
Οδηγίες εγγραφής και υποβολής αίτησης υποψηφίου στις Εξετάσεις 

Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης 

Περιόδου 2017 

H διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής στις Εξετάσεις ολοκληρώνεται σε 4 βασικά 

βήματα, ως εξής: 

ΒΗΜΑ 1ο: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ 

 
Για να μπορέσετε να ξεκινήσετε τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, πρέπει πρώτα να 
εγγραφείτε στο Μητρώο Υποψηφίων για συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (βλέπε Εικόνα 1). 

 
Εικόνα 1.  Εγγραφή στο Μητρώο Υποψηφίων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

 
 
Για να υποβάλετε τη δική σας αίτηση εγγραφής πατήστε εδώ. O σύνδεσμος εγγραφής στο 
Μητρώο Υποψηφίων υπάρχει επίσης και στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στο δεξιό μενού 
«Εξετάσεις Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.», στην επιλογή «Εγγραφή στο Μητρώο 
Υποψηφίων για Συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης». 

 
Στην οθόνη που εμφανίζεται (όπως στην εικόνα 1) θα πρέπει να συμπληρώσετε 
υποχρεωτικά όλα τα στοιχεία ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ αναγράφονται στο Δελτίο Αστυνομικής 
Ταυτότητας ή στο Διαβατήριο ή στην Στρατιωτική Ταυτότητά σας. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν απαιτείται η εκ νέου αίτηση εγγραφής για υποψηφίους, οι οποίοι έχουν ήδη κάνει  
την εγγραφή τους. Θα χρησιμοποιήσουν τον ήδη δοθέντα αριθμό εγγραφής τους στο πεδίο που θα 
τους ζητηθεί στην αίτησή τους. Εάν έχετε ήδη εγγραφεί και έχετε ξεχάσει τον Αριθμό Εγγραφής σας, 
το σύστημα θα σας ενημερώσει αυτόματα για τον αριθμό εγγραφής σας και θα σας αποστείλει 
σχετικό email. 

 

Μετά την εγγραφή στο Μητρώο Υποψηφίων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αποστέλλεται αυτόματα στο 
e-mail που έχετε δηλώσει, μήνυμα για επιβεβαίωση. Στο μήνυμα που εμφανίζεται πατήστε 
τη λέξη εδώ. 

http://pistop.eoppep.gr/eop_f0054.php


 
Στη  συνέχεια, σας αποστέλλεται  αυτόματα ένα δεύτερο e-mail με τον αριθμό εγγραφής 
στο Μητρώο Υποψηφίων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
Σε περίπτωση που δεν βρείτε το e-mail στα εισερχόμενα, ελέγξτε και τον φάκελο 
ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam). 
  
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο αριθμός αυτός θα σας ζητηθεί στη συνέχεια κατά την συμπλήρωση της 
ηλεκτρονικής αίτησής σας στο Βήμα 3.  
 
 
ΒΗΜΑ 2ο: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

Για όλες τις ειδικότητες (εκτός της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών 

Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών»), οι υποψήφιοι καταθέτουν στο λογαριασμό του 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνική Τράπεζα, Αρ. Λογαριασμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 125/540044-94, ΙΒΑΝ GR89 

0110 1250 0000 1255 4004 494) εξέταστρα για κάθε μέρος της εξέτασης, στο οποίο θα 

συμμετάσχουν. Συγκεκριμένα:  

α) για το Θεωρητικό Μέρος πενήντα ευρώ (50,00 €). 

β) για το Πρακτικό Μέρος πενήντα ευρώ (50,00 €).   

Η καταβολή των εξετάστρων γίνεται χωριστά για κάθε μέρος της εξέτασης και 

αποκλειστικά με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 

  Μέσω του Δικτύου Καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας.  

Οι υποψήφιοι πρέπει να ζητούν από τον υπάλληλο της Εθνικής Τράπεζας να αναγράψει 

το Α.Φ.Μ. τους στο πεδίο «Κωδικός Υπόχρεου» ή στο πεδίο «ΑΦΜ εξεταζόμενου».  

 Μέσω του Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας 

Οι υποψήφιοι επιλέγουν την ομάδα συναλλαγών «Πληρωμές» και ακολουθούν τα εξής 

βήματα (βλέπε εικόνα 2 web banking): 

- Θέλω να πληρώσω  

- Εκπαίδευση 

- Οργανισμός: Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. – Είσπραξη παραβόλων εξετάσεων Ι.Ε.Κ. 

