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1 Όροι και προϋποθέσεις κατάρτισης και τήρησης 
των Μητρώων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθώς και δυνατό-
τητα τήρησης επιπλέον Μητρώων του άρθρου 21 
του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α’/24/30-1-2013).

2 Έγκριση υπερωριακής με αμοιβή εργασίας του 
προσωπικού του Ο.Α.Σ.Π. για το έτος 2019.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

3 Διόρθωση σφαλμάτων στην 571/13847/
04.02.2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 372/Β’/
12.02.2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 336/20/12.10.2018 (1)
Όροι και προϋποθέσεις κατάρτισης και τήρησης 

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

τότητα τήρησης επιπλέον Μητρώων του άρ-

θρου 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.)

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) «Αναδιάρθρωση 
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) «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 προσω-
πικού χαρακτήρα», όπως ισχύει.

8. Την 1/2013 κοινή πράξη της Αρχής Προστασίας Δε-
δομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της 
Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών 
(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 αριθμ. ΓΠ/20082/23.10.2012 
απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού «Σύστημα Πιστοποίησης Εκ-
παιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη 
Τυπικής Εκπαίδευσης» (Β’ 2844), όπως συμπληρώθηκε 
με την αριθμ. 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 
Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών 
Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, όπως τροποποι-
ήθηκε με την αριθμ. ΔΠ/13515/24.05.2013 όμοια απόφα-
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ση και ισχύει (ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΟΡΗΛ-Υ6Υ), όπως οι ανωτέρω 
κυρώθηκαν 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 αριθμ. 151678/ΙΑ/2012 (Β’ 3324), 
απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού 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.

12. Τις διατάξεις της αριθμ. 2944/2014 (Β’ 1098) από-
φασης των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)», όπως ισχύει.

13. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 121929/H/2014 (Β’ 2123) 
απόφασης 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 - Αναγνώ-
ριση φορέων και αντιστοίχιση τίτλων γνώσης πληροφο-
ρικής ή χειρισμού Η/Υ της αλλοδαπής».

14. Τις διατάξεις της αριθμ. 228536/2018 (Β’ 12) απόφα-
σης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των, 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 αριθμ. 90050/Υ2/2018 (Β’ 2007) 
απόφασης 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 αριθμ. ΔΣ/64529/27-11-2017 απόφαση του 
Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «Καθορισμός Όρων και Προϋπο-
θέσεων κατάρτισης και τήρησης Μητρώου Στελεχών 
Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού» 
(Β’ 317).

17. Τις διατάξεις της αριθμ. 48077/Y2/2018 (Β’ 1133) 
απόφασης Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα-
νατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)», όπως εκάστοτε ισχύει.

18. Την αριθμ. 132319/Γ4/2018 απόφαση του Υφυ-
πουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και 
Θρησκευμάτων «Λήξη και Ανανέωση της θητείας του 
Προέδρου, της Διευθύνουσας Συμβούλου και μελών του 

Δ.Σ., και ορισμός νέων μελών Δ.Σ., στον Εθνικό Οργα-
νισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 459), σε συν-
δυασμό με τις με αριθ. 40044/Γ1/2016 (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 
142) και 188662/Γ4/2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 669) απoφάσεις του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

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. Τον υπό έγκριση Προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
για το οικονομικό έτος 2019.

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.

23. 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.), 
αποφασίζει:

Όροι και προϋποθέσεις κατάρτισης και τήρησης των 
Μητρώων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθώς και δυνατότητα τήρη-
σης επιπλέον Μητρώων, του άρθρου 21 του ν. 4115/2013 
(ΦΕΚ Α’ 24/30-1-2013)», όπως ισχύει, ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Όροι και Προϋποθέσεις κατάρτισης και τήρησης 
Μητρώων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Άρθρο 1
Μητρώα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

1. Στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύμφωνα με την παράγραφο 1 
του άρθρου 21 του ν. 4115/2013, (Α’ 24) τηρούνται τα 
παρακάτω Μητρώα:

α. Μητρώο Αδειοδοτημένων - Πιστοποιημένων Φο-
ρέων Παροχής Δια Βίου Μάθησης και Σ.Υ.Ε.Π., το οποίο 
τηρείται στη Διεύθυνση Αδειοδότησης Παρόχων Διά 
Βίου Μάθησης.

β. Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, το οποίο τηρείται 
στη Διεύθυνση Αδειοδότησης Παρόχων Διά Βίου Μά-
θησης.

γ. Μητρώο Στελεχών Συνοδευτικών Υποστηρικτικών 
Υπηρεσιών, το οποίο τηρείται στη Διεύθυνση Αδειοδό-
τησης Παρόχων Διά Βίου Μάθησης.

δ. Μητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού, όπως προβλέπεται και ρυθμίζεται με 
την με αριθμ. ΔΣ/64529/27-11-2017 απόφαση του ΔΣ 
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «Καθορισμός όρων και προϋποθέσε-
ων κατάρτισης και τήρησης Μητρώου Στελεχών Συμ-
βουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (ΦΕΚ 
Β’/317/6-2-2018), ως εκάστοτε ισχύει.

ε. Μητρώο Αδειοδοτημένων Φορέων Πιστοποίησης 
Προσόντων, που λειτουργούν υπό την εποπτεία του 
Οργανισμού, το οποίο τηρείται στη Διεύθυνση Πιστο-
ποίησης Προσόντων.
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στ. Μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επι-
θεωρητών, Εμπειρογνωμόνων, το οποίο τηρείται στη 
Διεύθυνση Αδειοδότησης Παρόχων Διά Βίου Μάθησης.

ζ. Μητρώο Πιστοποιηθέντων Προσώπων, το οποίο 
τηρείται στη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσόντων.

2. Τα ως άνω Μητρώα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα 
υπομητρώα:

2.1. Το Μητρώο Αδειοδοτημένων - Πιστοποιημένων 
Φορέων Παροχής Δια Βίου Μάθησης και Σ.Υ.Ε.Π περι-
λαμβάνει τα Υπομητρώα:

α. Αδειοδοτημένων - Πιστοποιημένων Κέντρων Δια 
Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και Επιπέδου 2.

β. Αδειοδοτημένων - Πιστοποιημένων Κέντρων Ξένων 
Γλωσσών.

γ. Αδειοδοτημένων - Πιστοποιημένων Φροντιστηρίων.
2.2. Το Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων περιλαμβάνει 

τα Υπομητρώα:
α. Εκπαιδευτών Ενηλίκων.
β. Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών Ενηλίκων.
2.3. Το Μητρώο Στελεχών Συνοδευτικών Υποστηρικτι-

κών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.).
2.4. Το Μητρώο Αδειοδοτημένων Φορέων Πιστοποίη-

σης Προσόντων που λειτουργούν υπό την εποπτεία του 
Οργανισμού περιλαμβάνει το Υπομητρώο:

Φορέων χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληρο-
φορικής ή χειρισμού Η/Υ της ημεδαπής.

2.5. Το Μητρώο Αξιολογητών Επιτηρητών, Ελεγκτών, 
Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων περιλαμβάνει τα Υπο-
μητρώα:

α. Αξιολογητών Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότη-
τας αιτήσεων.

αα. Φυσικών προσώπων για συμμετοχή σε εξετάσεις 
πιστοποίησης, ένταξης στα Μητρώα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και 
λοιπών διαδικασιών αδειοδότησης και πιστοποίησης 
αρμοδιότητας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

αβ. Φορέων παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και Διά 
Βίου Μάθησης.

β. Αξιολογητών και Ελεγκτών επάρκειας προσόντων και 
τήρησης προδιαγραφών πιστοποίησης – αδειοδότησης.

βα. Φυσικών προσώπων για την πιστοποίηση εκπαι-
δευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων ή την επάρ-
κεια προσόντων για την ένταξη στα μητρώα Στελεχών 
Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών ή Στελεχών 
Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού ή 
άλλων μητρώων πιστοποίησης φυσικών προσώπων.

