
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. ΓΠ/50575  
Τροποποίηση της 336/12.10.2018 (ΦΕΚ Β’ 1345/

19-4-2019) απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

«Όροι και προϋποθέσεις κατάρτισης και τήρησης 

των Μητρώων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθώς και δυνα-

τότητα τήρησης επιπλέον Μητρώων του άρθρου 

21 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α’ 24/30-1-2013)».

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
(Συνεδρίαση 374/2.9.2019)

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 4115/2013, (Α’ 24) «Οργάνωση και 

λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και διά Βίου Μάθησης 
και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει και ιδίως των παρ. 1 και 2 του άρθρου 21. 

2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013, (Α’ 193) «Αναδιάρ-
θρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις», όπως ισχύει και ιδίως της περ. γ, παρ. 15 του 
άρθρου 27.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του 
ν. 3879/2010 (Α’ 163 Α’) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης 
και Λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (Α’ 222) «Έγκριση 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη-
γικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 
4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσι-
ονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως ισχύει και ιδίως 
των περ. 8 και 10 της υποπαραγράφου Θ3 της παραγρά-
φου Θ του άρθρου πρώτου, όπως ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του ν. 3982/2011, (Α’ 143) «Απλοποί-
ηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών 
πάρκων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ιδίως της 
παραγράφου 5 του άρθρου 7.

6. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώ-
πων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπι-

κού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/
ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)», 
που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 119/1).

7. Τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α΄ 50) «Προστασία 
του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπι-
κού χαρακτήρα», όπως ισχύει. 

8. Την αριθμ. 1/2013 κοινή πράξη της Αρχής Προστασί-
ας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και 
της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνι-
ών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για 
την προστασία και ασφάλεια των δεδομένων (Φ.Ε.Κ. 3433 
Α’/31-12-2013), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 
του ν. 3917/2011, όπως ισχύει. 

9. Τις διατάξεις του π.δ. 25/2014 (Α’ 44) «Ηλεκτρονικό 
Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων».

10. Τις διατάξεις της ΓΠ/20082/23.10.2012 απόφασης 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτι-
κής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής 
Εκπαίδευσης» (Β’ 2844), όπως συμπληρώθηκε με την 
10472/2013 υπουργική απόφαση (Β΄ 2451), καθώς και 
της αριθμ. Β/2387/17.01.2013 απόφασης του Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Εξειδίκευση Μεθοδολογίας για την Πιστο-
ποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών 
Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, όπως τροπο-
ποιήθηκε με την ΔΠ/13515/24.05.2013 όμοια απόφαση 
και ισχύει (ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΟΡΗΛ-Υ6Υ), όπως οι ανωτέρω κυ-
ρώθηκαν με τη διάταξη της παρ. 12 του άρθρου 47 του 
ν. 4624/2014 (Α΄ 118) και στη συνέχεια τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.4386/2016 (Α΄ 83) 
και ισχύει και ιδίως των παραγράφων 11, 12, 13, 26 α) 
και 26 β) του άρθρου 3.

11. Τις διατάξεις της 151678/ΙΑ/2012 (Β’ 3324), από-
φασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, «Καθορισμός απαιτούμενων 
δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και 
την επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, 
Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτι-
κού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), 
Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου 
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά 
πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ», όπως ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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12. Τις διατάξεις της 2944/2014 (Β’ 1098) απόφασης 
των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής 
Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελμα-
τικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)», όπως ισχύει.

13. Τις διατάξεις της 121929/H/2014 (Β’ 2123) από-
φασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης «Διαδικασία πιστοποίησης 
και εποπτείας Φορέων χορήγησης Πιστοποιητικών 
γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της ημεδαπής - 
Αναγνώριση φορέων και αντιστοίχιση τίτλων γνώσης 
πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της αλλοδαπής».