 



 
Εικόνα 2.  Web Banking 

 

Μετά την κατάθεση οι υποψήφιοι πρέπει να παραλάβουν (ή να εκτυπώσουν σε περίπτωση 

internet banking) τις αποδείξεις καταβολής εξετάστρων (αποδεικτικά) για την κάθε 

κατάθεση ξεχωριστά, στις οποίες αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/της. 

Οι αποδείξεις καταβολής των εξετάστρων φυλάσσονται γιατί αποτελούν μέρος των 

δικαιολογητικών, τα οποία αποστέλλονται ταχυδρομικά στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με 

τις οδηγίες στο Βήμα 4.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τελευταία ημέρα κατάθεσης εξετάστρων στο λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

στην Εθνική Τράπεζα ορίζεται η Δευτέρα 04/09/2017 και ώρα 14:00. 

 

 

ΒΗΜΑ 3ο: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

Υπενθύμιση: Για να μπορέσετε να υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση, θα πρέπει να έχετε 
καταθέσει τα προβλεπόμενα εξέταστρα στην Εθνική Τράπεζα τουλάχιστον 24 ώρες πριν. 
 
Κατόπιν θα πρέπει να επιλέξετε τον σύνδεσμο http://pistop.eoppep.gr ή να πλοηγηθείτε 
στην επιλογή Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Εξετάσεων Πιστοποίησης Αποφοίτων ΙΕΚ  στον 
ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
Στην συνέχεια πληκτρολογήσετε τα παρακάτω (βλέπε Εικόνα 3): 

 Χρήστης/User Name:  Πληκτρολογείτε τον 20ψήφιο αριθμό εγγραφής της 

απόδειξης κατάθεσης της Εθνικής Τράπεζας, ο οποίος βρίσκεται στην απόδειξη 

κατάθεσης. 

 Κωδικός Εισόδου/Password:  Πληκτρολογείτε την ημερομηνία κατάθεσης που 

αναγράφεται στην απόδειξη κατάθεσης των εξετάστρων, χωρίς σημεία στίξης, για 

παράδειγμα: 22032016 (8 ψηφία). 

 Κωδικός Επιβεβαίωσης: Πληκτρολογείτε τον αριθμό που εμφανίζεται. 

 Πατήστε Εισοδος/Login 

 

http://pistop.eoppep.gr/


 
Εικόνα 3.  Είσοδος στο Σύστημα υποβολής της Αίτησης 

 

Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξετε από το πεδίο  Υποβολή Αιτήσεων – Δηλώσεων την 

κατηγορία ειδικότητας: 

 
Εικόνα 4. Δημιουργία Αίτησης 

 
και μετά πατήστε Νέα Εγγραφή, στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης. 

 

 

Στην Αίτηση - Δήλωση Υποψηφίου (βλέπε Εικόνα 5) θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα 
πεδία. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο πεδίο «Αρ. Εγγραφής στο Μητρώο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.» συμπληρώνετε τον 

Αριθμό Εγγραφής, αυτόν τον οποίο λάβατε με email μετά την καταχώριση των στοιχείων 

σας στο 1ο Βήμα. 

 

Στη συνέχεια, στο πεδίο «Αρ. Μητρώου Καταρτιζομένου (Α.Μ.Κ.)» εισάγετε τον αριθμό που 

αναγράφεται στη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) την οποία έχετε 

παραλάβει από το Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης σας. 

 

http://pistop.eoppep.gr/eop_f0004.php?MA==


Εικόνα 5. Αίτηση – Δήλωση Υποψηφίου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συμπληρώστε τον 20ψήφιο αριθμό εγγραφής της απόδειξης κατάθεσης 
εξετάστρων/παραβόλων και επιλέγετε αντίστοιχα τσεκάροντας το Θεωρητικό ή Πρακτικό 
Μέρος.  
Σημείωση: Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο,  λάβετε από την Τράπεζα μόνο μία 
απόδειξη κατάθεσης του ποσού των 100 Ευρώ, θα συμπληρώσετε  τα στοιχεία της 
απόδειξης κατάθεσης μόνο στο πεδίο του Θεωρητικού Μέρους. 
 
Στο τέλος πατήστε το κουμπί Εισαγωγή της αίτησης.  
 
Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. 

 
 

Επιλέγετε σε 
ποιο μέρος 
θέλετε να 
εξεταστείτε 

 



Αφού ολοκληρωθεί η εισαγωγή της αίτησης, επιλέγουμε την εκτύπωση της.  

 
Εικόνα 6. Επιλογή εκτύπωσης της αίτησης 

 
 
Με αυτό τον τρόπο εμφανίζεται η ολοκληρωμένη αίτηση προς εκτύπωση και υπογραφή. 
 