ββ. Φορέων παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και 
Διά Βίου Μάθησης, χορήγησης Πιστοποιητικών Φορέ-
ων γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ και λοιπών 
φορέων που αιτούνται αδειοδότησης ή πιστοποίησης 
από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

βγ. Πιστοποίησης προγραμμάτων συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής κατάρτισης.

βδ. Κτηριολογικών Υποδομών παρόχων υπηρεσιών 
εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης.

γ. Εμπειρογνωμόνων και Ειδικών Επιστημόνων - Τε-
χνικών κατάρτισης θεμάτων εξετάσεων πιστοποίησης. 

δ. Ελεγκτών διασφάλισης ποιότητας εξετάσεων πιστο-
ποίησης.

ε. Βαθμολογητών / Αναβαθμολογητών – Εξεταστών - 
Επιτηρητών εξετάσεων πιστοποίησης.

2.6. Μητρώο Εξεταστών ειδικών εξετάσεων πιστοποί-
ησης περιλαμβάνει τα Υπομητρώα:

α. Εξεταστών εξετάσεων αδειοδότησης των τεχνικών 
επαγγελμάτων ν. 3982/2011, όπως εκάστοτε ισχύει. 

β. Εξεταστών Μηχανοδηγών.
2.7. Το Μητρώο Πιστοποιηθέντων προσώπων περι-

λαμβάνει τα Υπομητρώα:
α. Πιστοποιημένων Αποφοίτων Φορέων Αρχικής και 

Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Μετα-
λυκειακού έτους- Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.

β. Επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρι-
σμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό 
Ιδιωτικής Ασφάλειας»,

γ. Πιστοποιημένων Φορτοεκφορτωτών ξηράς – λιμένος,
δ. Πιστοποιημένων προσώπων Ελληνικής Νοηματικής 

Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) και γραφής Braille,
ε. Πιστοποιημένων προσώπων και προσωπικού εταιρι-

ών και επιχειρήσεων που απασχολούνται με αντικείμενα 
ή εργασίες φθοριούχων αερίων σύμφωνα με τους ΕΚ 
303-307/2008 και τον ΕΚ 2015/2067 (Χορήγηση Πιστο-
ποιητικών Ι, ΙΙ,ΙΙΙ και IV),

στ. Αναγνωρισμένων Εξεταστών Μηχανοδηγών,
ζ. Πιστοποιημένων Μηχανοδηγών,
η. Πιστοποιηθέντων Προσώπων κατόχων Πιστοποιη-

τικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.

Άρθρο 2
Όροι και Προϋποθέσεις κατάρτισης Μητρώων

1. Τα Μητρώα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καταρτίζονται, σύμ-
φωνα με τις βασικές αρχές αρχειοθέτησης ηλεκτρο-
νικών και έντυπων εγγράφων που αφορούν στα μη-
τρώα, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 3979/2011 
(Α’ 138), ανεξαρτήτως αν χρησιμοποιείται ειδικό πλη-
ροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης 
και αποθήκευσης εγγράφων, με την επιφύλαξη των 
προϋποθέσεων, των όρων και των περιορισμών που 
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία ως προς 
την πρόσβαση στα έγγραφα (άρθρο 5 του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας), την περαιτέρω χρήση των 
πληροφοριών του δημόσιου τομέα (ν. 3448/2006), την 
επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσω-
πικού χαρακτήρα (ν. 2472/1997), τις διατάξεις του 
Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας, ο οποίος κυρώθηκε 
με τη Φ.120/11/143542/Σ. 2016/26.6.2008 απόφαση 
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β’ 1369) και του Ευ-
ρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679, ο οποίος τέθηκε σε 
υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25.05.2018.

