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Πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας

Η πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας αποτελεί μια αξιολογική διαδικασία, η οποία οδηγεί στην ένταξη
στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης1. Η εκπαιδευτική επάρκεια είναι μια
οριζόντια δεξιότητα που ορίζεται2 ως η αποδεδειγμένη ανταπόκριση στις επαγγελματικές λειτουργίες
καθώς και η επιβεβαίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εκπαιδευτή ενηλίκων, όπως
αποτυπώνονται στο εκάστοτε ισχύον πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα εκπαιδευτή ενηλίκων.
Οι ενδιαφερόμενοι δεν πιστοποιούν την ειδικότητά τους (οικονομολόγος, γραφίστας, γεωπόνος κ.λπ.),
αλλά μέσω της ακολουθούμενης διαδικασίας πιστοποιείται ότι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις,
δεξιότητες και ικανότητες, προκειμένου να διδάξουν σε ομάδες ενηλίκων, σε δομές της μη τυπικής
εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΚΔΒΜ κ.λπ.). Παράλληλα, με την αξιολόγηση των στοιχείων που συγκροτούν το
ατομικό χαρτοφυλάκιο προσόντων κάθε εκπαιδευτή, του αποδίδονται οι κωδικοί ΣΤΕΠ (ταξινομικό
σύστημα επαγγελμάτων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ) που αντιστοιχούν στην ειδικότητα/εξειδίκευσή
του.
Από 1.9.2019 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση3 προκειμένου ο
εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής
εκπαίδευσης (άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν. 4485/2017, Α΄ 114).

2

Αρμόδιος φορέας και θεσμικό πλαίσιο

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)
είναι ο φορέας που υλοποιεί τις σχετικές διαδικασίες πιστοποίησης σε εφαρμογή των διατάξεων της υπ’
αριθμ. ΓΠ/20082/23.10.2012 υπουργικής απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας
Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 2844/Β΄/2012), όπως τροποποιήθηκε
σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄/83/11-5-2016) και της υπ’ αριθμ. 10472/6.9.2013
υπουργικής απόφασης «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» (ΦΕΚ 2451/Β΄/2013).
Ο ΕΟΠΠΕΠ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, με έδρα την Αθήνα. Αποτελεί τον διάδοχο φορέα της συγχώνευσης του
Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ), του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Διά
Βίου Μάθησης (ΕΚΕΠΙΣ) και του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ). Σχεδιάζει
και εφαρμόζει το Εθνικό Σύστημα Πιστοποίησης της μη τυπικής εκπαίδευσης, η οποία περιλαμβάνει
την αρχική και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων. Παράλληλα
υποστηρίζει επιστημονικά τις υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής.
Οι ενδιαφερόμενοι πριν υποβάλουν τη σχετική αίτηση είναι απαραίτητο να ανατρέξουν στο σχετικό
θεσμικό πλαίσιο και ειδικά στο άρθρο 3 (ΦΕΚ 2844/23-10-2012) «Διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής
Επάρκειας» της παραπάνω υπουργικής απόφασης καθώς και στο άρθρο 67 του Ν. 4386/2016.

1. Μη τυπική εκπαίδευση (informal learning): αφορά την εκπαίδευση που λαμβάνει χώρα σε ένα οργανωμένο εκπαιδευτικό
περιβάλλον, το οποίο μπορεί να οδηγήσει δυνητικά στην απόκτηση και την πιστοποίηση συγκεκριμένων μαθησιακών
αποτελεσμάτων. Αυτό σημαίνει ότι αυτού του τύπου η εκπαίδευση, παρόλο που βρίσκεται εκτός συστήματος τυπικής εκπαίδευσης,
διαθέτει πρόγραμμα σπουδών, διδάσκοντες, αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων και μπορεί να οδηγήσει σε πιστοποίηση των
μαθησιακών αποτελεσμάτων που παρέχει (Καραλής, 2010).
2. ΦΕΚ 2844 τ. Β /23.10.2012) παρ. 3, άρθρο2
3. «Η ως άνω προϋπόθεση δεν απαιτείται για τους καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες των ΑΕΙ, τα μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και
ΕΤΕΠ των ΑΕΙ, τους εκπαιδευτές που ανήκουν στο μητρώο του κύριου διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), καθώς και τους εκπαιδευτές που ανήκουν στο μητρώο εκπαιδευτών του Ιδρύματος
Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (ΙΠΕ), τα οποία αποτελούν αυτοτελή μητρώα για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που
το ΕΚΔΔΑ και το ΙΠΕ υλοποιούν αντίστοιχα» (παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν. 4452/2017 (Α΄ 17).
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Διαδικασία υποβολής αίτησης πιστοποίησης

