
ΠρüβλειΙ.ιηò τηò ΓενικÞò Διεýθυνσηò οικονομικÞò ΠολιτικÞò του Υπουργεßου οικονομικþν και στη συνÝχεια να

υπογραφεß απü τον Υπουργü Οικονομικþν και τον ΑναπληρωτÞ Υπουργü Οικονομικþν.

Το ΣεπτÝμβριο του 2013 εκδüθηκε ο Ν. 41,86/2Οt3 με τßτλο: «ΑναδιÜρýρωση τηò ΔευτεροθÜýμιαò Εκπαßδευσηò

και λοιπÝò διατÜξειò» (Φ.ε,κ. Α' 793/2OL3), ο οποßοò καθÝρωσε στη διÜταξη του Üρθρου 25 νÝουò τßτλουò

επαγγελματικÞò εκπαßδευσηò και κατÜρτισηò και προÝβλειl.ιε τον καθορισμü ΣυσεÞματοò Πιστοποßησηò ΑρχικÞò

ΕπαγγελματικÞò ΚατÜρτισηò των αποÞοßτων l.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ. με την Ýκδοση νÝαò Κ.Υ.Α. Παιδεßαò και

θρησκευμÜτων και Οικονομικþν. Το εν λüγω Üρθρο τροποποιÞθηκε με τη διÜταξη τηò παρ. 1 του Üρθρου 11 του

Ν. 4229/20º4, «¶δεια εγκατÜστασηò και λειτουργßαò χþρου παραστÜσεων - ¶δεια παρÜστασηò», (Φ.Ε.Κ. Α'

8Ι2Ο1,4) του Υπουργεßου Πολιτισμοý και Αθλητισμοý.

Κατüπιν των ανωτÝρω νομοθετικþν ρυθμßσεων ο Ε.Ο.Π,Π.Ε.Π, επεξεργÜστηκε νÝο σχÝδιο ΚοινÞò ΥπουργικÞò

Απüφασηò (Κ.Υ.Α.) με βÜση τη διÜταξη τηò παρ. 5 του Üρθρου 25 του Ν. 4186/2013.

Η υπ' αριθμ. 2944|2OL4 ΚοινÞ ΥπουργικÞ Απüφαση των Υπουργþν Οικονομικþν και Παιδεßαò και
ΘρησκευμÜτων «Σýστημα Πιστοποßησηò ΑρχικÞò ΕπαγγελματικÞò ΚατÜρτισηò των αποφοßτων των Ινστιτοýτων

ΕπαγγελματικÞò ΚατÜρτισηò (l.Ε,Κ,) και των Σχολþν ΕπαγγελματικÞò ΚατÜρτισηò (Σ.Ε.Κ,)» εκδüθηκε την 30-4-2014

(Φ,ε,κ. Β, 1098/2014).

!l. Με βÜση το ισχýον πλÝον θεσμικü πλαßσιο, üπωò προαναφÝρθηκε, ο Ε.ο.Π,Π.Ε,Π. προκÞρυξε και διενÞργησε

Üμεσα τιò εξετÜσειò Πιστοποßησηò ΑρχικÞò ΕπαγγελματικÞò ΚατÜρτισηò 1ηò περιüδου 20].4, στιò οποßεò

συμμετεßχαν 1-5.411 υποφÞÞιοι σε 139 Ειδικüτητεò l.Ε.Κ., ωò εξÞò:

Το Θεωρητικü ΜÝρσò των εξετÜσεων-δεξτηφη απü την 01.t120t4 Ýωò τιò 1,4,72.2Οlξ και Ýλαβαν μÝρ¼ò ].5.026

υποψÞφιοι και το Πρακτικü ΜÝοοò απü την 0]..1]..2014 Ýωò τιò 20.L2.2OL4 και Ýλαβαν μÝροò 13.253 υποψÞφιοι,

ενþ δεν Ýχει αρχßσει το Πρακτικü ΜÝροò (κατηγορßεò οχημÜτων Α, Β, C, D, CE) τηò ειδικüτηταò «ΕκπαιδευτÞò

ΥποψÞÞιων Οδηγþν ΑυτοκινÞτων και Μοτοσυκλετþν», δεδομÝνου üτι δεν Ýχει ολοκληρωθεß το Πρακτικü ΜÝροò

τηò εν λüγω ειδικüτηταò περιüδου 2009 Α, 2009 Β και 2010 Α, το οποßο εßχε διακοπεß λüγω κατÜργησηò του τüτε

ισχý οντοò θεσμικοý πλαισßου.