2. Για την κατάρτιση των Μητρώων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
συνεκτιμώνται οι αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και δε-
σμεύσεις του Οργανισμού ως εθνικής δομής Ευρωπαϊ-
κών Δικτύων που διαχειρίζονται θέματα προσόντων και 
ευρωπαϊκών εργαλείων διαφάνειας και κινητικότητας, τα 
εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία Πράξεων συγχρηματοδο-
τούμενων έργων, οι επιχειρησιακοί στόχοι, οι λειτουρ-
γικές ανάγκες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., και το εκάστοτε ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Κατάρτιση και τήρηση των Μητρώων
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Άρθρο 3
Μητρώο Αδειοδοτημένων - Πιστοποιημένων
Φορέων Παροχής Δια Βίου Μάθησης και Σ.Υ.Ε.Π.

Με την επιμέλεια του τμήματος Αδειοδότησης Δομών 
της Διεύθυνσης Αδειοδότησης Παρόχων Δια Βίου Μά-
θησης, στο μητρώο εντάσσονται:

α. Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και Επιπέδου 
2, τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί με σχετικές αποφάσεις 
του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι 31.8.2018.

β. Κέντρα Ξένων Γλωσσών, μετά από σχετική απόφαση 
του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

γ. Φροντιστήρια, μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. 
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

δ. Φορείς παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής Επαγ-
γελματικού Προσανατολισμού, μετά από σχετική από-
φαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

Άρθρο 4
Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Με επιμέλεια του τμήματος Εκπαιδευτικού Πλαισίου 
της Διεύθυνσης Αδειοδότησης Παρόχων Δια Βίου Μά-
θησης, στο μητρώο εντάσσονται:

α. οι επιτυχόντες και επιτυχούσες στις εξετάσεις πι-
στοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων, μετά τη σχετική 
απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την επικύρωση 
των αποτελεσμάτων.

β. εκπαιδευτές εκπαιδευτών Ενηλίκων, κάτοχοι πτυχίου 
στην εκπαίδευση ενηλίκων ή τη Δια Βίου Μάθηση ή τη 
συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση ή τη συνεχή 
εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική από Ίδρυμα τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από αντίστοιχα 
αναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής, οι οποίοι στο 
πλαίσιο των σπουδών τους σχεδίασαν, ανέλυσαν ή και 
υλοποίησαν Μικροδιδασκαλίες.

γ. Όσοι έχουν πιστοποιηθεί και πιστοποιούνται ως εκ-
παιδευτές ενηλίκων από την έναρξη εφαρμογής και με 
βάση την ΓΠ/20082/2012 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 
2844/23-10-2012), ως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 5
Μητρώο Στελεχών Συνοδευτικών 
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.)

Με επιμέλεια του τμήματος Εκπαιδευτικού Πλαισίου 
της Διεύθυνσης Αδειοδότησης Παρόχων Δια Βίου Μά-
θησης, εντάσσονται κατά περίπτωση, μετά από σχετική 
απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ, στο μητρώο Στελεχών 
Σ.Υ.Υ., της παραγράφου 2.3 του άρθρου 1., οι:

A. Κάτοχοι Πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι./
Α.Τ.Ε.Ι.) ή/και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 
(Master ή Διδακτορικό) Κοινωνικών ή/και Ανθρωπιστι-
κών Επιστημών ή/και Επιστημών Υγείας της ημεδαπής 
ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, αναγνω-
ρισμένο από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών, 
ΚΑΙ αποδεδειγμένη διετή (2) επαγγελματική εμπειρία 
στον σχεδιασμό ή/και παροχή ή/και αξιολόγηση Σ.Υ.Υ. 
στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, συναφή με το αντικεί-

μενο σπουδών, η οποία αποκτήθηκε μετά το πέρας των 
σπουδών.

Και
B. Κάτοχοι άλλου τίτλου σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαί-

δευσης (Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι.) ή/και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδί-
κευσης (Master ή Διδακτορικό) της ημεδαπής ή ισότιμο 
τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τα 
εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών και αποδεδειγμένη 
εξαετή (6) επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό ή/ 
και παροχή ή/και αξιολόγηση Σ.Υ.Υ. στον ιδιωτικό ή/και 
δημόσιο τομέα, η οποία αποκτήθηκε μετά το πέρας των 
σπουδών.

