ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
1. Γενικό πλαίσιο

1.1. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στις εξετάσεις (υποψήφιοι, εξεταστές, συντονιστές, γραμματεία
εξετάσεων, και προσωπικό εξεταστικών χώρων) οφείλουν να συμμορφώνονται με τις
υποδείξεις και τους κανόνες του εξεταστικού φορέα της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος.
1.2. Οι παρόντες κανονισμοί:
1.2.1. διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή.
1.2.2. συμπληρώνονται από τους ειδικούς κανονισμούς που εφαρμόζει η
Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος όπως τους δημοσιοποιεί και εφαρμόζει κάθε φορά.
1.3. Η συμμετοχή στις εξετάσεις Επάρκειας συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των κανονισμών
γενικών και ειδικών και των αποφάσεων του εξεταστικού φορέα της Ομοσπονδίας Κωφών
Ελλάδος.

2. Απόρρητο διαδικασίας
2.1. Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιοδήποτε τρόπο υποκλοπή ή/και δημοσιοποίηση του
εξεταστικού υλικού και κάθε άλλου υλικού του φορέα, συναφούς προς τις εξετάσεις, χωρίς
την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος.
2.2. Απαγορεύεται αυστηρά η ύπαρξη στην αίθουσα διεξαγωγής εξετάσεων και στους
χώρους αναμονής των υποψηφίων κινητών τηλεφώνων, φωτογραφικών μηχανών,
ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και οποιωνδήποτε άλλων ηλεκτρονικών συσκευών και μέσων
αποθήκευσης πληροφοριών. Στους υποψήφιους συνιστάται να μην φέρουν τέτοιου είδους
εξοπλισμό στα εξεταστικά κέντρα. Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος δε φέρει καμία ευθύνη
για απώλεια ή βλάβη εξοπλισμού όπως ο προαναφερόμενος στα εξεταστικά κέντρα. Χρήση
τέτοιου είδους συσκευών μέσα στην αίθουσα διεξαγωγής των εξετάσεων και στους χώρους
αναμονής των υποψηφίων θα εκλαμβάνεται τουλάχιστον ως απόπειρα υποκλοπής
εξεταστικού υλικού και προσβολής της διαδικασίας των εξετάσεων ως προς τον αδιάβλητο,
αμερόληπτο και εμπιστευτικό χαρακτήρα αυτής.
2.3. Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά και χρήση μέσα στην αίθουσα εξετάσεων
βοηθημάτων σχετικών ή μη με την εξεταστική διαδικασία.

2.4. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου υποκλοπής απαντήσεων
μεταξύ υποψήφιων. Απαγορεύεται η συνεργασία, συνομιλία ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο
επικοινωνία και ανταλλαγή εξεταστικού υλικού μεταξύ υποψήφιων κατά τη διάρκεια της
προετοιμασίας των εξετάσεων Επάρκειας.
2.5. Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιοδήποτε μέσο και για οποιοδήποτε σκοπό
μαγνητοσκόπηση, μεταφορά ή μετάδοση μέρους ή όλης της εξεταστικής διαδικασίας και
μέρους ή όλου του εξεταστικού υλικού.
2.6. Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση κάθε νόμιμου
μέσου προκειμένου να περιφρουρήσει την ασφάλεια των εξετάσεων και την τήρηση των
κανονισμών.

