
            Αθήνα, 27/09/2022              Αρ. Πρωτ.:  575 

                                                 
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
 

Εξετάσεων Επάρκειας 
 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

 

Σας ενημερώνουμε ότι πρόκειται να διεξαχθούν οι Εξετάσεις Επάρκειας Ε.Ν.Γ. για την 

εξεταστική περίοδο Νοεμβρίου 2022 και συγκεκριμένα:  

 

● ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : Παρασκευή 04 Νοεμβρίου 2022 έως Κυριακή 06 Νοεμβρίου 2022. 

(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Θα ανακοινωθεί επίσημα με την ανάρτηση του Προγράμματος των εξετάσεων) 

 

● ΑΘΗΝΑ : Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 έως Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 

(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σχολή Νοηματικής ΟΜ.Κ.Ε, Φειδιππίδου 31 και Μιχαλακοπούλου, Αθήνα) 

Με ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης εφόσον αυτό χρειαστεί και πάντα ανάλογα με τον 

αριθμό των υποψηφίων. 

Τα πεδία προς αξιολόγηση στις εξετάσεις επάρκειας ΕΝΓ είναι τρία:  

1. δύο ΚΕΙΜΕΝΑ,      2. δύο ΕΙΚΟΝΕΣ,      3. δύο ΒΙΝΤΕΟ. 

Το ποσό συμμετοχής είναι 30€ ανά πεδίο. 

 

                  

 



ΟΣΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ε.Ν.Γ. ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 
ΦΟΡΑ, ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΠΕΔΙΑ 

 

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 03 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022. 

 

 

Η κατάθεση του ποσού συμμετοχής γίνεται στην Τράπεζα Πειραιώς, αποκλειστικά και μόνο στον 

αρ. λογ/σμού: 6558145036529, ΙΒΑΝ: GR71 0171 5580 0065 5814 5036 529 (Δικαιούχος: 

Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος) μέχρι και την  

 

Παρασκευή 07  Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:00’ 

 

Στο αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του/της 

υποψήφιου/ας.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

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. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και να 

επισυνάψουν τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται το αργότερο ως την Παρασκευή 07 

Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:00’  στη νέα εφαρμογή Επάρκειας Ε.Ν.Γ. στην ιστοσελίδα 

http://eparkeiaeng.omke.gr/.  

 

Ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων, ενδέχεται να οριστεί επιπλέον ημερομηνία 

εξέτασης (ημέρα Δευτέρα ή Πέμπτη). 
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Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανακοινώνονται μέσα σε ένα (1) 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. 
 
 

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. 
 
 

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 50 
ευρώ για κάθε Ενότητα μαζί με την επισυναπτόμενη απόδειξη συναλλαγής. Ενστάσεις γίνονται 
δεκτές επί των αποτελεσμάτων αποκλειστικά εντός τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών από 
την ανακοίνωσή τους. 

 

Σχετικά με την ανάρτηση του προγράμματος των εξετάσεων Επάρκειας : Mε βάση τη 
νομοθεσία αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, στο εξής το 
πρόγραμμα των εξετάσεων Επάρκειας θα αναρτάται επίσημα στην σελίδα της ΟΜΚΕ 
με αντικατάσταση των ονομάτων των υποψηφίων από τον μοναδικό Κωδικό 
Υποψήφιου που αποκτά ο καθένας με την εγγραφή του στο σύστημα και την 
καταχώρηση της Αίτησής του. Τον Κωδικό Υποψηφίου μπορεί ο κάθε υποψήφιος να 
τον βρει με την είσοδό του στο σύστημα καθώς και στην επιλογή «Προσωπικά 
Στοιχεία» κατόπιν σύνδεσής του εκεί. 

 

 

Οι Βεβαιώσεις Επάρκειας Ε.Ν.Γ. χορηγούνται από την ΟΜ.Κ.Ε. αποκλειστικά και μόνο στους 
επιτυχόντες/ούσες υποψηφίους μέσα σε (2) μήνες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των 
Εξετάσεων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. και για την παραλαβή τους θα λάβουν προσωπική ενημέρωση στο 
e-mail που έχουν δηλώσει στην αίτηση τους. 

 

 

Τα μέτρα ασφαλείας που θα τηρηθούν εκ μέρους της ΟΜΚΕ λόγω των συνθηκών και 

προκειμένου να προστατευθούν τόσο οι συμμετέχοντες υποψήφιοι στις εξετάσεις όσο 

και το προσωπικό και οι εξεταστές/αξιολογητές της ΟΜΚΕ είναι τα κάτωθι: 

 

 

 

Α) Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να προσέρχονται στο χώρο εξετάσεων νωρίτερα από 10 

λεπτά από την προγραμματισμένη ώρα εξέτασης ή προετοιμασίας τους. 
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Β) Οι υποψήφιοι θα αναμένουν την ώρα της εξέτασής τους σε εξωτερικό χώρο και όχι 

εντός του χώρου αναμονής των κέντρων εξέτασης, μέχρι να κληθούν να προσέλθουν 

εντός του κέντρου εξέτασης από το προσωπικό της ΟΜΚΕ. 

Δ) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν στον χώρο των εξετάσεων μόνοι, χωρίς 

την συνοδεία κάποιου προσώπου που δεν σχετίζεται με τις εξετάσεις Επάρκειας, πλην 

της περίπτωσης ανωτέρας βίας, όπου κρίνεται απαραίτητη η συνοδεία και πάντα υπό 

την τήρηση των Κανονισμών Ασφαλείας. 

 

Διατηρούμε κάθε επιφύλαξη για τυχόν αλλαγές στα μέτρα προστασίας κατά του Covid-19 το 

προσεχές διάστημα. 

Κατά τα λοιπά θέματα, ισχύει στο σύνολό του ο Κανονισμός Διενέργειας Εξετάσεων Επάρκειας 

στην Ε.Ν.Γ, ο οποίος είναι αναρτημένος στην επίσημη ιστοσελίδα της ΟΜΚΕ. 

 

      

       

 

        

          Για περισσότερες διευκρινίσεις, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται   

στο τηλέφωνο: 698 6998 410 (φωνητική κλήση και SMS) 

ή στο e-mail: omke.eparkeia.eng@gmail.com  

                                                             Δευτέρα έως Παρασκευή,  ώρες →  09:00’- 15:00’ 

 

 

                                                                                                      

                                                                Με εκτίμηση, 

 

 

        Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
 
          ΚΥΦΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ                                                                     ΣΙΜΨΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
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