Άρθρο 6
Μητρώο Αδειοδοτημένων Φορέων 
Πιστοποίησης Προσόντων που λειτουργούν
υπό την εποπτεία του Οργανισμού

Με επιμέλεια του τμήματος Αδειοδότησης Φορέων 
Πιστοποίησης Προσόντων της Διεύθυνση Πιστοποίη-
σης Προσόντων στο μητρώο εντάσσονται φορείς χο-
ρήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χει-
ρισμού Η/Υ της ημεδαπής ή άλλοι φορείς Πιστοποίησης 
Προσόντων που αδειοδοτούνται με απόφαση του Δ.Σ. 
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και λειτουργούν υπό την εποπτεία του 
Οργανισμού.

Άρθρο 7
Μητρώο Αξιολογητών Επιτηρητών, Ελεγκτών, 
Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων

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, υπό την προϋπόθεση παρα-
κολούθησης ταχύρρυθμου προγράμματος ενημέρωσης 
και κατάρτισης, το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται 
με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

β. στο Υπομητρώο Αξιολογητών και Ελεγκτών επάρ-
κειας προσόντων και τήρησης προδιαγραφών πιστοποί-
ησης - αδειοδότησης φυσικών 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 
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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 τήρη-
σης 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) επαγγελματι-
κή εμπειρία υπό την προϋπόθεση παρακολούθησης τα-
χύρρυθμου προγράμματος ενημέρωσης και κατάρτισης, 
το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται με απόφαση του 
Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

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 Πολιτική 
ή στη Διαχείριση ή/και Εκπαίδευση Ανθρωπίνων Πόρων 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αρμοδίως αναγνωρι-
σμένο υπό την προϋπόθεση παρακολούθησης ταχύρ-
ρυθμου προγράμματος ενημέρωσης και κατάρτισης, το 
περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται με απόφαση του 
Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

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 ), υπό την προϋπόθεση 
παρακολούθησης ταχύρρυθμου προγράμματος ενη-
μέρωσης και κατάρτισης, το περιεχόμενο του οποίου 
καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

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, υπό την προϋ-
πόθεση παρακολούθησης ταχύρρυθμου προγράμματος 
ενημέρωσης και κατάρτισης, το περιεχόμενο του οποίου 
καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

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.

Άρθρο 8
Μητρώο Εξεταστών ειδικών εξετάσεων
πιστοποίησης

Με επιμέλεια του τμήματος Πιστοποίησης Προσό-
ντων της Διεύθυνσης Πιστοποίησης Προσόντων, στα 
υπομητρώα του μητρώου εξεταστών ειδικών εξετάσεων 
πιστοποίησης εντάσσονται, μετά από σχετική απόφαση 
του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.:

α. Στο Υπομητρώο Εξεταστών εξετάσεων αδειοδότη-
σης των τεχνικών επαγγελμάτων ν. 3982/2011 εντάσσο-
νται οι επιτυχόντες στις αντίστοιχες εξετάσεις, υπό τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται από τις ισχύουσες για τις 
εξετάσεις αυτές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.

β. Στο Υπομητρώο Εξεταστών Μηχανοδηγών εντάσ-
σεται:

i. Μηχανικός Π.Ε. ή Τ.Ε. με τουλάχιστον δέκα (10) έτη 
επαγγελματική πείρα σε Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις 
ή στο Διαχειριστή Υποδομών, ή

ii. Μηχανοδηγός ή Προϊστάμενος μηχανοδηγών - μη-
χανοστασιάρχης ελέγχου κυκλοφορίας, εφόσον κατέχει 
έγκυρη άδεια μηχανοδηγού και συμπληρωματικό πιστο-
ποιητικό κατά τα οριζόμενα στον ν. 3911/2011 (ΦΕΚ Α’ 
12) «Πιστοποίηση Μηχανοδηγών και άλλες διατάξεις», 
με τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη επαγγελματική πείρα 
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σε Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις ή στο Διαχειριστή Υπο-
δομών.

iii. Ο αιτών, και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, θα 
πρέπει να διαθέτει επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 
τεσσάρων (4) ετών εντός περιόδου που να μην υπερβαί-
νει τα πέντε (5) έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης. Επιπλέον,

iv. Εφ’ όσον είναι ομογενής ή αλλογενής, είναι απαραί-
τητο να είναι κάτοχος πιστοποιητικού ελληνομάθειας 
επιπέδου Β2, που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ν. 2413/1996 και του π.δ. 363/1998.

