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Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για ένταξη στο Υπομητρώο  

Εμπειρογνωμόνων Ειδικών Επιστημόνων – Τεχνικών Κατάρτισης Θεμάτων  
Εξετάσεων Πιστοποίησης 

 
Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) 
 
Έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 και ειδικότερα την παρ. 4, του άρθρου 12 σύμφωνα με το οποίο  ο 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ορίζεται υπεύθυνος για την πιστοποίηση των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη 
Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) 

2. Τις διατάξεις του ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.α/30-01-2013) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος 
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις», ως ισχύει. 

3. Τη με αριθμό 132837/Γ4/2019 (ΦΕΚ 634/τ. ΥΟΔΔ/28-08-2019) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού 
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 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». 

4. Την υπ’ αριθμ. 175054/Γ4/2019 (Φ.Ε.Κ. 949 Υ.Ο.Δ.Δ./08-11-2019) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης 
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). 

5. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 90050/Υ2 Κ.Υ.Α. "Σύστημα Πιστοποίησης των αποφοίτων του 
Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)» (ΦΕΚ Β' 
2007/04.06.2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.  24347/Δ4/2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 
481/18.02.2019) και ισχύει  

6. Την ανάγκη εμπλουτισμού του Υπομητρώου Εμπειρογνωμόνων και Ειδικών Επιστημόνων – Τεχνικών 
Κατάρτισης Θεμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με εμπειρογνώμονες – ειδικούς 
επιστήμονες σε επτά (7) νέες ειδικότητες που διδάσκονται στο Μεταλυκειακό  Έτος - Τάξη Μαθητείας 
των ΕΠΑ.Λ. 

7. Την υπ’ αριθμ. 336/20/12.10.2018 Απόφαση 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)» (ΦΕΚ Β 1345/ 18.02.2019), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΓΠ/50575/2019 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β’ 3442/11.09.2019) και ισχύει. 

8. Την υπ’ αριθμ. ΔΠ/31851 Απόφαση  της υπ’ αριθμ. 417/26.08.2020 συνεδρίασης του Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., θέμα 9ο: «Έναρξη διαδικασιών για την υποβολή νέας αίτησης χρηματοδότησης της 
δράσης με τίτλο «Σύστημα Πιστοποίησης Τάξης Μαθητείας των αποφοίτων ΕΕΚ», στο πλαίσιο του Ε.Π. 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», της προγραμματικής 
περιόδου 2014-2020»  
  

ΚΑΛΕΙ 
τους ενδιαφερόμενους να ενταχθούν στο Υπομητρώο  Εμπειρογνωμόνων και Ειδικών Επιστημόνων – Τεχνικών 
Κατάρτισης Θεμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης, προκειμένου να συμμετάσχουν στην προετοιμασία και την 
διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας στις 
παρακάτω επτά (7) νέες ειδικότητες: 

Α. Νέες ειδικότητες  Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας: 
1. Τεχνικός Μηχανολογικών  Εγκαταστάσεων και Κατασκευών  
2. Βοηθός Φαρμακείου 
3. Κομμωτικής Τέχνης  
4. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων  Η/Υ 
5. Συντήρησης Έργων Τέχνης  - Αποκατάστασης 
6. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου 
7. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) 
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Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ: 
Στο Υπομητρώο Εμπειρογνωμόνων και  Ειδικών Επιστημόνων – Τεχνικών Κατάρτισης Θεμάτων Εξετάσεων 
Πιστοποίησης δύναται να ενταχθούν: 
 

1. Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εμπειρία διδασκαλίας σε ΕΠΑ.Λ., ειδικοτήτων που έχουν 

δικαίωμα να διδάσκουν στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας, ήτοι, όσοι στην αντίστοιχη ειδικότητα 

της Γ’ Τάξης του ΕΠΑ.Λ. έχουν  τουλάχιστον δύο εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας σε Α’ ανάθεση, 

σύμφωνα με την με αριθμ. Φ22/66584/Δ4 (ΦΕΚ 1509/02.03.2018) ΥΑ καθορισμού αναθέσεων 

μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου, με προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς των οποίων το βασικό 

πτυχίο  έχει ειδικότερη συνάφεια με την ειδικότητα της μαθητείας, μετά από απόφαση του Συλλόγου 

Διδασκόντων του Εργαστηριακού Κέντρου.   ή 

2. Εκπαιδευτές/τριες ΙΕΚ αντίστοιχων ειδικοτήτων που διαθέτουν εμπειρία διδασκαλίας τουλάχιστον 
τεσσάρων (4) εξαμήνων σε ΙΕΚ ή  

3. Εκπαιδευτές/τριες μη τυπικής εκπαίδευσης αντίστοιχων με τα υπό κατάρτιση θέματα ειδικοτήτων, 
ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών/τριών Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

 
Όσοι πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια ένταξη και το αποτέλεσμα ελέγχου της αίτησης και του φακέλου 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω στην ενότητα «Δ. Αξιολόγηση των Αιτήσεων», είναι 
«πλήρης», εντάσσονται αυτοτελώς στο εν λόγω Υπομητρώο, χωρίς αξιολογική σειρά κατάταξης.  
 
Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
Για την ένταξη στο εν λόγω Υπομητρώο οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν με τον τρόπο που 
περιγράφεται στο σημείο Κ της παρούσας: 
1. Αίτηση/Δήλωση, πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη  
 
Για να κατεβάσετε την Αίτηση υποψηφιότητας, πατήστε εδώ 
 
2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας (απλή φωτοτυπία). 
3. Τίτλο/ους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (απλή φωτοτυπία).  Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει 

εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα 
ισοτιμιών, ως ισότιμος και αντίστοιχος με τους απονεμόμενους τίτλους σπουδών της ημεδαπής.  

4. Τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την αντίστοιχη διδακτική εμπειρία ανά κατηγορία ένταξης (βλ. σημείο 
Β. «Κριτήρια Ένταξης»). 

 
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επιλέξουν, κατά την υποβολή της αίτησής τους, περισσότερες από μία 
ειδικότητες, εφόσον πληρούν τα κριτήρια ένταξης ανά ειδικότητα. 
 
 Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  
 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών των υποψηφίων διενεργείται σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ. 336/20/12.10.2018 Απόφαση 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)» (ΦΕΚ Β 1345/ 18.02.2019), 
ήτοι: 
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 δήλωση συναίνεσης στην επεξεργασία και χρήση των 
προσωπικών δεδομένων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α’ 50) και του 
Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ).  
2. Οι αιτήσεις αξιολογούνται από αντίστοιχες ανά Μητρώο επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση  
του Προέδρου ή του/της Διευθύνοντος/νουσας Συμβούλου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., από υπαλλήλους του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή και εμπειρογνώμονες ενταγμένους στο αντίστοιχο Μητρώο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Οι Επιτροπές 

https://www.eoppep.gr/images/etisi_mathitia_axiologites1.doc
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αξιολόγησης των αιτήσεων διεκπεραιώνουν το έργο τους με την υποστήριξη της αρμόδιας για το αντίστοιχο 
Μητρώο Διεύθυνσης του Οργανισμού, στην οποία καταθέτουν και τα αποτελέσματα 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 
Συνεργασίας, 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.  
 
Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέσα στην αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την ανάρτηση του τελευταίου επικαιροποιημένου πίνακα κληρωθέντων στον δικτυακό τόπο 
υποβολής αιτήσεων. 
Οι ενστάσεις υποβάλλονται με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@eoppep.gr  
Ενστάσεις πέραν του ανωτέρω προσδιορισμένου τρόπου και ημερών, δεν γίνονται αποδεκτές. 
Η τελική επιλογή των Ειδικών Επιστημόνων-Τεχνικών θα γίνει μετά το πέρας της εξέτασης των ενστάσεων και 
την δήλωση διαθεσιμότητας από τους υποψηφίους, κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας με το αρμόδιο 
τμήμα. 

 
ΣΤ. ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
 
Με την παρούσα Πρόσκληση προς ένταξη στο Υπομητρώο, σκοπείται όπως οι πληρούντες τις προϋποθέσεις και 
ενταχθούν σε αυτό συμμετάσχουν στις Επιτροπές Ειδικών Επιστημόνων – Τεχνικών κατά την προετοιμασία και 
κατά τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους –Τάξης 
Μαθητείας, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία, ως αυτά προβλέπονται και ορίζονται στην υπ’ αριθ. 
90050/Υ2/2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β 2007/4-6-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 24347/Δ4/2019 Κ.Υ.Α. 
(ΦΕΚ Β’ 481/18.02.2019). Οι Επιτροπές αφορούν στις εξής επτά (7) ειδικότητες: Τεχνικός Μηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων και Κατασκευών, Βοηθός Φαρμακείου, Κομμωτικής Τέχνης, Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ 
Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης, Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Υπάλληλος 
Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics).  
 