14. Τις διατάξεις της 228536/2018 (Β’ 12) απόφασης 
των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Οικονομικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Πε-
ριεχόμενο και διαδικασίες υλοποίησης προγραμμάτων 
επαγγελματικής κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών Λιμένα 
ή Ξηράς και προϋποθέσεις και διαδικασία πιστοποίησης 
των δεξιοτήτων». 

15. Τις διατάξεις της 90050/Υ2/2018 (Β’ 2007) από-
φασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Σύστημα Πιστο-
ποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού ‘Ετους - Τά-
ξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)», 
όπως ισχύει». 

16. Την 64529/27-11-2017 απόφαση του Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «Καθορισμός Όρων και Προϋποθέσεων 
κατάρτισης και τήρησης Μητρώου Στελεχών Συμβου-
λευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (Β΄317). 

17. Τις διατάξεις της 48077/Y2/2018 (Β΄ 1133) απόφα-
σης Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πι-
στοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανα-
τολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)», όπως εκάστοτε ισχύει.

18. Την 132837/Γ4/2019 απόφαση της Υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευμάτων «Αποδοχή παραίτησης του 
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού 
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελ-
ματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και ορισμός 
νέου - αποδοχή παραιτήσεων και λήξη θητείας μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ορισμός 
νέων» (Φ.Ε.Κ. 634/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./28-8-2019).

19. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” 
και άλλες διατάξεις.

20. Τις διατάξεις του ν. 3979/2011 (Α’ 130) «Για την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», όπως 
ισχύει.

21. Την 336/12.10.2018 (ΦΕΚ Β’ 1345/19-4-2019) από-
φαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «Όροι και προϋποθέσεις 
κατάρτισης και τήρησης των Μητρώων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
καθώς και δυνατότητα τήρησης επιπλέον Μητρώων του 
άρθρου 21 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α’ 24/30-1-2013)».

22. Την ανάγκη πρόβλεψης μεταβατικής διάταξης 

για τους ήδη ενταγμένους συνεργάτες σε Μητρώα του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με στόχο την επανενεργοποίηση των έμπει-
ρων συνεργατών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με γεωγραφική κάλυ-
ψη όλων περιφερειών της χώρας, χωρίς προηγούμενες 
χρονοβόρες διαδικασίες επανένταξής τους στα Μητρώα 
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

23. Το γεγονός ότι οι ανάγκες επίτευξης σκοπών του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. απαιτούν τη διενέργεια ελέγχων /αξιολογή-
σεων σε όλη τη γεωγραφική επικράτεια, με την αξιοποί-
ηση εξωτερικών συνεργατών στις κατά τόπους περιοχές 
που βρίσκονται οι προς αξιολόγηση φορείς ή εξεταστικά 
κέντρα και την επίσπευση αξιολογήσεων αιτήσεων φυ-
σικών και νομικών προσώπων. 

24. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
για το οικονομικό έτος 2019, σύμφωνα με την υπ. αρ. 
26551/Β2/20-02-2019 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 670/ τ.Β΄/28.02.2019). 

25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

26. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων 
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). 

27. Το από 28-08-2019 σχέδιο εισήγησης της προϊστα-
μένης του Τμήματος Εκπαιδευτικού Πλαισίου και της 
προϊσταμένης της Δ/νσης Αδειοδότησης Παρόχων ΔΒΜ.

28. Την από 02-09-2019 εισήγηση της Προέδρου του 
Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αποφασίζει:

Την τροποποίηση της 336/12.10.2018 (ΦΕΚ Β’ 1345/
19-4-2019) απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «Όροι και 
προϋποθέσεις κατάρτισης και τήρησης των Μητρώων 
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθώς και δυνατότητα τήρησης επι-
πλέον Μητρώων του άρθρου 21 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 
Α’ 24/30-1-2013)» ως προς τα εξής σημεία:

Α. Το άρθρο 7 τροποποιείται και διαμορφώνεται ως 
εξής:

Άρθρο 7
Μητρώο Αξιολογητών Επιτηρητών, Ελεγκτών, 
Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων

1. Με επιμέλεια του τμήματος Εκπαιδευτικού Πλαισίου 
της Διεύθυνσης Αδειοδότησης Παρόχων Δια Βίου Μά-
θησης, στα υπομητρώα του μητρώου εντάσσονται, μετά 
από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.:

α. στο Υπομητρώο Αξιολογητών Ελέγχου Πληρότητας 
και Συμβατότητας αιτήσεων, κάτοχοι τίτλου σπουδών 
Δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημε-
δαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, 
αρμοδίως αναγνωρισμένου.