3. Εγγραφή και συμμετοχή στις εξετάσεις Επάρκειας
3.1. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις Επάρκειας που
διοργανώνει η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την
αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις πραγματοποιώντας την είσοδό τους στην ιστοσελίδα
http://eparkeiaeng.omke.gr/, με τον προσωπικό τους κωδικό.
3.2. Η επιλογή ημερομηνίας εξέτασης γίνεται από την ΟΜ.Κ.Ε. Οι υποψήφιοι οφείλουν να
τηρούν όλα τα χρονοδιαγράμματα για την έγκαιρη εγγραφή, συμμετοχή στις εξετάσεις, λήψη
αποτελεσμάτων και τέλος την παραλαβή των Βεβαιώσεων Επάρκειας, εφόσον κριθούν
επιτυχόντες.
3.3. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις Επάρκειας απαιτείται: 1) Βεβαίωση του 4 ου Κύκλου
μαθημάτων της Ε.Ν.Γ. συνολικής διάρκειας 120 ωρών από σχολή ή φορέα συνεργαζόμενο με
την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος ή/και υπογεγραμμένη από πιστοποιημένους δασκάλους
Ε.Ν.Γ., 2) συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής (υποχρεωτική η αναφορά όλων των σχολών
που ολοκλήρωσε ο υποψήφιος όλα τα έτη φοίτησης) και 3) αποδεικτικό κατάθεσης των
εξέταστρων, στο οποίο υποχρεωτικά να αναγράφεται το όνομα του/της υποψήφιου/ας. Σε
περίπτωση όπου ο υποψήφιος έχει βεβαίωση του 4ου Κύκλου Νοηματικής Γλώσσας από μία
σχολή και συνεχίζει να παρακολουθεί μαθήματα (ιδιαίτερα ή σε τμήμα) στα πλαίσια της
προετοιμασίας του για τις εξετάσεις σε άλλη σχολή, υποχρεούται να υποβάλει και δεύτερη
βεβαίωση από την τελευταία.
3.3.1. Υποψήφιοι με δελτίο ομογενούς γίνονται δεκτοί εφόσον καταθέσουν τα
παραπάνω δικαιολογητικά για τις εξετάσεις.
3.3.2. Αλλοδαποί υποψήφιοι απόφοιτοι ελληνικού λυκείου ή κατέχοντες
πιστοποιητικό ελληνομάθειας (επίπεδο Γ2) γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις.
3.3.3. Κωφοί – Βαρήκοοι υποψήφιοι, απόφοιτοι Ειδικών Σχολείων Κωφών, γίνονται
δεκτοί στις εξετάσεις εφόσον έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά (εκτός της
βεβαίωσης 4ου έτους). Εάν δεν είναι απόφοιτοι Ειδικών Σχολείων Κωφών, θα πρέπει
να προσκομίσουν: 1) Βεβαίωση του 4ου Κύκλου μαθημάτων της Ε.Ν.Γ. συνολικής
διάρκειας 120 ωρών από σχολή ή φορέα συνεργαζόμενο με την Ομοσπονδία Κωφών
Ελλάδος ή/και υπογεγραμμένη από πιστοποιημένους δασκάλους Ε.Ν.Γ., 2)
συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής (υποχρεωτική η αναφορά όλων των σχολών που

ολοκλήρωσε ο υποψήφιος όλα τα έτη φοίτησης) και 3) αποδεικτικό κατάθεσης των
εξέταστρων στο οποίο υποχρεωτικά να αναγράφεται το όνομα του/της
υποψήφιου/ας. Σε περίπτωση όπου ο υποψήφιος έχει βεβαίωση του 4ου Κύκλου
Νοηματικής Γλώσσας από μία σχολή και συνεχίζει να παρακολουθεί μαθήματα
(ιδιαίτερα ή σε τμήμα) στα πλαίσια της προετοιμασίας του για τις εξετάσεις σε άλλη
σχολή, υποχρεούται να υποβάλει και δεύτερη βεβαίωση από την τελευταία.
3.4. Αποτελεί ευθύνη του υποψήφιου να ενημερωθεί για τη δομή, τη διάρκεια, το
περιεχόμενο, των εξετάσεων στις οποίες επιθυμεί να συμμετέχει. καθώς και για την
απεικόνιση των αποτελεσμάτων και τη διαδικασία ένστασης κατ’αυτών.
3.5. Με την υποβολή αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις που διοργανώνει η ΟΜ.Κ.Ε, οι
υποψήφιοι δεσμεύονται για την ορθότητα των υποβληθέντων προσωπικών τους στοιχείων.
Οι υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι για τον τρόπο αναγραφής των στοιχείων τους στην αίτηση
συμμετοχής καθώς και για την διόρθωσή τους πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων σε
περίπτωση λάθους. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί την τροποποίηση της ήδη
καταχωρημένης αίτησής του, παρακαλείται όπως αποστείλει email στο
omke.eparkeia.eng@gmail.com αναγράφοντας τα τροποποιημένα στοιχεία του,πριν τη
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις Επάρκειας.
3.6. Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις που διοργανώνει η ΟΜ.Κ.Ε, οι
υποψήφιοι δεσμεύονται ότι αποδέχονται τους παρόντες κανονισμούς πριν τη συμμετοχή
τους στις εξετάσεις Επάρκειας.
3.7. Μετά την ανακοίνωση του προγράμματος (ανακοινώνεται εντός δέκα εργάσιμων
ημερών πριν την έναρξη των εξετάσεων) στους υποψήφιους με την ανάρτησή του στην
ιστοσελίδα της ΟΜ.Κ.Ε. www.omke.gr, δεν εξυπηρετούνται αιτήματα για αλλαγές στο χώρο,
στην ημερομηνία ή/και στην ώρα των εξετάσεων.
3.8. Οι εξετάσεις Επάρκειας Ε.Ν.Γ. διοργανώνονται τρεις φορές το χρόνο, κατά την εαρινή
(Μάρτιος - Απρίλιος), τη θερινή (Ιούνιος - Ιούλιος) και την χειμερινή περίοδο (Νοέμβριος Δεκέμβριος) στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ανάλογα με τον αριθμό των υποψήφιων,
ενδέχεται να οριστεί επιπλέον ημερομηνία εξέτασης (ημέρα Δευτέρα) ή να αφαιρεθεί η ήδη
ανακοινωθείσα (ημέρα Παρασκευή).
3.9. H OM.K.E. δεν ευθύνεται εάν οι υποψήφιοι δεν ενημερωθούν έγκαιρα για το πρόγραμμα
των εξετάσεων και δεν αποστέλλει προσωπικά στους υποψηφίους το πρόγραμμα των
εξετάσεων ή άλλες σχετικές πληροφορίες.