Σημειώνεται ότι από τους ενταχθέντες με την παρούσα στο εν λόγω Υπομητρώο, η επιλογή αυτών που θα 
συμμετάσχουν στις Επιτροπές Ειδικών Επιστημόνων – Τεχνικών κατά την προετοιμασία και κατά τη διενέργεια 
των εξετάσεων πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους –Τάξης Μαθητείας, ως αναφέρεται 
ανωτέρω, θα διενεργηθεί με κλήρωση, η οποία διεξάγεται με διαδικασία που καθορίζεται ειδικότερα με 
απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Οι επιλεγέντες, βάσει της ανωτέρω κλήρωσης θα ενημερώνονται εγγράφως 
ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ακολούθως, ο κάθε επιλεγείς θα πρέπει να υποβάλει, επί ποινή 
απορρίψεως, εντός πέντε (5) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση (μέσω e-mail), συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο έντυπο Δήλωσης Ατομικών Στοιχείων Φυσικών Προσώπων (Παράρτημα 1) και Έντυπο 
Δήλωσης Αποδοχής Συνεργασίας (Παράρτημα 2)  
 
Έργο των Επιτροπών Ειδικών Επιστημόνων - Τεχνικών που θα συγκροτηθούν από τους εντασσόμενους με την 
παρούσα πρόσκληση στο Υπομητρώο Εμπειρογνωμόνων και Ειδικών Επιστημόνων – Τεχνικών Κατάρτισης 
Θεμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ.  90050/Υ2 Υ.Α. (ΦΕΚ 
Β’ 2007/04.06.2018) ως ισχύει, είναι: 
 

α) Κατά την προετοιμασία των Εξετάσεων Πιστοποίησης: 
Η κατάρτιση των Καταλόγων θεμάτων των Εξετάσεων ανά ειδικότητα ΕΠΑ.Λ., υπό την εποπτεία της 
αρμόδιας υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά Προγράμματα Σπουδών 
Μαθητείας. Με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 
μπορεί να ανατίθεται στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων μιας ειδικότητας η αναθεώρηση και η 
τροποποίηση των Καταλόγων θεμάτων των Εξετάσεων άλλης παρεμφερούς ειδικότητας. 

mailto:protocol@eoppep.gr
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β) Κατά τη διενέργεια των Εξετάσεων Πιστοποίησης: 
Ο έλεγχος και η διαμόρφωση των θεμάτων των εξετάσεων, η παροχή τυχόν διευκρινίσεων στους/στις 
εξεταζόμενους/ες καθώς και η παροχή οδηγιών για την βαθμολόγηση των έντυπων απαντήσεων του 
θεωρητικού μέρους των εξετάσεων και την αξιολόγηση των θεμάτων του πρακτικού μέρους των 
εξετάσεων, όπως και κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια για την υποβοήθηση του έργου της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.  

Οι Επιτροπές Ειδικών Επιστημόνων-Τεχνικών ανά ειδικότητα ΕΠΑ.Λ. συγκροτούνται με απόφαση του Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. από τρία (3) μέλη. Κάθε μέλος της Επιτροπής Ειδικών 
Επιστημόνων-Τεχνικών μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μια ειδικότητες, εφ' όσον έχουν κοινά 
γνωστικά αντικείμενα ή η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για περισσότερες της μιας ειδικότητες. Στην περίπτωση 
αυτή αποζημιώνεται για τη συμμετοχή του σε μια (1) μόνο επιτροπή.  

 
Ζ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

Σύμφωνα με το υπό στοιχείο α) της ανωτέρω ενότητας ΣΤ. «ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ», 
τα μέλη που θα συγκροτήσουν τις ανωτέρω Επιτροπές θα πρέπει να παραδώσουν στην αρμόδια υπηρεσία και 
σύμφωνα με την τεθείσα προθεσμία, τα ακόλουθα: 

α)  Κατάλογος Θεμάτων Θεωρητικού Μέρους Εξετάσεων  

Ο Κατάλογος Θεμάτων του Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης των αποφοίτων 
του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) κάθε ειδικότητας 
καταρτίζεται με βάση τα σχετικά Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθητείας, υπό την εποπτεία της 
αρμόδιας υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., από την αντίστοιχη Επιτροπή Ειδικών Επιστημόνων-Τεχνικών της 
περίπτωσης (ii) του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης και μετά από σχετική εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., 
εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

Ο Κατάλογος Θεμάτων του Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων περιλαμβάνει έως διακόσιες (200) ερωτήσεις, 
κατά το δυνατόν ισοδύναμης δυσκολίας, οι οποίες επιδέχονται απαντήσεως κλειστού τύπου (πολλαπλής 
επιλογής, διαζευκτικής απάντησης, σύζευξης ή αντιστοίχισης, διάταξης), οπότε απαιτείται ο/η εξεταζόμενος/η 
να επιλέξει τη σωστή απάντηση από περιορισμένο αριθμό προτεινόμενων απαντήσεων ή να συσχετίσει μεταξύ 
τους ή να διατάξει διάφορα στοιχεία. Το σύνολο των ερωτήσεων αυτών καλύπτει τα επιδιωκόμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα του Θεωρητικού Μέρους του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών Μαθητείας της αντίστοιχης 
ειδικότητας Ε.ΠΑ.Λ.  