αα. Ειδικότερα για την αξιολόγηση αιτήσεων υποψη-
φίων για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαι-
δευτικής επάρκειάς, τη διαχείριση μεταβολών χαρτοφυ-
λακίου προσόντων και την ανανέωση της πιστοποίησης 
της εκπαιδευτικής επάρκειας ως αξιολογητές δύνανται 
να συμμετάσχουν υπάλληλοι του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., υπάλληλοι 
των αρμόδιων υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα για την 
εφαρμογή, το συντονισμό, τον έλεγχο και αξιολόγηση 
των δράσεων Διά Βίου Μάθησης, εκπαίδευσης και κα-
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τάρτισης ενηλίκων και προώθησης της απασχόλησης, 
καθώς και εμπειρογνώμονες με εμπειρία σε θέματα Δια 
Βίου Μάθησης, αγοράς εργασίας ή/και επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι ως άνω θα πρέπει να 
είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης, με βάση τα οριζόμενα της ΓΠ/20082/23.10.2012 
απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού «Σύστημα Πιστοποίησης 
Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της 
Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Β’ 2844) ως εκάστοτε ισχύει.

β. στο Υπομητρώο Αξιολογητών και Ελεγκτών επάρ-
κειας προσόντων και τήρησης προδιαγραφών πιστοποί-
ησης - αδειοδότησης φυσικών και νομικών προσώπων. 

βα. Για την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας 
εκπαιδευτών ενηλίκων, κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου 
Σπουδών (Master ή Διδακτορικό) στην Παιδαγωγική Επι-
στήμη ή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή στη Δια Βίου Μά-
θηση ή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση ή στη Συνεχιζόμε-
νη Επαγγελματική Κατάρτιση ή στη Συνεχή Εκπαίδευση 
ή στην Εκπαιδευτική Πολιτική ή στη Διαχείριση ή/και 
Εκπαίδευση Ανθρωπίνων Πόρων της ημεδαπής ή αντί-
στοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο 
από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών και πενταετή 
(5) επαγγελματική εμπειρία ή/και σημαντικό διδακτικό 
έργο συναφή με το αντικείμενο των σπουδών τους. 

ββ. Για την αξιολόγηση Στελεχών Συμβουλευτικής 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού, κάτοχοι τίτλου 
σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Μεταπτυχιακού 
Τίτλου Σπουδών ή Διδακτορικού Διπλώματος στη Συμ-
βουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό ή 
σε άλλη συναφή επιστήμη με εξειδίκευση στη Συμβου-
λευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής αρμοδίως αναγνωρισμένο. Η 
εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό 
Προσανατολισμό θα πρέπει να αναγράφεται στους επί-
σημους τίτλους σπουδών ή να προκύπτει από την ανα-
λυτική περιγραφή των μαθημάτων του προγράμματος 
σπουδών που ακολούθησαν οι ενδιαφερόμενοι ή από 
επίσημη βεβαίωση σπουδών. Ως εξειδίκευση θεωρείται 
και η αναφορά της κατεύθυνσης σπουδών, εφόσον λει-
τουργούν κατευθύνσεις στα αντίστοιχα Τμήματα Τριτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης.

  βγ. Στο Υπομητρώο Αξιολογητών και Ελεγκτών τή-
ρησης προδιαγραφών αδειοδότησης Φορέων παροχής 
υπηρεσιών εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης ή χορή-
γησης Πιστοποιητικών Φορέων γνώσης πληροφορικής 
ή χειρισμού Η/Υ κάτοχοι τίτλου σπουδών Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης ή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών ή Διδα-
κτορικού Διπλώματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
αρμοδίως αναγνωρισμένο με πενταετή (5) επαγγελμα-
τική εμπειρία. 

