
 

 

 

 
 
                                                   ΑΘΗΝΑ, 07-04-2017 

                                                     ΑΡ. ΠΡΩΤ. :  ΔΠ/14267             

 
 
 

Θέμα: Απόφαση της υπ’ αρ. 263/06.04.2017 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 38ο: «Προγραμματισμός 
εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης 
περιόδου 2017». 
 

Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

 

 Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α΄/30-01-2013) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας 
και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 7 του 
Ν. 4138/2013 (ΦΕΚ 72/τ.Α/19-03-2013). 

2. Την υπ. αρ. 87928/Γ1 (ΦΕΚ 407/τ. ΥΟΔΔ/08-06-2015) Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Λήξη της θητείας του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και ορισμός νέου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Την υπ. αριθ. ΓΠ/20082/23.10.2012 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής 
Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844 Β’/2012) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της υπ΄ αρ. 10472/2013 (Φ.Ε.Κ. 
2451/Β’/06-09-2013) Υ.Α. «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. ΓΠ/20082/22−10−2012 απόφασης του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β΄ 2844/23−10−2012) «Σύστημα Πιστοποίησης 
Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης»» και τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ.  83/Α’/11-5-2016) και την υπ’ αριθμ. Β/2387/17.01.2013 Απόφαση 
του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Εξειδίκευση Μεθοδολογίας για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας 
Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
ΔΠ/13515/24.05.2013 όμοια απόφαση και ισχύει, όπως κυρώθηκαν με την παρ. 12 του άρθρου 47 του Ν. 
4624/2014 (Φ.Ε.Κ. 118 Α’/15-5-2014) καθώς και την υπ΄αρ. ΔΠ/48322/15-06-2016 Απόφαση της υπ’ αρ. 
172/15.06.2015 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 15: «Θέματα σχετικά με τις Εξετάσεις 
Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης 
περιόδου 2015».    

4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α΄/2010).  

5. Τις διατάξεις του Ν. 3979/16.06.2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 130 
τ. Α/2011), όπως ισχύει.  

6. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Την με αρ. πρωτ. 57529/20.10.2016 Απόφαση της 237ης/19-10-16 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
(θέμα 29) «Ισχύον Θεσμικό πλαίσιο σε θέματα που αφορούν Προμήθειες, Υπηρεσίες και έργα του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».  
9. Την υπ’ αρ. 201572/Γ1/11-12-2014 (Φ.Ε.Κ. 3399/Β/18-12-2014) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, και 

Θρησκευμάτων με τίτλο «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης 
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)».  

10. Το γεγονός ότι περίπου 2.000 υποψήφιοι έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση και δικαιούνται να συμμετέχουν 
απευθείας σε διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής 
Εκπαίδευσης. 

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Δέδε 
ΤΗΛ. 2102709149 
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11. Το με αρ. πρωτ. 8723/15.05.2012 πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης και οριστικής παραλαβής των παραδοτέων 
4.1. με τίτλο «Διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού και υλοποίηση σύντομου σεμιναρίου κατάρτισης των 
Εκπαιδευτών Συμβούλων (Μεντόρων) των Εκπαιδευτών» και 4.2. με τίτλο «Διαμόρφωση εκπαιδευτικού 
υλικού και υλοποίηση σύντομου σεμιναρίου κατάρτισης Αξιολογητών των Επιτροπών Αξιολόγησης και 
Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας» του έργου με τίτλο «Επικαιροποίηση του Επαγγελματικού 
Περιγράμματος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων ΔΒΜ συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης πλαισίου 
προγράμματος εκπαίδευσης Εκπαιδευτών με στόχο την πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας» (Αρ. 
Διακήρυξης 36Α/2011).  

12. Τη με αριθμ. Β/23298/31.12.2012 (Φ.Ε.Κ. 3585 Β΄) (4) Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά την 44η 
/13.12.2012 Συνεδρίασή του θέμα 16ο «Έγκριση καταβολής χρηματικών ποσών για συμμετοχή στη 
διαδικασία πιστοποίησης και για τη διαχείριση μεταβολών χαρτοφυλακίου προσόντων των Εκπαιδευτών 
Ενηλίκων».  

13. Τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για το οικονομικό έτος 2017 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
ΔΠΠΔΑΕΦΑ/38/15785/Β2 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
415/Β΄/14-02-2017).  

14. To από 04-04-2017 σχέδιο εισήγησης της Δ/νσης Πιστοποίησης Προσόντων. 
 

 
Αποφασίζει 

 
A. 
1. Τη διεξαγωγή των εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής 
Εκπαίδευσης, 1ης περιόδου 2017, ως ακολούθως:  
Ημερομηνίες εξετάσεων Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους:  
 

Σάββατο 10-06-2017  

Κυριακή 11-06-2017  
 
Σάββατο 17-06-2017 
Κυριακή 18-06-2017 
 
Σάββατο 24-06-2017 
Κυριακή 25-06-2017 
 
2. Η εξέταση στο Θεωρητικό Μέρος (γραπτή εξεταστική δοκιμασία διαρκεί συνολικά μία (1) ώρα.  
Η εξέταση στο Πρακτικό Μέρος (Μικροδιδασκαλία- Συνέντευξη) διαρκεί 30’ λεπτά για κάθε υποψήφιο και ξεκινά 
μετά το πέρας των εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους.  
Χρόνος προσέλευσης των υποψηφίων: 9:00 π.μ.  
Χρόνος έναρξης των εξετάσεων: 10:00 π.μ.  
Η παραμονή των υποψηφίων καθ’ όλη τη διάρκεια εξέτασης στο Πρακτικό Μέρος (Μικροδιδασκαλία- Συνέντευξη) 
και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας απ’ όλους τους υποψηφίους του τμήματος είναι υποχρεωτική.  
 