Για κάθε ερώτηση προσδιορίζεται ο απαιτούμενος χρόνος για την απάντησή της και η σωστή απάντησή της, η 
οποία δεν δημοσιοποιείται. Αναπόσπαστο στοιχείο του Καταλόγου Θεμάτων Θεωρητικού Μέρους των 
εξετάσεων αποτελεί ο ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός των ερωτήσεων, που θα κληθούν να απαντήσουν οι 
εξεταζόμενοι/ες, ώστε να καλύπτονται τα υπό εξέταση επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, όπως 
καθορίζονται στο Θεωρητικό Μέρος του αντίστοιχου Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών Μαθητείας, καθώς 
και ο ελάχιστος αριθμός των ερωτήσεων με σωστή απάντηση, που καθορίζει την επιτυχία και οδηγεί στο 
χαρακτηρισμό του/της εξεταζόμενου/ης ως «επιτυχόντα/ουσα» στο Θεωρητικό Μέρος των Εξετάσεων με 
απόφαση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.  

 β)  Κατάλογος Θεμάτων Πρακτικού Μέρους Εξετάσεων  

Ο Κατάλογος Θεμάτων του Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων περιλαμβάνει έως τριάντα (30) πρακτικές ή 
εργαστηριακές ασκήσεις, κατά το δυνατόν ισοδύναμης δυσκολίας, τις οποίες ο/η εξεταζόμενος/η πρέπει να 
εκτελέσει, ακολουθώντας προκαθορισμένες οδηγίες, υποδείξεις, τεχνικές προδιαγραφές ή σχέδια. Το σύνολο 
των ασκήσεων αυτών καλύπτει τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του Πρακτικού Μέρους του 
αντίστοιχου Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών Μαθητείας.  
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Για κάθε άσκηση προσδιορίζεται ο απαιτούμενος χρόνος για την εκτέλεσή της και τα κριτήρια με βάση τα 
οποία η εκτέλεση αυτή θεωρείται επιτυχής, τα οποία δεν δημοσιοποιούνται. Αναπόσπαστο στοιχείο του 
Καταλόγου Θεμάτων του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων αποτελεί ο ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός των 
ασκήσεων, που θα κληθούν να εκτελέσουν οι εξεταζόμενοι/ ες, ώστε να καλύπτονται τα υπό εξέταση 
επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, όπως καθορίζονται στο πρακτικό Μέρος του αντίστοιχου Αναλυτικού 
Προγράμματος Σπουδών Μαθητείας, καθώς και ο ελάχιστος αριθμός των ασκήσεων με ορθή εκτέλεση, που 
καθορίζει την επιτυχία και οδηγεί στο χαρακτηρισμό του/της εξεταζόμενου/ης ως «επιτυχόντα/ουσα» στο 
πρακτικό Μέρος των Εξετάσεων με απόφαση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 

 
Η. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 90050/Υ2 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 2007/04.06.2018 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 24347/Δ4 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 481/18.02.2019) και 
ισχύει, προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης σε έκαστο μέλος Επιτροπής Ειδικών Επιστημόνων – Τεχνικών:  
 
(α) κατά την προετοιμασία των εξετάσεων για την κατάρτιση ή την αναθεώρηση των Καταλόγων Θεμάτων ανά 
ειδικότητα του Μεταλυκειακού έτους -Τάξης Μαθητείας 4,00 ευρώ έκαστος για κάθε μία (1) ερώτηση κλειστού 
τύπου Θεωρητικού Μέρους συνοδευόμενη από την απάντηση της και 30,00 ευρώ για κάθε εργασία ή άσκηση 
Πρακτικού Μέρους συνοδευόμενη από τα κριτήρια με βάση τα οποία θεωρείται επιτυχής η εκτέλεση των 
εργασιών ή ασκήσεων αυτών, και (β) κατά τη διενέργεια των εξετάσεων 30,00 έκαστος για κάθε ημέρα 
απασχόλησης και μέχρι πέντε (5) ημέρες για κάθε εξεταστική περίοδο, όχι όμως πέραν του ποσού των δύο 
χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400,00€) ανά έτος συνολικά για τις ανωτέρω α και β περιπτώσεις, μη 
υπολογιζόμενου στην περίπτωση αυτή του ορίου της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015.   
 