4. Ευπαθείς ομάδες
4.1. Όσοι υποψήφιοι ανήκουν σε κάποια ευπαθή ομάδα υποβάλουν αίτημα για ειδικές
συνθήκες συμμετοχής στις εξετάσεις. Οι υποψήφιοι αφού πρώτα συμπληρώσουν την
επιλογή
Α.Μ.Ε.Α
στην
ηλεκτρονική
τους
αίτηση
στην
ιστοσελίδα
http://eparkeiaeng.omke.gr/ πρέπει να επισυνάψουν το σχετικό έγγραφο τεκμηρίωσης
ΚΕ.Π.Α. στο email: omke.eparkeia.eng@gmail.com.
4.2. Τα έγγραφα τεκμηρίωσης της αναπηρίας του υποψηφίου πρέπει να έχουν εκδοθεί
προσφάτως από πιστοποιημένο επαγγελματία ειδικό, με εξειδίκευση στην πάθηση του
υποψηφίου.

Αιτήματα υποψήφιων για ειδικές συνθήκες συμμετοχής στις εξετάσεις απορρίπτονται ή να
τροποποιούνται, εφόσον:
4.2.1. Tα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση συμμετοχής στις
εξετάσεις.
4.2.2. Τα δικαιολογητικά δεν έχουν εκδοθεί από πιστοποιημένο ειδικό
επαγγελματία/ΚΕ.Π.Α.
4.2.3. Η αναπηρία του υποψηφίου δεν περιγράφεται με σαφήνεια και δεν
προσδιορίζεται επακριβώς η φύση της κατάστασης.
4.2.4. Τα δικαιολογητικά είναι περασμένων ετών και δεν περιγράφουν την τωρινή
κατάσταση του υποψηφίου.
4.2.5. Από τα δικαιολογητικά προκύπτει ότι η κατάσταση του υποψηφίου δεν
επηρεάζει την επίδοσή του σε εξετάσεις υπό κανονικές συνθήκες.
4.3. Όσοι υποψήφιοι εξετάζονται βάσει ειδικών συνθηκών τους διατίθεται περισσότερος
χρόνος προετοιμασίας καθώς και εξέτασης.

