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Σην παξόλ παξνπζηάδνληαη ηα ηέιε πνπ θαινύληαη λα πιεξώζνπλ νη ελδηαθεξόκελνη (αηηνύληεο, 

ππνςήθηνη, πηζηνπνηεκέλα πξόζσπα) γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο δηεξγαζίαο 

πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε.  

 

Α. Γιπλωμαηούσοι – πηςσιούσοι ηπιηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ 

Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο επάξθεηαο ζπγθεθξηκέλσλ πξνζόλησλ κεραληθώλ (δηπισκαηνύρσλ θαη 

πηπρηνύρσλ – ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο) ή άιισλ εηδηθνηήησλ, αλάινγα κε ην πεξηερόκελν ηνπ ΕΚΠΠ 

ηνπ εθάζηνηε Σρήκαηνο Πηζηνπνίεζεο, ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα (ζεκαηηθέο ελόηεηεο ηερληθώλ 

επαγγεικάησλ), ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ζην αληηθείκελν ηνπ επαγγέικαηνο νπνηαζδήπνηε 

λνκνζεηηθά ξπζκηδόκελεο εηδηθόηεηαο κεραληθνύ ή ηερλνιόγνπ κεραληθνύ (βι. ζρεηηθό ΕΚΠΠ κε 

αληίζηνηρν θσδηθό “ΔΚ-Αxx”), παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

α/α Πεπιγπαθή ηέλοςρ Κόζηορ ηέλοςρ (€) 

1 Αίηηζη γηα ζπκκεηνρή ζηηο δηεξγαζίεο πηζηνπνίεζεο ζςμπεπιλαμβάνεηαι 

ζηη ζςμμεηοσή ζηιρ 

εξεηάζειρ 

2 Σςμμεηοσή ζε εμέηαζε γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ (ζεκαηηθή ελόηεηα 

ηερληθνύ επαγγέικαηνο) 

100 

3 Δπανεξέηαζη ζε γλσζηηθό αληηθείκελν (ζεκαηηθή ελόηεηα ηερληθνύ 

επαγγέικαηνο), ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ζηελ εμέηαζε 

50 

4 Αναβαθμολόγηζη ζε γλσζηηθό αληηθείκελν (ζεκαηηθή ελόηεηα ηερληθνύ 

επαγγέικαηνο), ζε πεξίπησζε έλζηαζεο από ηνλ ππνςήθην 
50 

5 Πιζηοποίηζη, γηα ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ Πηζηνπνηεηηθνύ 50 

6 Δηήζια ζςνδπομή γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πηζηνπνίεζεο 50 

7 Δπαναπιζηοποίηζη γηα ηε ζπλέρηζε ηζρύνο ηεο πηζηνπνίεζεο 100 

8 Άπζη αλαζηνιήο πηζηνπνίεζεο 50 

 

Β. Τεσνίηερ – Τεσνικοί (Μη Γιπλωμαηούσοι – πηςσιούσοι ηπιηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ) 

Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο επάξθεηαο ζπγθεθξηκέλσλ πξνζόλησλ ηερληηώλ-ηερληθώλ (κε Δηπισκαηνύρνη 

– πηπρηνύρνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα (ζεκαηηθέο ελόηεηεο ηερληθώλ 

επαγγεικάησλ), ηα νπνία δελ αθνξνύλ επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα πνπ απνλέκνληαη από νπνηαδήπνηε 

ππεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα ή επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα ζηε βάζε λνκνζεηηθά ξπζκηδόκελσλ 

επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ (βι. ζρεηηθό ΕΚΠΠ κε αληίζηνηρν θσδηθό “ΔΚ-Βxx”), παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

α/α Πεπιγπαθή ηέλοςρ Κόζηορ ηέλοςρ (€) 

1 Αίηηζη γηα ζπκκεηνρή ζηηο δηεξγαζίεο πηζηνπνίεζεο ζςμπεπιλαμβάνεηαι 

ζηη ζςμμεηοσή ζηιρ 

εξεηάζειρ 

2 Σςμμεηοσή ζε εμέηαζε γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ (ζεκαηηθή ελόηεηα 

ηερληθνύ επαγγέικαηνο) 

100 

3 Δπανεξέηαζη ζε γλσζηηθό αληηθείκελν (ζεκαηηθή ελόηεηα ηερληθνύ 

επαγγέικαηνο), ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ζηελ εμέηαζε 

50 

4 Αναβαθμολόγηζη ζε γλσζηηθό αληηθείκελν (ζεκαηηθή ελόηεηα ηερληθνύ 

επαγγέικαηνο), ζε πεξίπησζε έλζηαζεο από ηνλ ππνςήθην 
50 
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α/α Πεπιγπαθή ηέλοςρ Κόζηορ ηέλοςρ (€) 

5 Πιζηοποίηζη, γηα ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ Πηζηνπνηεηηθνύ 50 

6 Δηήζια ζςνδπομή γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πηζηνπνίεζεο 50 

7 Δπαναπιζηοποίηζη γηα ηε ζπλέρηζε ηζρύνο ηεο πηζηνπνίεζεο 100 

8 Άπζη αλαζηνιήο πηζηνπνίεζεο 50 

 

Τν Παξάξηεκα απηό ηειεί ππό δπλακηθή θαηάζηαζε θαη ππόθεηηαη ζε ζρεηηθέο επηθαηξνπνηήζεηο ή/ θαη 

αλαζεσξήζεηο, αλάινγα κε ηηο απνθάζεηο ηεο ΔΕ-ΤΕΕ, θαζώο θαη ηηο πηζαλέο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο 

πνπ πξνθύπηνπλ είηε λνκνζεηηθά ή από ηελ εθάζηνηε Αξκόδηα Αξρή. 

 
 
 
 