3. Η προθεσμία ηλεκτρονικής δήλωσης επιλογής επιθυμητής ημερομηνίας εξετάσεων και εξεταστικών κέντρων των 
υποψηφίων για πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης, μέσω 
της εφαρμογής του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. http://trainers.eoppep.gr/ ορίζεται από  15-05-2017, και ώρα 14:00 μ.μ. έως και 
24-05-2017 και ώρα 23:59 μ.μ. Εφόσον χρειαστεί θα δοθεί παράταση με απόφαση του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
 
4. Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της δηλωθείσας επιθυμητής ημερομηνίας εξέτασης ή και 
μετακίνησης του υποψηφίου από το αρχικά δηλωθέν Εξεταστικό Κέντρο σε άλλο, προκειμένου να συγκροτηθούν 
με αρτιότητα τμήματα υποψηφίων ή και για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι θα 
ενημερώνονται σχετικά. 
 
 
5. Δικαιούχοι συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας 1ης περιόδου 2017 είναι: 

 Οι υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν υποβάλει την Αίτηση Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας και την έχουν 
αποστείλει με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έως και 28/04/2017 και μετά την 
αξιολόγηση των φακέλων τους κατατάσσονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
http://trainers.eoppep.gr/ στη διαδρομή: «Συμμετοχή σε διαδικασία (εξετάσεις) πιστοποίησης 
εκπαιδευτικής επάρκειας». 

 Οι υποψήφιοι, που κατά την 1η Εξεταστική Περίοδο 2014, την 1η Εξεταστική Περίοδο 2015 και κατά την 
1η Εξεταστική Περίοδο 2016, δεν πέτυχαν σε κανένα από τα δύο (2) μέρη των εξετάσεων (Θεωρητικό και 
Πρακτικό) και έχουν υποβάλει νέα Αίτηση Πιστοποίησης, για την οποία τους έχει κοινοποιηθεί, μέσω της 
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ηλεκτρονικής πλατφόρμας http://trainers.eoppep.gr/ ως αποτέλεσμα ελέγχου: «Συμμετοχή σε 
διαδικασία (εξετάσεις) πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας». 

 Οι υποψήφιοι, που κατά την 1η Εξεταστική Περίοδο 2014, την 1η Εξεταστική Περίοδο 2015 και κατά την 
1η Εξεταστική Περίοδο 2016, πέτυχαν σε ένα από τα δύο (2) μέρη των εξετάσεων. Οι υποψήφιοι αυτής 
της κατηγορίας θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις μόνο για το μέρος στο οποίο δεν έχουν πετύχει. 

 Οι υποψήφιοι, που κατά την 1η Εξεταστική Περίοδο 2014, την 1η Εξεταστική Περίοδο 2015 και κατά την 
1η Εξεταστική Περίοδο 2016, ήταν απόντες και στα δύο (2) μέρη των εξετάσεων (Θεωρητικό και Πρακτικό) 
και έχουν υποβάλει νέα Αίτηση Πιστοποίησης, για την οποία τους έχει κοινοποιηθεί, μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας http://trainers.eoppep.gr/ ως αποτέλεσμα ελέγχου: «Συμμετοχή σε 
διαδικασία (εξετάσεις) πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας». 

 Οι υποψήφιοι, που κατά την 1η Εξεταστική Περίοδο 2014, την 1η Εξεταστική Περίοδο 2015 και κατά την 
1η Εξεταστική Περίοδο 2016, ενώ ήταν δικαιούχοι, δεν δήλωσαν συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης. 

 
 
Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι ενημερώνονται και δηλώνουν συμμετοχή στη διαδικασία των εξετάσεων 
πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας με δική τους ευθύνη. 
  
5. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εξουσιοδοτείται, όπως προβαίνει σε προσθήκη νέων/περαιτέρω 
ημερομηνιών διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, σύμφωνα με τις ανάγκες για την 
ομαλή και άρτια διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης. Για τις τυχόν προσθήκες ημερομηνιών εξετάσεων 
πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας θα αναρτώνται σχετικές ανακοινώσεις στον διαδικτυακό τόπο του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  

 
  
 
 

                     Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

 

 

                   Βασίλειος Δαγδιλέλης 
 
 
 
 
 
 
 
 
H παρούσα απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή:  
Γραφείο Προέδρου 
Δ/νση Πιστοποίησης Προσόντων 
Δ/νση Αδειοδότησης Παρόχων ΔΒΜ 
Δ/νση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών 
Aρχείο 
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