βδ. Στο Υπομητρώο Πιστοποίησης προγραμμάτων συ-
νεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, κάτοχοι τίτλου 
σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Μεταπτυχιακού 
Τίτλου Σπουδών ή Διδακτορικού Διπλώματος στην 
Παιδαγωγική Επιστήμη ή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή 
στη Δια Βίου Μάθηση ή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση 
ή Επαγγελματική Κατάρτιση ή στην Εκπαιδευτική Πολι-
τική ή στη Διαχείριση ή/και Εκπαίδευση Ανθρωπίνων 

Πόρων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αρμοδίως ανα-
γνωρισμένο.

 Μπορούν επίσης να εντάσσονται στο μητρώο αυτό 
κάτοχοι τίτλου σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώ-
ματος, με πενταετή (5) εκπαιδευτική ή επαγγελματική 
εμπειρία συναφή με το περιεχόμενο του προγράμματος 
ή κάτοχοι άλλου τίτλου σπουδών για την οποία δεν υφί-
σταται τίτλος σπουδών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με 
δεκαετή (10) εκπαιδευτική ή επαγγελματική εμπειρία.

βε. Στο Υπομητρώο Ελεγκτών Κτηριολογικών Υπο-
δομών παρόχων υπηρεσιών εκπαίδευσης και Διά Βίου 
Μάθησης, κάτοχοι Πτυχίου Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνι-
κής Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής 
ή της αλλοδαπής αρμοδίως αναγνωρισμένο, οι οποίοι 
είναι μέλη Τ.Ε.Ε. ή ενταγμένοι στο Μητρώο Ενεργειακών 
Επιθεωρητών Κτηρίων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του π.δ. 100/2010 (Α’ 117 ).

γ. στο Υπομητρώο Εμπειρογνωμόνων και Ειδικών 
Επιστημόνων - Τεχνικών κατάρτισης θεμάτων εξετάσε-
ων πιστοποίησης εκπαιδευτές μη τυπικής εκπαίδευσης 
αντίστοιχων με τα υπό κατάρτιση θέματα ειδικοτήτων, 
ενταγμένοι στο μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή εκπαιδευτικοί επαγγελματικής εκπαί-
δευσης ή εκπαιδευτές ΙΕΚ που διαθέτουν εκπαιδευτική 
εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) εξαμήνων ή επαγ-
γελματίες με τριετή (3) επαγγελματική εμπειρία κατά 
την τελευταία πενταετία στην αντίστοιχη ειδικότητα ή 
ειδίκευση των υπό κατάρτιση θεμάτων.

δ. στο Υπομητρώο Ελεγκτών διασφάλισης ποιότητας 
εξετάσεων πιστοποίησης, κάτοχοι τίτλου σπουδών Τρι-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπου-
δών ή Διδακτορικού Διπλώματος της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής αρμοδίως αναγνωρισμένο.

ε. στο Υπομητρώο Βαθμολογητών / Αναβαθμολογη-
τών - Εξεταστών - Επιτηρητών εξετάσεων πιστοποίησης 
εκπαιδευτές μη τυπικής εκπαίδευσης ενταγμένοι στο 
μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή εκ-
παιδευτικοί επαγγελματικής εκπαίδευσης ή εκπαιδευτές 
Ι.Ε.Κ. που διαθέτουν εκπαιδευτική εμπειρία τουλάχιστον 
τεσσάρων (4) εξαμήνων ή επαγγελματίες με τριετή (3) 
επαγγελματική εμπειρία κατά την τελευταία πενταετία 
στην ειδικότητα ή ειδίκευση για την οποία διενεργού-
νται εξετάσεις πιστοποίησης ή κάτοχοι τίτλου σπουδών 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Μεταπτυχιακού Τίτλου 
Σπουδών ή Διδακτορικού Διπλώματος της ημεδαπής 
ή της αλλοδαπής αρμοδίως αναγνωρισμένο συναφές 
με ειδικότητα ή ειδίκευση για την οποία διενεργούνται 
εξετάσεις πιστοποίησης.