Για να συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, οι
υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση πλήρως συμπληρωμένη. Παράλληλα, στο πλαίσιο της
αίτησης, δηλώνουν τα στοιχεία που θα συγκροτήσουν το ατομικό τους χαρτοφυλάκιο προσόντων,
εφόσον με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης της εκπαιδευτικής
τους επάρκειας ενταχθούν στο μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων.
Προκειμένου συμμετάσχετε στη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, θα πρέπει να
δημιουργήσετε ένα λογαριασμό στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ (http://trainers.eoppep.gr – Ηλεκτρονικό
Χαρτοφυλάκιο Εκπαιδευτών Ενηλίκων) και κατόπιν:
1.

υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση·

2.

εκτυπώνετε και υπογράφετε την ηλεκτρονική αίτηση·4

3.

καταθέτετε το προβλεπόμενο χρηματικό ποσό·5

4.

αποστέλλετε φάκελο με την υπογεγραμμένη ηλεκτρονική αίτηση, με όλα τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά και με την υπεύθυνη δήλωση στην ταχυδρομική διεύθυνση του ΕΟΠΠΕΠ (Λεωφόρος
Εθνικής Αντιστάσεως 41, ΤΚ 14234, Νέα Ιωνία), με την ένδειξη «Αίτηση για συμμετοχή στη διαδικασία
πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης».

5.

Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πατήστε εδώ. Για την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ.

Η ηλεκτρονική σας αίτηση καταχωρίζεται στο πληροφορικό σύστημα, αφού κάνετε οριστική υποβολή.
Ο φάκελος των δικαιολογητικών λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου, αρχειοθετείται και στη συνέχεια
ανατίθεται σε κλιμάκιο αξιολογητών για έλεγχο πληρότητας. Στη φάση αυτή είναι δυνατόν να σας
ζητηθεί να αποστείλετε «συμπληρωματικά στοιχεία». Στο συγκεκριμένο στάδιο συγκροτείται το
ατομικό χαρτοφυλάκιο προσόντων. Αποτυπώνεται το προφίλ κάθε υποψήφιου εκπαιδευτή, το οποίο
θα εμφανίζεται στη μηχανή αναζήτησης εκπαιδευτών με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια, αφού
πετύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης.
Το αποτέλεσμα του ελέγχου πληρότητας θα είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, ένα από τα παρακάτω:
α) παραπέμπεται σε εξετάσεις πιστοποίησης ή
β) παραπέμπεται σε σεμινάριο.
Μπορείτε να παρακολουθείτε συνεχώς την πορεία εξέλιξης της αίτησής σας και το αποτέλεσμα μέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας http://trainers.eoppep.gr συνδεόμενοι στο λογαριασμό σας. ΔΕΝ
προβλέπεται η αποστολή έγγραφης κοινοποίησης αποτελέσματος
Οι υποψήφιοι που παραπέμπονται σε σεμινάριο πρέπει πρώτα να παρακολουθήσουν επιτυχώς
πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών φορέα που ανήκει στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα
διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών και στη συνέχεια να δώσουν εξετάσεις πιστοποίησης.
Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, οι υποψήφιοι που παραπέμπονται σε εξετάσεις συμμετέχουν σε
εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας. Ο χρόνος διενέργειας των εξετάσεων, η προθεσμία
επιλογής εξεταστικού κέντρου και ημερομηνίας εξέτασης από τον υποψήφιο καθώς και κάθε
διαδικαστική λεπτομέρεια ανακοινώνονται με σχετικές αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ.
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4. ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι: α) μετά την οριστική υποβολή και εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης δεν προβλέπεται
διαδικασία «ακύρωσης» ή «ξεκλειδώματος». β) Τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στο φάκελο δικαιολογητικών δεν δύναται
να καλύπτουν χρονικό διάστημα μεταγενέστερο της ημερομηνίας οριστικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.