5. Συμμετοχή στις εξετάσεις
5.1. Την ημέρα των εξετάσεων, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους έγκυρο και
πρωτότυπο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας όπως: αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε
ισχύ ή άδεια οδήγησης ή πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας με σφραγισμένη φωτογραφία από
αρμόδια επίσημη αρχή. Χωρίς κάποιο από τα ανωτέρω έγγραφα απαγορεύεται η είσοδος
των υποψηφίων στην αίθουσα εξετάσεων.
5.2. Οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο τουλάχιστον 20’-40’ πριν την
έναρξη της εξέτασης. Ο χρόνος προετοιμασίας διαμορφώνεται σε 20’ για κάθε Ενότητα, ενώ
για την εξέταση της Ενότητας Βίντεο δεν απαιτείται η προσέλευση τους νωρίτερα. Ο χρόνος
εξέτασης είναι δεκαπέντε λεπτά για κάθε Ενότητα. Ανάλογα με τη ροή της εξεταστικής
διαδικασίας ενδέχεται στον εξεταστικό χώρο τη συγκεκριμένη ημέρα να διαφοροποιηθούν
οι χρόνοι έναρξης και λήξης της εξέτασης του υποψηφίου.
5.3. Αν για οποιοδήποτε λόγο το εξεταστικό υλικό που παραδίδεται σε υποψήφιους έχει
ελλείψεις, κενά, ή έχει οποιοδήποτε πρόβλημα, οι εξεταζόμενοι πρέπει να ζητούν αμέσως
αντικατάστασή του από τον συντονιστή ή τη γραμματεία των εξετάσεων Επάρκειας.
5.4. Οι υποψήφιοι οφείλουν να παραμείνουν στην αίθουσα εξετάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια
της εξέτασης .
5.5. Τα εξέταστρα διαμορφώνονται ως εξής:
5.5.1. Την πρώτη φορά συμμετοχής στις εξετάσεις Επάρκειας της Ε.Ν.Γ. είναι
υποχρεωτική η εξέταση και στις τρεις (3) Ενότητες (Κείμενα, Εικόνες, Βίντεο) και τα
εξέταστρα ανέρχονται στο ποσό των 90 ευρώ.

5.5.2. Από τη δεύτερη συμμετοχή του υποψηφίου και μετά στις εξετάσεις Επάρκειας
ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα επιλογής της Ενότητας που επιθυμεί να εξεταστεί
καταβάλλοντας και τα αντίστοιχα εξέταστρα, ήτοι 30 ευρώ για την κάθε Ενότητα.
Προσοχή: Εάν η κατάθεση του ποσού συμμετοχής γίνει μέσω άλλης τραπέζης και όχι
απευθείας στην τράπεζα Πειραιώς, τότε οι υποψήφιοι επιβαρύνονται με το ποσό της
προμήθειας εμβάσματος της τράπεζας. Σε αυτή την περίπτωση οι υποψήφιοι οφείλουν να
αποστείλουν αυθημερόν e-mail στο omke.eparkeia.eng@gmail.com το παραστατικό
κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό της ΟΜ.Κ.Ε.
5.6. Η εξέταση όλων των υποψήφιων βιντεοσκοπείται με στόχο τη διαφύλαξη των
συμβαλλομένων και της διαδικασίας καθώς και για την επαναξιολόγηση της επίδοσης των
εξεταζόμενων σε περίπτωση που υποβληθεί ένσταση επί των αποτελεσμάτων.
5.7. Τα εξέταστρα σε περίπτωση μη συμμετοχής του υποψηφίου στις εξετάσεις Επάρκειας,
επιστρέφονται σε αυτόν μόνο εφόσον η αδυναμία συμμετοχής του οφείλεται σε λόγους
ανωτέρας βίας ή ασθένειας, Στην περίπτωση δε της ασθένειας, ο υποψήφιος πρέπει να
υποβάλει σχετικό αίτημα εντός δυο ημερών από την εμφάνιση του προβλήματος υγείας
και να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση αποκλειστικά από δημόσιο φορέα, από την οποία
να προκύπτει η αδυναμία προσέλευσής του την ημέρα της εξέτασης.