Η συμμετοχή Εξεταστών των ανωτέρω υπομητρώων 
σε εξετάσεις στις οποίες συμμετέχει πρόσωπο με το 
οποίο έχουν συζυγική ή σχέση συμβίωσης κατά την έν-
νοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 ή συγγενική σχέσης 
εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού δεν επιτρέ-
πεται. Σε περίπτωση που συντρέχει οποιοδήποτε από τα 
προαναφερόμενα κωλύματα, ο αξιολογητής οφείλει να 
ζητά την εξαίρεσή του.

Άρθρο 9
Μητρώο Πιστοποιηθέντων προσώπων

Με επιμέλεια του τμήματος Πιστοποίησης Προσόντων 
της Διεύθυνσης Πιστοποίησης Προσόντων στο μητρώο 
εντάσσονται οι επιτυχόντες και επιτυχούσες στις εξετά-
σεις πιστοποίησης αποφοίτων ΙΕΚ, αποφοίτων Κέντρων 
Δια βίου Μάθησης επιπέδου 1 και 2, αποφοίτων Μεταλυ-
κειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ., επαγγελ-
ματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγ-
γελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής 
Ασφάλειας», πιστοποιημένων Φορτοεκφορτωτών ξηράς 
– λιμένος, πιστοποιημένων προσώπων Ελληνικής Νοη-
ματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) και γραφής Braille, πιστοποιη-
μένων προσώπων και προσωπικού εταιριών και επιχει-
ρήσεων που απασχολούνται με αντικείμενα ή εργασίες 
φθοριούχων αερίων σύμφωνα με τους ΕΚ 303-307/2008 
και τον ΕΚ 2015/2067 (Χορήγηση Πιστοποιητικών Ι, ΙΙ,Ι-
ΙΙ και IV), αναγνωρισμένων Εξεταστών Μηχανοδηγών, 
πιστοποιημένων Μηχανοδηγών και πιστοποιηθέντων 
Προσώπων κατόχων Πιστοποιητικών γνώσης πληροφο-
ρικής ή χειρισμού Η/Υ μετά από σχετικές αποφάσεις του 
Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την επικύρωση των αποτελεσμά-
των των αντίστοιχων εξετάσεων. Η ένταξη στο παρόν 
μητρώο θα γίνεται με απόφαση του ΔΣ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Άρθρο 10
Ένταξη στα Μητρώα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

1. Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες για την 
ένταξή τους σε ένα από τα Μητρώα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από δήλω-
ση συναίνεσης στην επεξεργασία και χρήση των προ-
σωπικών δεδομένων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α’ 50) και του Γενικού 
Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΚΑΝΟΝΙΣ-
ΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ).

2. Οι αιτήσεις αξιολογούνται από αντίστοιχες ανά Μη-
τρώο επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση 

του Προέδρου ή του/της Διευθύνοντος/νουσας Συμβού-
λου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., από υπαλλήλους του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή 
και εμπειρογνώμονες ενταγμένους στο αντίστοιχο Μη-
τρώο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Οι Επιτροπές αξιολόγησης των αι-
τήσεων διεκπεραιώνουν το έργο τους με την υποστήριξη 
της αρμόδιας για το αντίστοιχο Μητρώο Διεύθυνσης του 
Οργανισμού, στην οποία καταθέτουν και τα αποτελέσμα-
τα της αξιολόγησής τους.

3. Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π αποφασίζει για την ένταξη ή 
μη των αιτούντων προσώπων στα αντίστοιχα Μητρώα 
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

4. Οι ενταγμένοι και οι ενταγμένες στα Μητρώα του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., υπογράφουν Δήλωση Αποδοχής Συνεργα-
σίας, το περιεχόμενο και η μορφή της οποίας καθορίζεται 
με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και παράλληλα 
υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν 
στο πρόσωπο τους τα αντίστοιχα για κάθε Υπομητρώο 
ασυμβίβαστα.