5. Για τους νέους υποψηφίους το προβλεπόμενο χρηματικό ποσό είναι 120€.
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Κατηγορίες δικαιούχων συμμετοχής
σε εξετάσεις πιστοποίησης

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄/11.05.2016), απευθείας, με την υποβολή
αίτησης πιστοποίησης και φακέλου δικαιολογητικών και με την προϋπόθεση ο φάκελός τους να έχει
χαρακτηριστεί πλήρης, δύνανται να πιστοποιηθούν οι κάτοχοι πτυχίου στην εκπαίδευση ενηλίκων
ή στη διά βίου μάθηση ή στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση ή στη συνεχή εκπαίδευση
και εκπαιδευτική πολιτική από ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από αντίστοιχα
αναγνωρισμένα ιδρύματα της αλλοδαπής οι οποίοι στο πλαίσιο των σπουδών τους σχεδίασαν, ανέλυσαν
ή/και υλοποίησαν μικροδιδασκαλίες».
Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση πιστοποίησης ή που υποβάλουν αίτηση αλλαγής, εφόσον
εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες, παραπέμπονται σε εξετάσεις πιστοποίησης:

1

Mεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην εκπαίδευση ενηλίκων ή στη διά βίου μάθηση ή στη
συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση ή στη συνεχή εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική
από ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από αντίστοιχα αναγνωρισμένα
ιδρύματα της αλλοδαπής, οι οποίοι στο πλαίσιο των σπουδών τους σχεδίασαν, ανέλυσαν ή/
και υλοποίησαν μικροδιδασκαλίες.

Παραπομπή
σε εξετάσεις
πιστοποίησης

2

Πτυχίο τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και

Διδακτική εμπειρία 150 ώρες σε ενήλικες

Παραπομπή
σε εξετάσεις
πιστοποίησης

3

Πτυχίο τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και

Παρακολούθηση
προγράμματος
εκπαίδευσης
εκπαιδευτών
φορέα που ανήκει
στον δημόσιο και
ευρύτερο δημόσιο
τομέα, διάρκειας
τουλάχιστον 100
ωρών και

Ένταξη σε άλλο
μητρώο εκπαιδευτών
δημόσιου φορέα

Παραπομπή
σε εξετάσεις
πιστοποίησης

4

Άλλος τίτλος
του τυπικού
εκπαιδευτικού
συστήματος, εκτός
πτυχίου τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και

Αποδεδειγμένη
επαγγελματική
εμπειρία τριών (3)
ετών στο αντικείμενο
εργασίας και

Διδακτική πείρα 150
ώρες σε ενήλικες

Παραπομπή
σε εξετάσεις
πιστοποίησης

5

Άλλος τίτλος
του τυπικού
εκπαιδευτικού
συστήματος, εκτός
πτυχίου τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και

Αποδεδειγμένη
επαγγελματική
εμπειρία τριών (3)
ετών στο αντικείμενο
εργασίας και

Παρακολούθηση
προγράμματος
εκπαίδευσης
εκπαιδευτών
φορέα που ανήκει
στον δημόσιο και
ευρύτερο δημόσιο
τομέα, διάρκειας
τουλάχιστον 100
ωρών και

6

Ενταγμένοι στο
καταργηθέν
Εισαγωγικό Μητρώο
Εκπαιδευτών του
ΕΚΕΠΙΣ και

Παρακολούθηση του προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών 300
ωρών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Ένταξη σε άλλο
μητρώο εκπαιδευτών
δημόσιου φορέα

Παραπομπή
σε εξετάσεις
πιστοποίησης

Παραπομπή
σε εξετάσεις
πιστοποίησης

Στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής
εκπαίδευσης δύναται να συμμετέχουν και «φυσικώς αδύνατοι7» υποψήφιοι. Πατήστε εδώ για
αναλυτικές οδηγίες.