6. Συμπεριφορά υποψήφιων
6.1. Η συμπεριφορά των υποψήφιων κατά τις εξετάσεις πρέπει να είναι αρμόζουσα και σε
καμία περίπτωση ενοχλητική, προσβλητική ή απειλητική για τους υπόλοιπους υποψήφιους,
εξεταστές και συντονιστές.
6.2. Μη αρμόζουσα συμπεριφορά όπως η απειλή, η εξύβριση, ο προπηλακισμός και η κάθε
μορφής προσβλητική συμπεριφορά εις βάρος του εξεταστικού προσωπικού ή
συνυποψήφιων σε οποιαδήποτε στιγμή της εξεταστικής διαδικασίας (πριν ή κατά τη
διάρκειά της) συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψήφιου από τη διαδικασία. Στην μη
αρμόζουσα συμπεριφορά συμπεριλαμβάνεται η χρήση υβριστικής, προσβλητικής ή
ρατσιστικής γλώσσας τόσο πριν, κατά τη διάρκεια, ή μετά τη διεξαγωγή εξετάσεων όσο
και στο περιεχόμενο των απαντήσεων. Σχετική απόφαση δύναται να λάβει κατά την διάρκεια
της εξέτασης ο εξεταστής ή εκ των υστέρων ο συντονιστής των εξετάσεων.
6.3. Η συμμετοχή των υποψήφιων οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τους κανονισμούς των
εξετάσεων και τις υποδείξεις των υπευθύνων (εξεταστές και συντονιστές) ακυρώνεται. Στην
περίπτωση αυτή, τα εξέταστρα δεν μεταφέρονται για επόμενη συμμετοχή σε εξέταση, ούτε
επιστρέφονται.
6.4. Ο υποψήφιος που θα διαπιστώσει την ώρα των εξετάσεων ότι ο αξιολογητής υπήρξε
δάσκαλος του, (σε ιδιαίτερα ή σε ομαδικά μαθήματα) υποχρεούται να το δηλώνει χωρίς
υπαίτια καθυστέρηση στον συντονιστή των εξετάσεων, διαφορετικά ακυρώνεται η
συμμετοχή του στις εξετάσεις.
6.5. Στο τέλος των εξετάσεων, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν στην γραμματεία
όλο το εξεταστικό υλικό καθώς και τυχόν σημειώσεις που έχουν από την προετοιμασία του
συγκεκριμένου εξεταστικού υλικού, προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενο διαρροής του.

6.6. Σε περίπτωση προβλήματος κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων, οι υποψήφιοι είναι
υπεύθυνοι για την ενημέρωση του προσωπικού εξετάσεων (συντονιστή και γραμματεία) την
ημέρα της εξέτασης.

7. Βαθμολόγηση και αποτελέσματα εξετάσεων
7.1. Η επιτροπή των αξιολογητών/εξεταστών αποτελείται από δύο άτομα (προερχόμενα από
διαφορετικές σχολές διδασκαλίας Ε.Ν.Γ., ουδετέρως διακείμενα μεταξύ τους αλλά και προς
τον υποψήφιο). Ως αξιολογητές επιλέγονται πιστοποιημένοι δάσκαλοι και διερμηνείς Ε.Ν.Γ.
με εμπειρία στη διδασκαλία της Ε.Ν.Γ. επί σειρά ετών.
7.2. Οι υποψήφιοι αξιολογούνται σε τρεις ενότητες: Κείμενα, Εικόνες και Βίντεο.
7.2.1. Οι Ενότητες Κείμενα, Εικόνες και Βίντεο περιλαμβάνουν την απόδοση στην
Ε.Ν.Γ. δύο (2) κειμένων, δύο (2) εικόνων και δύο (2) νοηματικών ιστοριών αντίστοιχα,
Α’ και Β’ επιπέδου δυσκολίας. Ο υποψήφιος βλέπει την κάθε νοηματική ιστορία στην
Ενότητα Βίντεο δύο (2) φορές και έπειτα την αποδίδει στην Ε.Ν.Γ.
7.3. Κατά την αξιολόγηση του επιπέδου επάρκειας των υποψηφίων στις εξετάσεις Επάρκειας
που διοργανώνει η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος, η επιτροπή των δύο εξεταστών αξιολογεί
τις γλωσσικές επιδόσεις των υποψηφίων με βάση τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης:
 Αντίληψη – Κατανόηση
 Παραγωγή Νοηματικού λόγου (Απόδοση)
 Λεξιλόγιο
 Ροή Νοηματικού λόγου
 Έκφραση
 Τοποθέτηση – Ταξινόμηση στο χώρο
 Μη Χεριμικά Στοιχεία
 Χρήση στοιχείων Μητρικής Γλώσσας – Ιδιωματισμών
 Χρήση σύνταξης Ε.Ν.Γ. (Μη μεταφρασμένη χρήση Ε.Ν.Γ.)

7.4. Η βαθμολογική κλίμακα είναι αντίστοιχη με την Πανεπιστημιακή και κυμαίνεται από 0
έως 10. Συγκεκριμένα οι χαρακτηρισμοί είναι : Καλώς (βαθμός : 5 - 6,4), Λίαν Καλώς (βαθμός
: 6,5-8,4), Άριστα (βαθμός : 8,5-10). Για να κριθεί κάθε υποψήφιος επιτυχών/ούσα στις
εξετάσεις Επάρκειας Ε.Ν.Γ. θα πρέπει να έχει αξιολογηθεί σε κάθε μία από τις τρεις Ενότητες
με βαθμό πέντε (5) και άνω.