Τα παραπάνω ποσά αποζημίωσης, συμπεριλαμβάνουν πάσης φύσεως νόµιµες κρατήσεις. 
 
Θ. ΣΧΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
Για την άσκηση του Έργου των Ειδικών Επιστημόνων-Τεχνικών, θα συναφθεί σύμβαση μίσθωσης έργου, ενώ η 
τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η 
διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κληρωθέντων, ενώ όσοι κληρωθούν, θα 
ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν.  
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί 
αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσης 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κληρωθέντων. 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. να συνάψει συνεργασία με 
τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  διατηρεί το δικαίωμα επιλογής 
του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των 
σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. 

Ο/η Αντισυμβαλλόμενος/η υποχρεούται να εκτελεί το έργο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της πράξης, τις 
Οδηγίες του Υπευθύνου Πράξης καθώς και της αρμόδιας επιτροπής και οφείλει να συνεργάζεται με τον 
Υπεύθυνο Πράξης 
Επισημαίνεται ότι ο/η Αντισυμβαλλόμενος/η, ως δημόσιος υπάλληλος, υποχρεούται να μεριμνά και να 
λαμβάνει άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου. 
 
 
Ι. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
Η σύμβαση είναι διάρκειας ενός (1) μήνα. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη διάρκεια της 
σύμβασης, εφόσον αυτό απαιτείται από τις ανάγκες του έργου, για διάστημα 15 ημερών (50% του 
συμβασιοποιημένου χρόνου). 
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Κ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 
Ο φάκελος με την αίτηση ένταξης και όλα τα συναφή δικαιολογητικά:  
α) Αποστέλλεται ταχυδρομικά, στη διεύθυνση: Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία, με 
συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή μέσω ταχυμεταφοράς σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται 
ευκρινώς, αφενός τα στοιχεία του/της αποστολέα, αφετέρου η ένδειξη: «Πρόσκληση υποβολής Αιτήσεων για 
ένταξη στο Υπομητρώο Εμπειρογνωμόνων  Ειδικών Επιστημόνων – Τεχνικών Κατάρτισης Θεμάτων  
Εξετάσεων Πιστοποίησης»,   ή 
β) Αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο protocol@eoppep.gr με επισυναπτόμενη την αίτηση και όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά. 
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας μέσω του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΟΠΠΕΠ (protocol@eoppep.gr), 

παρακαλούμε, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες: 

1- Στο θέμα του email να αναγράφετε:  

«Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για ένταξη στο Υπομητρώο Εμπειρογνωμόνων  Ειδικών 

Επιστημόνων – Τεχνικών Κατάρτισης Θεμάτων  Εξετάσεων Πιστοποίησης» και το Ονοματεπώνυμο 

σας 

2- Στο σώμα του email  να αναγράφετε τηλέφωνο επικοινωνίας και σύντομη καταγραφή των συνημμένων 

αρχείων. Όλα τα αρχεία, συμπεριλαμβανομένης της αίτησης, πρέπει να είναι σε ψηφιακή μορφή - 

adobe acrobat (pdf) 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα παραπάνω από 16/10/2020 έως τις 02/11/2020. 
 

Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να 
απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210 27.09.141 Παπαευσταθίου Κωνσταντίνο και 210.27.09.149 Αθανασούλη 
Αγγελική, 13:00 - 15:00 μ.μ. ή να αποστέλλουν email στη διεύθυνση: pistopoihshprosonton@eoppep.gr 
αναγράφοντας ευκρινώς στο θέμα: «Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για ένταξη στο Υπομητρώο 
Εμπειρογνωμόνων  Ειδικών Επιστημόνων – Τεχνικών Κατάρτισης Θεμάτων  Εξετάσεων Πιστοποίησης» 

 

mailto:protocol@eoppep.gr
mailto:protocol@eoppep.gr
mailto:pistopoihshprosonton@eoppep.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

 

 

 
 

ΔΗΛΩΣΗ  ΑΤΟΜΙΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Όνομα                                                   

Επώνυμο  

Όνομ/μο  Πατρός  

Όνομ/μο  Μητρός  

Ημερομηνία Γέννησης  

AMKA  

Οικ. Κατάσταση  

Αριθμός παιδιών  

Αρ. παιδιών που είναι 

προστατευόμενα μέλη 
 

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού 

Ταχυδρομείου 
 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας  

Ημερομηνία και Αρχή Έκδοσης 

Δελτίου Ταυτότητας 

 

 

Διεύθυνση κατοικίας 

Οδός & 

αριθμός 
 

Τ.Κ.  