7. Πρόκειται για τους υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

5
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Εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής
επάρκειας

Η εκπαιδευτική επάρκεια πιστοποιείται μέσω της συμμετοχής των δικαιούχων ενδιαφερομένων
σε εξετάσεις πιστοποίησης. Οι εξετάσεις διενεργούνται σε επιλεγμένα εξεταστικά κέντρα σε όλη
την επικράτεια. Περιλαμβάνουν θεωρητικό και πρακτικό μέρος: στο θεωρητικό μέρος οι υποψήφιοι
απαντούν σε ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης που αντλούνται από τράπεζα θεμάτων· στο πρακτικό μέρος
οι υποψήφιοι παρουσιάζουν μια μικροδιδασκαλία 20 λεπτών στο θεματικό αντικείμενο εξειδίκευσής
τους (ο πληροφορικός στην πληροφορική, ο λογιστής στη λογιστική κ.λπ.) ή και σε όποιο άλλο θεματικό
αντικείμενο επιλέγουν, σε ομάδα συνυποψηφίων οι οποίοι παίζουν το ρόλο των εκπαιδευομένων,
παρουσία διμελούς κλιμακίου αξιολογητών.
Η τράπεζα θεμάτων (πατήστε εδώ) βασίζεται στο πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ επαγγελματικό
περίγραμμα του εκπαιδευτή ενηλίκων και περιλαμβάνει ενδεικτικές ερωτήσεις και απαντήσεις,
λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη βιβλιογραφία. Ως ένα εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς, συνδέει
σημαντικά κείμενα της εκπαίδευσης ενηλίκων στη χώρα μας με τις νεότερες εξελίξεις και τα επιστημονικά
δεδομένα στο συγκεκριμένο πεδίο.
Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία της γραπτής εξέτασης, που διαρκεί μία ώρα, οι υποψήφιοι καλούνται
να απαντήσουν σε ανοικτές ερωτήσεις, διαβαθμισμένες σε τρεις κατηγορίες (μέτριες – δύσκολες –
πολύ δύσκολες), οι οποίες επιλέγονται με τυχαίο τρόπο μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης από την τράπεζα
θεμάτων. Οι ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν στο σύνολό τους χωρίς τη δυνατότητα επιλογής.
Όσοι υποψήφιοι είναι δικαιούχοι για συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας
ενημερώνονται με δική τους ευθύνη σχετικά με το χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων, την προθεσμία
ηλεκτρονικής δήλωσης εξεταστικού κέντρου και ημερομηνίας εξετάσεων και για κάθε άλλη
διαδικαστική λεπτομέρεια μέσω των ανακοινώσεων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ.
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Αξιολόγηση υποψηφίων

