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ΒαýυολογητÞ. αποκýýπτεται απü τον ΓοαυματÝα του ΒαΟμολονικοý ΚÝντοου ο Βαýυüò του πρþτου

ΒαýυολονητÞ και ε[ετÜ(εται αν υετα€ý των θαýυþν του πρþτου και του δεýτερου ΒαýυολονητÞ υπÜρυει

διαφορÜ μεναλýτερη απü τρειò β1 μονÜδεò. Γραπτü δοκßμιο παυ παρουσιÜζει διαφοοÜ 6αýυολονßαò υετα€ý του

πρþτου και του δεýτερου ΒαýυολογητÞ μενýýτερη απü τρειò (3Ι υονÜδεò ανα6αýυολονεßται απü τοßτο

Βαýμολον ητÞ.,,.,..,.., »).

Στιò παρ. 1.3 και 1,4., του Üρθρου 22 τηò ωò Üνω υπ' αριθμ, 2944/2ΟΙ4 Κ.Υ.Α. ορßζεται üτι: «Ο Υπεýýυνοò του

Βαýμολογικοý ΚÝwρου, αφοý 6ιοοýωýοýν τα νραπτÜ δοκßυια και συντα"ýεß η συνκεwρωτικÞ κατÜσταση

αποτελεσυÜτων Θεωρητικοý ΜÝρουò αποστÝΜει στο ΤμÞμα Πιστοποßησηò Προσüwων Þ στο εκÜστοτε αρμüδιο

τμÞμα του Ε,Ο,Π,Π.Ε,Π, τα γραπτÜ δοκßμια με πρωτüκοΜο παρÜδοσηò - παρýα6Þò, Η συνκεντρωτικÞ

κατÜσταση αποτελεσυÜτων Θεωρητικοý ΜÝρουò των ΕtετÜσεων Πιστοποßησηò ΑρυικÞò ΕπαγνελυατικÞò

ΚατÜρτισηò Θεωοητικοý ΜÝρουò υπογεγοαμυÝνη απü τον Υπεýýυνο του Βαýυολογικοý ΚÝwοου και τα νραπτÜ

δοκßυια αποστÝΜοwαι αιτü το Βαýυολογικü ΚÝwρο στο ΤυÞυα Πιστοποßησηò Προσüwων Þ στο εκÜστοτε

αρυüδιο τυÞμα του Ε.ο.Π,Π.Ε.Π, υετÜ την ολοκλÞρωση τηò 6αýυολüνησηò. ταξινομηυÝνα ανÜ ειδικüτητα. I.Ε.Κ,

αποcοοßτησηò και αλΦαθητικÜ, υε ΒÜση το επþνυμο του εξετα(üυενου.».

ΤÝλοò, σýμφωνα με την παρ. 1 του Üρθρου 23 τηò ανωτÝρω υπ' αριθμ. 2944Ι2αΙ4 Κ.Υ,Α.: «1. ΜετÜ τον Ýλενχο

απü το ΤυÞυα Πιστοποßησηò Ποοσüwων Þ το εκÜστοτε αρυüδιο τμÞμα του Ε.ο.Π,Π.Ε.Π. τηò ορýÞò συμπλÞοωσηò

των συνκεwρωτικþν καταστÜσεων αποτελεσμÜτων Θεωρητικοý και Πρακτικοý ΜÝρουζ, οι εν λüνω καταστÜσειζ

ενκρßνοwαι απü την Κ.Ε.Ε,Π.Ε.Κ. και το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, και αναρτþwαι στα οικεßα ΕξεταστικÜ ΚÝwρα

Θεωρητικοý ΜÝρουò και στον ιστüτοπο του Ε.ο,Π,Π.Ε.Π., στον οποßο Ýχει πρüσθαση ο κÜýε ε€εταζüυενοò,».

Με βÜση τα προεκτεθÝντα καθßσταται σαφÝò, üτι δεν εßναι δυνατÞ η Ýκδοση αποτελεσμÜτων πριν την

ολοκλÞρωση τηò διαδικασßαò βαθμολüγησηò του συνüλου των γρατπþν δοκιμßων.

Σημεþνεται τÝλοò για ακüμη μια φορÜ üτι στην εν λüγω εξεταστικÞ περßοδο συμμετεßχε πολý μεγÜλοò αριθμüò

υποψηÞßων üπωò προαναφÝρθηκε, γεγονüò που καθιστÜ ιδιαιτÝρωò δυσχερÞ τη διαδικασßα βαθμολüγησηò των

γρατπþν δοκιμßων, με δεδομÝνο üτι τα γρατπÜ δοκßμια αξιολογοýνòαι απü τουλÜχιστον δýο βαθμολογητÝò.

Μüλιò ολοκληρωθοýν οι ανωτÝρω θεσμικÝò διαδικασßεò ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα προβεß Üμεσα στην Ýκδοση των

αποτελεσμÜτων üπωò προβλÝπεται στο ισχýον θεσμικü πλαßσιο.

Εßμαστε στη διÜθεσÞ σαò για κÜθε περαιτÝρω δευκρßνιση.

του Ε.ο.Π.Π.Ε.Π

ΕΣΩτΕΡικΗ Διημοιυχ
1. ΓραÞεßο ΠροÝδρου
2. ΓραÞεßο Διευθýνοντοò Συμβοýλου
3. Διεýθυνση ΠιοτοποßησηòΠροσüντων
4. ΤμÞμα Πιστοποßησηò Προσüντων
5. ΝομικÞ Υπηρεσßα
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