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που επιθυμείτε να ξαναδείτε την αίτησή σας, θα πρέπει 
να πληκτρολογήσετε τον ίδιο 20ψήφιο αριθμό εγγραφής της απόδειξης κατάθεσης των 
εξετάστρων, τον οποίο (20ψήφιο αριθμό) χρησιμοποιήσατε κατά την αρχική συμπλήρωση 
της αίτησής σας.  
 

ΒΗΜΑ 4ο  ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, θα πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά ή μέσω 

courier, στη Διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., φάκελος με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

i. Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη. 

ii. Φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.). 

Ειδικά οι απόφοιτοι Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., οι οποίοι περάτωσαν επιτυχώς την κατάρτισή τους και 
κατέστησαν δικαιούχοι Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.), η οποία δεν έχει 
ακόμη θεωρηθεί αρμοδίως από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς 
αποστέλλουν ταχυδρομικά: 

 Φωτοαντίγραφο της υπογεγραμμένης Β.Ε.Κ. που έχει χορηγηθεί από το Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. 
αποφοίτησής τους,  και  

 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι: «αντίγραφο της θεωρημένης Β.Ε.Κ. θα 
προσκομιστεί στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με επιμέλειά μου πριν τη χορήγηση της «Βεβαίωσης 
Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.» και του τίτλου 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να παραλάβω την ως άνω 
Βεβαίωση Πιστοποίησης και τον τίτλο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης». 

iii. Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή 

ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο διαβατηρίου σε ισχύ, ή φωτοαντίγραφο 

στρατιωτικής ταυτότητας.  

iv. Αποδείξεις καταβολής των εξέταστρων στην Εθνική Τράπεζα.  

 

Ο φάκελος με τα παραπάνω δικαιολογητικά αποστέλλεται στη διεύθυνση  του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41 - Τ.Κ. 142 34 - Νέα Ιωνία Αττικής: 

 Με το ταχυδρομείο με την ένδειξη «συστημένο», υπό την προϋπόθεση ότι ο 

κλειστός φάκελος θα φέρει σφραγίδα ταχυδρομείου με καταληκτική ημερομηνία 

την Τρίτη 05/09/2017. 

 Με εταιρία ταχυμεταφοράς (courier) με αποστολή έως την Τρίτη 05/09/2017 στις 

15:30.  

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα φέρει την παρακάτω ένδειξη: 



Προς: Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

Διεύθυνση: Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14 234 – Νέα Ιωνία, Αττική 

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών για συμμετοχή στις Εξετάσεις 

Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2017 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ Ι.Ε.Κ.: ………………………………….………………… 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: (ΝΟΜΟΣ) ……………………(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) …………………………. 

(Προσοχή! Οι υποψήφιοι αναγράφουν το νομό και την περιφέρεια στην οποία επιθυμούν 

να εξεταστούν).  

 

 

Γενικές Επισημάνσεις 

1. Οι υποψήφιοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της 

αίτησής τους. 

2. Καθένας και καθεμία που πέτυχαν μόνο στο Πρακτικό ή στο Θεωρητικό Μέρος των 

εξετάσεων κατοχυρώνουν την επιτυχία τους στο μέρος αυτό και μπορούν να 

συμμετάσχουν σε μία από τις επόμενες έξι (6) εξεταστικές περιόδους, μόνο στις 

εξετάσεις του μέρους στο οποίο απέτυχαν. Αν μέσα στο χρονικό διάστημα των έξι 

(6) επόμενων διαδοχικών εξεταστικών περιόδων δεν πετύχουν και στη δεύτερη 

δοκιμασία, υποχρεούνται να επαναλάβουν και τα δύο (2) μέρη των Εξετάσεων 

Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό 

Μέρος) με νέα αίτηση. 

3. Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων κατά ειδικότητα και Περιφέρεια θα 

ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και ελέγχου των 

αιτήσεων των υποψηφίων. 

4. Οι ερωτήσεις των εξετάσεων για τις ειδικότητες νέου τύπου Ι.Ε.Κ., Ν. 4186/2013 
(βλέπε τις ειδικότητες εδώ), θα αναρτώνται σταδιακά τις επόμενες ημέρες στο 
σύνδεσμο της ιστοσελίδας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π  
http://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/trapeza_thematwn.  

5. Στον ίδιο σύνδεσμο είναι ήδη αναρτημένες οι ερωτήσεις των εξετάσεων για τις 
ειδικότητες παλαιού τύπου Ι.Ε.Κ., Ν. 2009/1992.  

 

http://www.eoppep.gr/images/Anakoinwseis/new_eidikotites_2013.pdf
http://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/trapeza_thematwn