Το γραπτό δοκίμιο (γραπτή εξέταση) του θεωρητικού μέρους περιλαμβάνεται στον ατομικό φάκελο
υποψηφίου, ο οποίος σφραγίζεται και αποστέλλεται από τον επιτηρητή στον ΕΟΠΠΕΠ. Η βαθμολόγησή
του πραγματοποιείται στο βαθμολογικό κέντρο, το οποίο λειτουργεί στον ΕΟΠΠΕΠ, από δύο (2)
αξιολογητές-βαθμολογητές.
Η αξιολόγηση της μικροδιδασκαλίας γίνεται επιτόπου από τους δύο (2) αξιολογητές μετά το πέρας της
συνέντευξης. Η μικροδιδασκαλία αξιολογείται βάσει των παρακάτω κριτηρίων:
α) έναρξη και τέλος μικροδιδασκαλίας
β) στοχοθεσία και σαφήνεια του σχεδίου μικροδιδασκαλίας
γ) συνάφεια περιεχομένου με τους εκπαιδευτικούς στόχους, σχέση ύλης – χρόνου
δ) σαφήνεια χρήσης εννοιών και ορολογίας, σαφής χειρισμός προφορικού λόγου, γλώσσα σώματος και
χρήση του χώρου
ε) ορθή επιλογή, συνδυασμός και ευελιξία στην εφαρμογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών και
μεθόδων
στ) ενθάρρυνση – συμμετοχικότητα
ζ) διασφάλιση ισότιμης συμμετοχής σε μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
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η) κατάλληλη χρήση εποπτικών / τεχνολογικών μέσων.

Η αξιολόγηση της μικροδιδασκαλίας γίνεται ανά κριτήριο με Α ή Β και δηλώνει επάρκεια του υποψηφίου.
Η αξιολόγηση με Γ δηλώνει μη επάρκεια. Εάν ο υποψήφιος αξιολογηθεί από κάθε αξιολογητή σε τρεις
ή περισσότερες παραμέτρους με Γ (όχι αναγκαστικά στις ίδιες από κάθε αξιολογητή), οι αξιολογητές
εισηγούνται τη μη επιτυχή έκβαση της μικροδιδασκαλίας από τον υποψήφιο.
Επιτυχών στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας είναι ο υποψήφιος που στο θεωρητικό
μέρος επιτυγχάνει βαθμολογία τουλάχιστον 10 και στο πρακτικό έχει αποτέλεσμα «επιτυχής έκβαση».
Στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος επιτύχει σε ένα από τα δύο μέρη των εξετάσεων, κατοχυρώνει
την επιτυχία στο μέρος αυτό και μόνο στην επόμενη εξεταστική μπορεί να δώσει εξετάσεις για το μέρος
που οφείλει, χωρίς καμία καταβολή χρηματικού ποσού.
Εάν ένας υποψήφιος:
•

δεν επιτύχει και στα δύο μέρη των εξετάσεων (θεωρητικό και πρακτικό),

•

δεν παραστεί στις εξετάσεις ενώ είχε δηλώσει συμμετοχή,

•

δεν επιτύχει στο μέρος των εξετάσεων που χρωστάει (ήταν δηλαδή «μερικώς επιτυχών»),

θεωρείται μη επιτυχών στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας. Στην περίπτωση αυτή,
εφόσον επιθυμεί να συμμετάσχει ξανά στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, πρέπει
να υποβάλει εκ νέου αίτηση πιστοποίησης, το χρηματικό ποσό, την υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται
και αντίγραφο ΑΔΤ, καθώς και τυχόν πρόσθετα στοιχεία τα οποία θα συμπεριληφθούν στο φάκελό του.
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e-Υπηρεσίες του ΕΟΠΠΕΠ

Μέσω του συστήματος διαχείρισης του ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου του εκπαιδευτή ενηλίκων
(http://trainers.eoppep.gr/) πραγματοποιούνται: α) οι αλλαγές των στοιχείων του (διεύθυνση, τηλέφωνο,
email, τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ.), β) η ανανέωση ισχύος της πιστοποίησης της
εκπαιδευτικής επάρκειας, γ) η εκτύπωση της βεβαίωσης εκπαιδευτικής επάρκειας καθώς και δ) ο
έλεγχος γνησιότητας της βεβαίωσης εκπαιδευτικής επάρκειας.
Στο σύνδεσμο http://www.eoppep.gr/index.php/el/search-for/adult-educators γίνεται η αναζήτηση
των εκπαιδευτών ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια ανά ονοματεπώνυμο, ειδικότητα,
περιφέρεια, νομό και με άλλες επιπλέον παραμέτρους αναζήτησης.
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