
                                                                                                         

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος 
Συμβούλου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)  
 
 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
α. των άρθρων 15, 16 και 18 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 ισχύουν  

β. του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και 
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

 γ. του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων» 

δ. του π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» 
 
 ε. του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123), με την οποία ορίζεται ότι η Γενική Διεύθυνση 
Ανθρώπινου Δυναμικού υπάγεται εφεξής στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και 
συνιστώνται η Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής 
Αγωγής και η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου 
Μάθησης. 
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2. Την αριθμ. 48077/Υ2/22-03-2018 (Β΄1133) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)» 
 

3. Την αριθμ. 21466/ΙΑ/14−02−2013 (Β΄424) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Διαδικασία επιλογής του Διευθύνοντος Συμβούλου 
του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 197513/Γ1/04−12−2015 (Β΄2745) απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, την αριθμ. 176968/Y2/19-10-2017 (Β΄3767) 
απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την αριθμ. 136244/Γ4/04-09-
2019 (Β΄3416) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

 
   
 
                                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
                                                                     

 

Α. Απευθύνουμε  ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης 
του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης 
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) 
 
    
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) πρέπει να είναι επιστήμονας με επαρκή γνώση και εμπειρία σε 
θέματα διοίκησης, ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και εμπειρία σε θέματα 
συναφή με την αποστολή και τους σκοπούς του Οργανισμού. 
 
Η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και κατά τη 
διάρκεια της θητείας του αναστέλλεται η άσκηση καθηκόντων του σε οποιαδήποτε θέση στο 
Δημόσιο, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ο επιλεγείς 
οφείλει, πριν την ανάληψη των καθηκόντων του, να παύσει οποιαδήποτε έννομη σχέση με 
νομικό ή φυσικό πρόσωπο από την οποία μπορεί να προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων με τον 
Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος για τον χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό φορέα 
κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του Οργανισμού, εφόσον για το ίδιο χρονικό 
διάστημα δεν καλύπτεται από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση. 
 
Τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να κατέχει και δημόσιος υπάλληλος, δημόσιος 
λειτουργός ή υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η υπηρεσία στη θέση αυτή για την 
οργανική ή κύρια θέση του θεωρείται συνεχής για κάθε συνέπεια. Μετά τη λήξη της θητείας του 
ή σε περίπτωση αποχώρησής του από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, επανέρχεται 
αυτοδικαίως στη θέση που κατείχε στο Δημόσιο, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και νομικά πρόσωπα του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα πριν από τον διορισμό του.  
 
 
Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πρέπει 
να έχουν την ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν: 
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1) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και, κατά προτίμηση, μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών σε θέματα οικονομίας ή διοίκησης ή έρευνας και λήψης αποφάσεων ή 
ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού ή διά βίου εκπαίδευσης. 

2) Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης/κατάρτισης ή 
πιστοποίησης προσόντων ή αναγνώρισης επαγγελματικών τίτλων ή αναγνώρισης 
επαγγελματικών προσόντων. 

3) Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό και τη διαχείριση ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων. 

4) Αποδεδειγμένη διοικητική εμπειρία, σε θέσεις ευθύνης, στη διοίκηση ανθρώπινου 
δυναμικού, στην κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων, στη διαχείριση έργων  και 
δραστηριοτήτων (project management), στη στοχοθεσία, στον συντονισμό ομάδων και 
παρακολούθηση επίτευξης στόχων. 

5)  Γνώση ξένων γλωσσών, ιδίως δε της Αγγλικής, που αποδεικνύεται από σπουδές, 
δημοσιεύσεις κι άλλα πρόσφορα μέσα. 

6) Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία για τους μη κατέχοντες την ελληνική 
ιθαγένεια αποδεικνύεται με το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Γ2 του Κέντρου 
Ελληνικής Γλώσσας. 

 
 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου γίνεται με 
αίτησή τους προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, εντός δέκα (10) ημερολογιακών 
ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο και 
πρέπει να συνοδεύεται από: 
 

1. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία και τα προσόντα του 
ενδιαφερομένου. 

2. Αποδεικτικά των αναφερόμενων στο βιογραφικό σημείωμα προσόντων και στοιχείων, που 
έχουν αποκτηθεί ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Οι τίτλοι 
σπουδών εξωτερικού πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από τους αρμόδιους φορείς. Τυχόν 
ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα θα πρέπει να κατατεθούν επίσημα μεταφρασμένα. 
Σημειώνουμε ότι το συγγραφικό έργο μόνο θα αναφέρεται και δεν θα προσκομίζεται. 

3. Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
4. Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνουν: 

α) ότι δεν συντρέχουν πρόσωπό του κωλύματα και ασυμβίβαστα των άρθρων 69 και 70 
του ν. 4622/19 (Α΄133), του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α΄26) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, καθώς και του άρθρου 6 της 48077/Υ2/22-03-2018 (Β΄1133) απόφασης του 
Υφυπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός λειτουργίας του Εθνικού 
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)» και β) ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν 
νόμιμα απαλλαγεί από αυτές (για τους άνδρες).   

5. Σύντομη έκθεση στην οποία θα περιγράφεται το όραμα και η στοχοθεσία τους για το έργο 
και τη λειτουργία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  

 
Β. Η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων γίνεται από τριμελή επιτροπή η οποία 
συγκροτείται από: 
1. τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως Πρόεδρο 
2. τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  
3.  τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
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Χρέη Γραμματέα ασκεί υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του Εθνικού 
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. 
 
Η επιτροπή αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψηφίων και τους κατατάσσει σε αξιολογική σειρά. 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αξιολόγησης η επιτροπή αποστέλλει τον αξιολογικό 
πίνακα στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία επιλέγει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
μεταξύ των πέντε επικρατέστερων, με αιτιολογημένη απόφαση. 
 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διορίζεται με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. 
 
Η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου λήγει με τη λήξη της θητείας των υπολοίπων μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι σύμφωνα με την 132837/Γ4/28-8-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 634) υπουργική 
απόφαση, στις 28-8-2022. 
 
Ο φάκελος υποψηφιότητας με την ένδειξη «Πρόσκληση Υ.ΠΑΙ.Θ. για Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. – Θέση 
Διευθύνοντος Συμβούλου», ο οποίος θα περιλαμβάνει την αίτηση και τα παραπάνω 
δικαιολογητικά θα υποβάλλεται ιδιοχείρως ή με οποιοδήποτε μέσο ταχυμεταφοράς απευθείας 
στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (Α. Παπανδρέου 37 – 
151 80 Μαρούσι) και συγκεκριμένα για τη: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ Β΄ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  ΝΠΙΔ. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν  στα τηλέφωνα         
210-3442781 και 210 3442779.  
 
Πληροφορίες για τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού μπορούν να αναζητούν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
(www.eoppep.gr) 
 

 
Ανακοίνωση της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος να δημοσιευθεί σε δύο 

ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και να καταχωρισθεί στον δικτυακό τόπο του  

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

 

                                                                                                      Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
 

AΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ’ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

                                                                                                               ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ                                                                        
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