7.5. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανακοινώνονται μέσα σε ένα μήνα μετά το πέρας των
εξετάσεων και ο κάθε υποψήφιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά του αποτελέσματα στην
ιστοσελίδα http://eparkeiaeng.omke.gr/ πραγματοποιώντας την είσοδο του με τον
προσωπικό κωδικό του.
7.5.1. Στην ιστοσελίδα της ΟΜ.Κ.Ε. αναρτώνται μόνο τα ονόματα των επιτυχόντων.
7.5.2. Τα αξιολογικά σχόλια αναγράφονται στους υποψήφιους στην ιστοσελίδα
http://eparkeiaeng.omke.gr/ αποκλειστικά και μόνο με την είσοδό τους με τον
προσωπικό τους μοναδικό κωδικό. Τα αξιολογικά σχόλια καταγράφονται από τους
αξιολογητές μόνο σε περίπτωση αποτυχίας σε εξεταστέα Ενότητα.
7.6. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να κάνουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων για τις
Ενότητες όπου έχουν αποτύχει, υποβάλλοντας την κατάλληλη ηλεκτρονική αίτηση στην
ιστοσελίδα http://eparkeiaeng.omke.gr/ και καταβάλλοντας το σχετικό τέλος, το οποίο
διαμορφώνεται σε 30 ευρώ για κάθε Ενότητα, μαζί με την επισυναπτόμενη απόδειξη
συναλλαγής. Οι ενστάσεις προωθούνται στον συντονιστή των εξετάσεων. Ο τελευταίος καλεί
έναν ουδέτερο αξιολογητή και τον υπεύθυνο ή εκπρόσωπο της σχολής του/της
ενιστάμενου/ης, για να παρακολουθήσει το σχετικό βιντεοσκοπημένο υλικό του/της
υποψηφίου. Ο υπεύθυνος της σχολής δεν έχει το δικαίωμα στη βαθμολόγηση του
υποψηφίου, οφείλει όμως να ενημερώσει τον/την υποψήφιο/α για την εκ νέου βαθμολογία
και τα σχόλια του ουδέτερου αξιολογητή για τη βελτίωσή της επίδοσης του/της
αξιολογούμενου/ης. Εάν η σχολή του/της ενιστάμενου/ης δεν έχει υπογράψει πρωτόκολλο
συνεργασίας με την ΟΜ.Κ.Ε., τότε δεν καλείται ο υπεύθυνος της σχολής ή κάποιος άλλος
εκπρόσωπος της σχολής του εξεταζόμενου. Ο υπεύθυνος της σχολής του εξεταζόμενου έχει
δικαίωμα να ζητήσει ενημέρωση από τον συντονιστή, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί
μέσω τηλεδιάσκεψης ή προσωπικής συνάντησης. Ο ουδέτερος αξιολογητής έχει το δικαίωμα
της εκ νέου βαθμολόγησης του/της υποψηφίου. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι
υποψήφιοι ενημερώνονται αποκλειστικά και μόνο
από την ιστοσελίδα
http://eparkeiaeng.omke.gr/ , εισερχόμενοι σε αυτή με τον προσωπικό τους κωδικό για
το νέο αποτέλεσμα το οποίο είναι οριστικό.
7.7. Οι προθεσμίες υποβολής των ενστάσεων καθορίζονται από τον φορέα διεξαγωγής των
εξετάσεων, την ΟΜ.Κ.Ε. και διαμορφώνονται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων Επάρκειας. Οι υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι
για την εμπρόθεσμη ηλεκτρονική αίτηση και υποβολή των δικαιολογητικών που απαιτούνται
για την ένσταση. Μετά το πέρας αυτού του διαστήματος δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις
ενστάσεων.
7.8. Οποιοδήποτε αποτέλεσμα προκύψει μετά από διαδικασία ένστασης θεωρείται οριστικό
και αμετάκλητο.
7.9. Δεν παρέχεται επιπλέον πληροφόρηση καθώς και επίδειξη του φύλλου αξιολόγησης του
υποψήφιου από την ΟΜ.Κ.Ε., καθώς ο ίδιος ο υποψήφιος έχει άμεση πρόσβαση στα
αξιολογικά σχόλια και τις παρατηρήσεις της εξεταστικής επιτροπής σε ό,τι αφορά την
συνολική του αξιολόγηση στις Ενότητες όπου έχει εξεταστεί, εισερχόμενος πάντα με τον
προσωπικό και μοναδικό του κωδικό στην ιστοσελίδα http://eparkeiaeng.omke.gr/.
7.10. Σε περίπτωση που μετά από διαδικασία ένστασης αλλάξει θετικά το αποτέλεσμα της
εξέτασης ο υποψήφιος αποκτά την Βεβαίωση Επάρκειας ή βελτιώνεται η βαθμολογία του σε
μία ή περισσότερες Ενότητες.

8. Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις
8.1. Η Βεβαίωση Επάρκειας χορηγείται από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος αποκλειστικά
και μόνο στους επιτυχόντες υποψήφιους μέσα σε ένα μήνα από την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων των εξετάσεων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. και για την παραλαβή της, οι υποψήφιοι θα
λάβουν προσωπική ενημέρωση στο email που έχουν δηλώσει στην αίτηση τους.
8.2. Οι κάτοχοι της Βεβαίωσης δεν έχουν το δικαίωμα να την παραποιήσουν, τροποποιήσουν,
αλλοιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο καθώς και τα φέροντα σε αυτή ειδικά χαρακτηριστικά
(λογότυπα, υπογραφές, ημερομηνίες, άλλες αναγραφόμενες πληροφορίες, κλπ).
8.3. Οι Βεβαιώσεις Επάρκειας πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα κατά τους όρους της
ΟΜ.Κ.Ε. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διεξαγωγή διερμηνείας και διδασκαλίας
Ε.Ν.Γ., σε αντίθετη περίπτωση η Ομοσπονδία δικαιούται να τις ανακαλέσει.
8.4. Οι Βεβαιώσεις Επάρκειας παραλαμβάνονται από τους υποψήφιους ή τους εκπροσώπους
τους από τα γραφεία της ΟΜ.Κ.Ε.. Η Ομοσπονδία δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση
καθυστέρησης παραλαβής των Βεβαιώσεων Επάρκειας από τους υποψήφιους.
8.5. Τα απολεσθέντα ή κατεστραμμένα πιστοποιητικά δεν επανεκδίδονται. Προς
αντικατάστασή τους χορηγείται σχετική βεβαίωση από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος για
κάθε νόμιμη χρήση.
8.6. Αιτήματα για επανέκδοση Βεβαίωσης Επάρκειας λόγω λανθασμένων στοιχείων γίνονται
δεκτά μέσα σε διάστημα 6 μηνών από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Μετά το πέρας του
διαστήματος αυτού, η ΟΜ.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα μη αποδοχής των αιτημάτων ή χρέωσης
για την υπηρεσία επανέκδοσης. Σε περίπτωση μη επανέκδοσης, χορηγείται σχετική
βεβαίωση από την ΟΜ.Κ.Ε. για κάθε νόμιμη χρήση.

9. Συλλογή, χρήση και προστασία προσωπικών δεδομένων
9.1. Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος συλλέγει και κάνει χρήση προσωπικών δεδομένων με
σκοπό την επικοινωνία με τους υποψηφίους, την εξυπηρέτηση αυτών, την υλοποίηση των
εξεταστικών της προγραμμάτων, και την αναβάθμιση των υπηρεσιών της. Τα δεδομένα που
ζητούνται τηρούνται από την ΟΜ.Κ.Ε. σε ηλεκτρονικό και/ ή φυσικό αρχείο και σε καμία
περίπτωση δεν χορηγούνται σε τρίτους.

10. Διάφορα

10.1. Η ΟΜ.Κ.Ε. μπορεί να κάνει τροποποιήσεις στον παρόντα κανονισμό των εξετάσεων
καθώς επίσης και στη διαδικασία των εξετάσεων κατόπιν απόφασης των αρμοδίων οργάνων
Διοικήσεως της.

10.2. Υποψήφιοι και εξεταστές που επιθυμούν να υποβάλουν σχετικές ερωτήσεις για τους
κανονισμούς των εξετάσεων Επάρκειας μπορούν να απευθύνονται καθημερινα τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες από 12:00 έως 14:00 στην Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος, Ελευθερίου
Βενιζέλου 236, 16341, Ηλιούπολη.
Κινητό Τηλ: +30 6986998410, Email: omke.eparkeia.eng@gmail.com