Πόλη  

Τηλέφωνα 

Οικίας  

Κινητό  

Εργασίας  

Fax  

   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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Φορολογικά στοιχεία 
Α.Φ.Μ.  

Δ.Ο.Υ.  

Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού & 
IBAN 

 

Πρώτος Δικαιούχος Τραπεζικού Λογαριασμού  

Τράπεζα  

  

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) (Υπεύθυνος και 

Εκτελών την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), Ν.Π.Ι.Δ με έδρα την Νέα Ιωνία, οδός Λεωφ. Εθνικής 

Αντιστάσεως 41, ΤΚ: 14234 , σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού 

2016/679 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την παρούσα 

δήλωση για τα εξής:  

Το παρόν αφορά τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) που περιέχονται στην παρούσα δήλωση και τα 

επισυναπτόμενα έγγραφα, όπως και τα δεδομένα που ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τυχόν έχει νόμιμα συλλέξει ή θα συλλέξει από 

δημόσια προσβάσιμες πηγές ή / και αρχεία καθώς και αυτά που θα συλλεγούν για την κατάρτιση της σύμβασης.  

Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των ΔΠΧ είναι η σύναψη και εκτέλεση σύμβασης έργου του δηλούντος με τον 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και των εξ αυτής απορρεουσών υποχρεώσεων των μερών. Τα ως άνω δεδομένα θα τηρούνται καθ’ όλη την 

διάρκεια ισχύος της σύμβασης και τυχόν ρητής ή σιωπηρής παράτασης αυτής και της νομικής βάσης που θα συνδέει τον 

δηλούντα με τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθώς και 20 έτη από τη λήξη της σύμβασης με οποιοδήποτε τρόπο. Τα έγγραφα τα οποία 

φέρουν υπογραφή(-ες) των συμβαλλομένων στα οποία καταχωρούνται προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται και σε έντυπη 

μορφή.  

Τα ΔΠΧ ενδέχεται σε κάθε περίπτωση να υποβληθούν σε επεξεργασία, ακόμη και χωρίς την συγκατάθεση του  δηλούντος 

για λόγους συμμόρφωσης με τους νόμους και τους κανονισμούς που διέπουν την ορθή λειτουργία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και 

για την κατοχύρωση ή υπεράσπιση των έννομων αξιώσεων προς το συμφέρον του φορέα. Όλα τα δεδομένα του 

δηλούντος υποβάλλονται σε επεξεργασία σε έντυπα ή αυτοματοποιημένα μέσα, εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το 

κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστευτικότητας. 

Ο/Η δηλών/ούσα μπορεί να ασκήσει κατά περίπτωση, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των ΔΠΧ 

αποστέλλοντας σχετική επιστολή στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, ΤΚ: 14234 – Νέα Ιωνία, ή μέσω e-mail 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@eoppep.gr.  

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων, o Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για 

την ικανοποίηση του αιτήματος του δηλούντος εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την λήψη αυτού, 

ενημερώνοντας το γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματος του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους του 

άσκηση, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων του σύμφωνα με τον 

Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016). 

Ο/H δηλών/ούσα εφόσον δεν ικανοποιηθεί, έχει επίσης το δικαίωμα να υποβάλλει αναφορά ή καταγγελία στην Αρχή 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( www.dpa.gr). 

 

Έχω ενημερωθεί για την παραπάνω επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων και πληροφοριών και συναινώ στην 

επεξεργασία τους, όπως ειδικά αναφέρεται στο κείμενο της παρούσης. 

                                                                                    

Ημερομηνία:   .../…/2020 

                                                                                               Ο/Η  Δηλών/ούσα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 

 

 

 

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία 

                          www.eoppep.gr 

                                

ΕΝΤΥΠΟ  

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 

A)Μελών του Μητρώου Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων  

 

B) Συμμετεχόντων στις Εξετάσεις Πιστοποίησης σύμφωνα  με τα ισχύοντα θεσμικά πλαίσια 

 

Επώνυμο  

Όνομα  

Όνομα πατρός  

Όνομα μητρός  

Επάγγελμα  

Α.Δ.Τ.  

Α.Φ.Μ.  Δ.Ο.Υ.  