5. Οι ενταγμένοι και οι ενταγμένες στα Μητρώα του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μπορούν να επικαιροποιούν τα στοιχεία 
τους με σχετική αίτηση στην αρμόδια για την τήρηση 
του αντίστοιχου μητρώου Διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Άρθρο 11
Διαγραφή από τα Μητρώα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

1. Με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
μπορούν να διαγράφονται ενταγμένοι και ενταγμένες 
στα Μητρώα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε περίπτωση αποδειγμέ-
νης παραβίασης του ασυμβίβαστου ή των προϋποθέσε-
ων που ορίζονται στα επιμέρους μητρώα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
ή πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων τους, η οποία 
τεκμηριώνεται από αναφορές Προϊσταμένων Τμημάτων 
και Διευθύνσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή Υπευθύνων Εξετα-
στικών ή Βαθμολογικών Κέντρων ή εκθέσεις ελέγχου 
διασφάλισης ποιότητας εξετάσεων πιστοποίησης ή άλλο 
συναφές στοιχείο που τίθεται στη διάθεση του Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

2. Η συμμετοχή προσώπων ενταγμένων στα μητρώα 
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε διαδικασίες αδειοδότησης / πιστο-
ποίησης αρμοδιότητας Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δεν επιτρέπεται στην 
περίπτωση εμφανούς ή αφανούς οικονομικής σχέσης 
και εν γένει συνεργασίας οποιασδήποτε μορφής με τον 
ελεγχόμενο φορέα, ύπαρξης συζυγικής ή σχέσης συμ-
βίωσης, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 
ή συγγενικής σχέσης εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου 
βαθμού με τους ιδιοκτήτες, μετόχους, εταίρους, μέλη 
του Δ.Σ., διευθυντικά στελέχη, νόμιμους εκπροσώπους 
των ελεγχόμενων φορέων. Σε περίπτωση που συντρέχει 
οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα κωλύματα, ο αξι-
ολογητής οφείλει να ζητά την εξαίρεσή του.

Άρθρο 12
Οι ενταγμένοι στα Μητρώα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., τα οποία 

τροποποιούνται ή καταργούνται, εντάσσονται στα νέα 
Μητρώα ή Υπομητρώα, σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 10 «Ένταξη στα Μητρώα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.» της 
παρούσας απόφασης.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16249Τεύχος B’ 1345/19.04.2019

Άρθρο 13
Από την έκδοση της παρούσας καταργείται κάθε άλλη 

απόφαση που ρυθμίζει κατά τρόπο διαφορετικό τα θέ-
ματα που ρυθμίζονται στην παρούσα .

Άρθρο 14
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΓΔΙΛΕΛΗΣ

Ι

Αριθμ. οικ. 506 (2)
 Έγκριση υπερωριακής με αμοιβή εργασίας του 

προσωπικού του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχε-

διασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) για το έτος 

2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 20 Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 

176/Α’/16-12-2015) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλ-
λήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.).

2. Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’) ’’Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτό διοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλ-
λες διατάξεις’’.

3. Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-6-2014) «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας ενσωμάτωση 
της οδηγίας 2011/85/ΕΕ- δημόσιο λογιστικό και άλλες δια-
τάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

4. Του ν. 1349/1983 «Σύσταση Οργανισμού Αντισει-
σμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/52).

5. Του άρθρου 57 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της 
συνταξιοδότησης νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμί-
σεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίαν-
ση – θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, 
Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης» (ΦΕΚ 180/A’/22-8-2011).

6. Του π.δ. 485/1988 «Οργανισμός διάρθρωσης και 
Αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του Οργανισμού Αντισει-
σμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΦΕΚ 219/Α’).