Στο Üρθρο 20 τηò ωò Üνω Κ.Υ.Α. ρυθμßζεται αναλυτικÜ ο τρüποò βαθμολüγησηò των γραπτþν δοκιμßων.

ΣυγκεκριμÝνα (πην παρ. 4 προβλÝπεται üτι: «4. ΚÜýε γρατπü δοκßμιο αtιολογεßται απü δýο (2) ΒαýμολονητÝò.».

Επßσηò, (πιò παρ. 5, 6 και 7 προβλÝπεται üτι: «5. Η αξιολüγηση γßνεται με 6Üση τη θαýμολογικÞ κλßμακα απü Ýνα

Ýωò εßκοσι (1-20), Δεν επιτρÝπεται στουò ΒαýμολογητÝò να αξιολογοýν τα γραπτÜ δοκßμια με διαφορετικÞ απü

την ορισμÝνη 6αýμολογικÞ κλßμακα. 6. Ωò «Επιτυχþν» στο Θεωρητικü ΜÝροò των ΕξετÜσεων Πιστοποßησηò

ΑρχικÞò ΕπαγγελματικÞò ΚατÜρτισηòýεωρεßται αυτüòπου 6αýμολογÞýηκε με θαýμü δÝκα (10) Ýωò εßκοσι (20), Η

θαýμολüγηση γßνεται με ακÝραιο αριýμü. ¼λοι οι θαýμοß γρÜφοwαι διψÞφιοι με την πρüταση του αριýμοý

μηδÝν (0) στουò μονοψÞφιουò αριýμοýò. ΚαýÝναò απü τουò δýο (2) ΒαýμολογητÝò αναγρÜφει αριýμητικþò και

ολογρÜφωò στα ειδικÜ πλαßσια του γραπτοý δοκιμßου το 6αýμü με τον οποßον το αξιολογεß και το επικυρþνει με
την υπογραφÞ του και την αναγραφÞ του ονοματεπþνυμου του. Ο πρþτοò ΒαýμολογητÞò καλýτπει το θαýμü

κÜýε γρατττοý δοκιμßου, το οποßο αξιολüγησε, με αδιαφανÝò κÜλυμμα (αυτοκüΜητο). ο τελικüò θαýμüò

προκýπτει απü το Üýροισμα των 6αýμþν των δýο (2) Βαýμολογητþν διαιροýμενοò δια του δýο (2). Η

6αýμολüγηση γßνεται με ακÝραιο Βαýμü. ΕÜν μετÜ τη διαφεση του αýροßσματοò των θαýμþν των δýο (2)

Βαýμολογητþν προκýπτει δεκαδικüò αριýμüò, ο θαýμüò αυτüò στρογγυλοποιεßται στον αμÝσωò επüμενο (εÜν το

δεκαδικü στοιχεßο εßναι 2 0,5) Þ προηγοýμενο (εÜν το δεκαδικü στοιχεßο εßναι < 0,5), ακÝραιο Βαýμü. Σε κÜýε

περßτπωση ο τελικüò ακÝραιοò θαýμüò αποτυπþνεται με την προσýÞκη δýο μηδενικþν μετÜ την υποδιαστολÞ

([ακÝραιοò],0Ο). 7. ΜετÜ το τÝλοò τηò διαδικασßαò θαýυολüγησηò των νοαπτþν δοκιυßων απü το δεýτερο