ΑΜΚΑ  Ασφαλιστικός φορέας  

Διεύθυνση Επικοινωνίας  

Τ.Κ. - Πόλη  

Τηλέφωνα   

Φαξ   e-mail  

ΙΒΑΝ  ΤΡΑΠΕΖΑ  

Δικαιούχος 
Τρ.Λογ/σμου  

 
 
 (Επισυνάπτεται φωτ. της 1ης 
σελίδας του Βιβλιαρίου ) 

Συνδικαιούχος 
Τρ.Λογ/σμου 

 
 
(Επισυνάπτεται φωτ. της 1ης σελίδας του 
Βιβλιαρίου ) 

Ιδιότητα :(Επιλογή από τις ακόλουθες εγγραφές):  
1. Δημόσιος Υπάλληλος1                                                                                                     
2. Ιδιωτικός υπάλληλος2                                                                                                                            
3. Άνεργος3  (Με λήψη επιδόματος ανεργίας )                (χωρίς λήψη επιδόματος ανεργίας)   
4. Συνταξιούχος4                                                            

5. α. Ελεύθερος Επαγγελματίας 5 (ο οποίος αμείβεται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για 
τον οποίο προκύπτει ότι το εισόδημα τους προέρχεται από την ασφάλιση του σε ένα ή και δύο 
πρόσωπα (φυσικά και νομικά) σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.4387/2016 

 
β. Ελεύθερος Επαγγελματίας5 (ο οποίος αμείβεται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τον 
οποίο προκύπτει ότι το εισόδημα τους προέρχεται από την ασφάλιση του σε πάνω από δύο ή 
και περισσότερα  πρόσωπα (φυσικά και νομικά) καταβάλλουν εισφορές κατά το άρθρο38 του 
ν.4387/2016 
 
(Οδηγίες για τις ως άνω κατηγορίες δίδονται στη πίσω σελίδα του παρόντος συμφωνητικού συνεργασίας) 

 

Πλήθος εργοδοτών στους οποίους  Σχέση εργασίας   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

http://www.eoppep.gr/
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/751
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/751
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απασχολούμαι (έως 2) 
 

 
Ιδιότητα / Έργο στο οποίο συμμετέχω στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
 

Δήλωση Υπομητρώου/ων Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.: 

 
Είδος παραστατικού: Δελτίο /Τιμολόγιο  Παροχής Υπηρεσιών                  Τίτλος Κτήσης 

 

 Α)  Ως μέλος του/των Μητρώου/ων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με την υποβολή της παρούσας Δήλωσης: 
Συμφωνώ και Αποδέχομαι: 

1. Την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας 

των μητρώων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στα οποία συμμετέχω και της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. 

του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί ανάθεσης εκτέλεσης αξιολογήσεων, ελεγκτικών και εξεταστικών 

διαδικασιών, επιθεωρήσεων και επιτηρήσεων. 

2. Παρέχω την άδεια στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για χρήση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 
που με αφορούν, σύμφωνα με το ν. 2471/1997, όπως ισχύει, για την εξυπηρέτηση των 
σκοπών του/των μητρώου/ων στο/στα οποίο/α έχω εγγραφεί. 

3. Έχω την ευθύνη των στοιχείων που δηλώνω, με κάθε συνέπεια και στην περίπτωση που 
αλλάξουν τα στοιχεία οφείλω να τα επανϋποβάλω αρμοδίως ως ισχύουν. 

4. Δεν συντρέχει για το πρόσωπό μου οποιαδήποτε ασυμβίβαστο,  σύμφωνα με το οικείο 
θεσμικό πλαίσιο, για τη συμμετοχή μου στα Μητρώα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

5. Δεν έχω εμφανή ή αφανή οικονομική σχέση και εν γένει συνεργασία οποιασδήποτε 
μορφής με τους ελεγχόμενους φορείς. Επίσης, δεν έχω συγγενικό δεσμό μέχρι και 6ου 
βαθμού συγγενείας με τους ιδιοκτήτες, μετόχους, εταίρους, μέλη του Δ.Σ., διευθυντικά 
στελέχη, νόμιμους εκπροσώπους των ελεγχόμενων φορέων. (μόνο σε περίπτωση 
διενέργειας ελέγχων αδειοδοτημένων φορέων) 

6. Θα τηρήσω εχεμύθεια για το σύνολο των στοιχείων των αιτήσεων που επεξεργαστώ, ή που 
θα πέσουν στην αντίληψή μου 

 
 
Β) Συμμετέχοντες στις Εξετάσεις  Πιστοποίησης σύμφωνα με τα ισχύοντα θεσμικά πλαίσια 
 

Συμφωνώ και Αποδέχομαι: 

1. Tην ανάθεση εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα θεσμικά πλαίσια του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στα οποία συμμετέχω και της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
περί ανάθεσης εκτέλεσης αξιολογήσεων, ελεγκτικών και εξεταστικών διαδικασιών, 
επιθεωρήσεων και επιτηρήσεων και ότι παρέχω τις υπηρεσίες μου ευκαιριακά και όχι κατά 
σύστημα στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π 

2. Παρέχω την άδεια στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για χρήση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 
που με αφορούν, σύμφωνα με το ν. 2471/1997, όπως ισχύει, για την εξυπηρέτηση των 
σκοπών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

3. Έχω την ευθύνη των στοιχείων που δηλώνω, με κάθε συνέπεια και στην περίπτωση που 
αλλάξουν τα στοιχεία οφείλω να τα επανϋποβάλω αρμοδίως ως ισχύουν. 