7. Της 2/7093/5-2-2004 κοινή υπουργική απόφαση 
«Επέκταση των διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προ-
σωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που απα-
σχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

8. Της με αριθμό Δ4δ/οικ/6346 (ΦΕΚ 390/τ.Β’/
13-2-2019) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Με-

ταφορών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου, στον Διευθυντή και σε άλλα 
όργανα του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και 
Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.).

Β. Την 23/6-3-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου του ΟΑΣΠ.

Γ. Το γεγονός ότι:
Ο Ο.Α.Σ.Π. λόγω της φύσεως και της ιδιαιτερότητας 

του θεσμοθετημένου αντικειμένου του και των υποχρε-
ώσεων που απορρέουν από αυτό, διατηρεί σε διαρκή 
ετοιμότητα το προσωπικό του, με σκοπό την άμεση κινη-
τοποίηση σε περιπτώσεις σεισμών, σεισμικών εξάρσεων 
και προσεισμικών φαινομένων για τις κατά περίπτωση 
αναγκαίες ενέργειες , καθώς και για την παρακολούθη-
ση των σεισμολογικών καταγραφών του σεισμολογικού 
δικτύου του Οργανισμού σε 24ωρη βάση. Συγκεκριμέ-
να ορίζεται σε εβδομαδιαία βάση κλιμάκιο επιφυλακής 
αποτελούμενο από 4 έως 6 άτομα από τεχνικό-επιστη-
μονικό και διοικητικό προσωπικό του Οργανισμού που 
έχουν την υποχρέωση να είναι σε επιφυλακή καθ’ όλο το 
24ωρο, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία, εντός των νο-
μίμων ορίων, για το έτος 2019 σαράντα (40) μονίμων 
υπαλλήλων και δεκαπέντε (15) υπαλλήλων με σχέση ερ-
γασίας ΙΔΑΧ που υπηρετούν στον Ο.Α.Σ.Π., η οποία δεν 
θα υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120) ώρες το εξάμηνο 
ανά υπάλληλο και συγκεκριμένα:

Μόνιμο προσωπικό: 9.600 ώρες απασχόλησης για 
40 υπαλλήλους και προσωπικό με Σύμβαση Αορίστου 
Χρόνου: 3.600 ώρες απασχόλησης για 15 υπαλλήλους .

Η κατανομή των ωρών γίνεται με απόφαση του Διευ-
θυντή του ΟΑΣΠ. Δεν είναι δυνατή η εκ των προτέρων 
κατανομή των ωρών κατά μήνα και κατά υπάλληλο λόγω 
της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου του Οργανισμού.

Η πραγματοποίηση των ωρών υπερωριακής απογευ-
ματινής εργασίας θα βεβαιώνεται στο τέλος κάθε μήνα 
με πράξη του Διευθυντή του Ο.Α.Σ.Π.

Η σχετική δαπάνη είναι μέσα στα όρια των πιστώσεων 
του Προϋπολογισμού του Οργανισμού, έχει προβλεφθεί 
και θα καλυφθεί από την πίστωση ποσού 73.000 € του 
ΚΑΕ 0261 του εγκεκριμένου Π/Υ του οικονομικού έτους 
2019 του Ο.Α.Σ.Π. (Β’ 61).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Νέο Ψυχικό, 13 Μαρτίου 2019

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(3)
Στην 571/13847/04.02.2019 απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελ-
λάδας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 372/Β’/12.02.2019, 
αναφορικά με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσω-
τερικής Υπηρεσίας Δήμου Καρπενησίου Ν. Ευρυτανίας, 
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στην σελίδα 5239, στην πρώτη στήλη και στη δεύτερη 
σειρά, διορθώνεται το εσφαλμένο: «με τον αριθμό «9» 
μετά τη σύσταση επτά (7) θέσεων», στο ορθό: «με τον 
αριθμό «8» μετά τη σύσταση έξι (6) θέσεων» και επίσης 
στην εικοστή τρίτη σειρά διορθώνεται το εσφαλμένο: 

«ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕ» από «37» σε «46», στο ορθό: «ΣΥ-
ΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕ» από «37» σε «45».

(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας) 

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