2. Για τη συμμετοχή των αξιολογητών/ελεγκτών, 
ενταγμένων με την παρούσα στα μητρώα και υπομη-
τρώα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σε διαδικασίες αξιολόγησης και 
ελέγχου, δύναται να ορίζεται ως προϋπόθεση πριν την 
συμμετοχή τους σε διαδικασία αξιολόγησης/ελέγχου, η 
παρακολούθηση ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτι-
σης, το πλαίσιο του οποίου θα καθορίζεται από το Δ.Σ. 
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και θα εξειδικεύεται και υλοποιείται από 
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την αρμόδια κάθε φορά Διεύθυνση/Τμήμα. Η εν λόγω 
προϋπόθεση, όταν απαιτείται, θα προσδιορίζεται από 
τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., λαμβανομένου υπόψη του θεσμικού 
πλαισίου και οι ενταγμένοι θα ενημερώνονται από τον 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την τυχόν υποχρεωτικότητα εκ μέρους 
τους της παρακολούθησης προγράμματος, με σχετική 
προς τούτο πρόσκληση, σε χρόνο πριν την συμμετοχή 
τους σε διαδικασία αξιολόγησης/ελέγχου. 

Β. Το άρθρο 12 τροποποιείται και διαμορφώνεται ως 
εξής:

Άρθρο 12
1. «Οι ήδη ενταγμένοι στα μητρώα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.                        

εξακολουθούν να υφίστανται ως ενταγμένοι στα αντί-
στοιχα μητρώα, όπως αυτά οριοθετούνται.

2. Ειδικότερα, για τη συμμετοχή των ήδη ενταγμένων 
ως ανωτέρω (παρ. 1) στο μητρώο Αξιολογητών Επιτη-
ρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων σε 
διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου, επιθεώρησης, εμπει-
ρογνωμοσύνης απαραίτητη είναι η επικαιροποίηση των 
στοιχείων τους, ακολουθώντας το μέρος της διαδικασίας 
του άρθρου 10, και ειδικότερα την υποβολή της αίτησης 
συνοδευόμενη από δήλωση συναίνεσης στην επεξεργα-
σία και χρήση προσωπικών δεδομένων τους, δήλωση 
αποδοχής συνεργασίας και Υπεύθυνη Δήλωση ότι δε 

συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα αντίστοιχα για κάθε 
υπομητρώο ασυμβίβαστα (παρ. 1, 4 και 5 του άρθρου 
10 της παρούσας).

3. Στην περίπτωση που τα μητρώα, στα οποία είχαν 
ενταχθεί με προηγούμενες αποφάσεις του Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., έχουν διαφοροποιηθεί, οι ήδη ενταγμένοι 
κατά τα ως άνω, εντάσσονται στα ανάλογα υφιστάμενα, 
πλέον, μητρώα/ υπομητρώα, σύμφωνα με τα προσόντα 
τους. 

4. Στην περίπτωση αυτή, οι αρμόδιες υπηρεσίες εξου-
σιοδοτούνται να ενεργήσουν την ανάλογη ενημέρωση 
στα τηρούμενα μητρώα/υπομητρώα και στον ενταγ-
μένο».

Γ. Για την αξιολόγηση αιτημάτων που έχουν υποβληθεί 
στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από ήδη ενταγμένους στα μητρώα του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., θα εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 
12, όπως αυτή τροποποιείται με την παρούσα.

Δ. Κατά τα λοιπά ισχύει η 336/12.10.2018 (ΦΕΚ Β’ 
1345/19-4-2019) απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως 
έχει. 

Νέα Ιωνία, 2 Σεπτεμβρίου 2019

Η Πρόεδρος 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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