4. Θα τηρήσω εχεμύθεια για τις υπηρεσίες που θα παρέχω στον Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ. 
5. Οτι παρέχω τις υπηρεσίες μου ευκαιριακά και όχι κατά σύστημα στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ότι 

κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο τα ακαθάριστα έσοδα μου ανήλθαν μέχρι 
10.000 ευρώ από την πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, αθροιστικά ή διαζευκτικά.  

 
 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΔΗΛΟΥΣΑ 
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Σημείωση:  
Το ως άνω έντυπο συμπληρώνεται από όλα τα Μέλη του Μητρώου Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, 
Επιθεωρητών και Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., καθώς και από τους Συμμετέχοντες στις Εξετάσεις  
Πιστοποίησης σύμφωνα με τα ισχύοντα θεσμικά πλαίσια. 
 
Συγκεκριμένα : 

1. Οι ως άνω που ανήκουν στις κατηγορίες ιδιοτήτων (1, 2, 3 και 4),  οφείλουν να συμπληρώσουν 
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86  (συν.1.)  

2. Οι ως άνω που ανήκουν στις κατηγορίες ιδιοτήτων (1,2,3,4 και 5),  οφείλουν να  υποβάλλουν 
συνημμένα φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του τραπεζικού τους λογαριασμού (βιβλιάριο), από το 
οποίο θα προκύπτει το ΙΒΑΝ. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ: 

Επισυνάπτεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στις κάτωθι περιπτώσεις: 

 1 Δημόσιος Υπάλληλος που δηλώνει: α) δεν ασκώ επιχειρηματική δραστηριότητα ούτε είμαι υπόχρεος  

απεικόνισης συναλλαγών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ. β) το σύνολο των πρόσθετων αποδοχών ή απολαβών 

μου, δεν υπερβαίνει κατά το μήνα/νες ……………………… του έτους 2017, το σύνολο ανά μήνα/νες των 

αποδοχών   της οργανικής μου θέσης, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 104 του Συντάγματος καθώς και 

ότι δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τις εκάστοτε αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, 

σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 28 του ν.4354/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και γ) έχω λάβει 

άδεια  άσκησης ιδιωτικού έργου  ή εργασίας από την υπηρεσία μου για την εν λόγω απασχόλησή μου, 

σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του ν.3528/2007.  

 2Ιδιωτικός υπάλληλος που δηλώνει: α) δεν ασκώ επιχειρηματική δραστηριότητα          ούτε είμαι 

υπόχρεος  απεικόνισης συναλλαγών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ. Στην περίπτωση που ο Ιδιωτικός Υπάλληλος 

ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα θα πρέπει επιπλέον να συμπληρώσει στην Υ.Δ. α)το σύνολο των 

πρόσθετων αποδοχών ή απολαβών μου, δεν υπερβαίνει κατά το μήνα/νες …… του έτους 2017, τα όρια που  

καθορίζονται στην παρ.3 του άρθρου 21 του Ν.4354/2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και γ) έχω λάβει 

άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου  ή εργασίας από την υπηρεσία μου για την εν λόγω απασχόλησή μου  

 3Άνεργος που δηλώνει: α)δεν ασκώ επιχειρηματική δραστηριότητα ούτε είμαι υπόχρεος  απεικόνισης 
συναλλαγών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ. Στην περίπτωση που ο Άνεργος λαμβάνει επίδομα ανεργίας θα 
πρέπει να προσκομίσει άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου  ή εργασίας από Ο.Α.Ε.Δ. 

 4Συνταξιούχος που δηλώνει: α) δεν ασκώ επιχειρηματική δραστηριότητα ούτε είμαι υπόχρεος  απεικόνισης 
συναλλαγών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ. και β) «Συμμετέχω στην εν λόγω διαδικασία με δική μου ευθύνη 
γνωρίζοντας τις διατάξεις του ασφαλιστικού Ν.4387/2016». 

 5Ελεύθεριος Επαγγελματίας , δεν υποχρεούται στην συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/86 
 

 

 
 


