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Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία 

                             www.eoppep.gr 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ  

για τη συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής 

Εκπαίδευσης καθώς και για τη διαχείριση μεταβολών χαρτοφυλακίου προσόντων των Εκπαιδευτών Ενηλίκων 

 Κατηγορία Υποψηφίων – Είδος αίτησης  Χρηματικό 
ποσό  

1 Εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην υπ’ αρ. 113613/9.11.2006 (ΦΕΚ 1700 Β΄) Κ.Υ.Α.,  

οι οποίοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας στην οποία δεν 
δηλώνουν καμία μεταβολή/προσθήκη στα στοιχεία που έχουν ήδη αναγνωρισθεί και συγκροτούν το 
χαρτοφυλάκιο προσόντων τους.     

Ο φάκελος υποψηφιότητας που καταθέτουν στον  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. οι εκπαιδευτές αυτοί περιλαμβάνει μόνο : 
α. αντίγραφο (εκτύπωση) της ηλεκτρονικής αίτησής τους, β. αποδεικτικό κατάθεσης του χρηματικού ποσού 
των 60 ευρώ και γ. την Υπεύθυνη Δήλωση που προβλέπεται στον Πίν. 1 της υπ' αριθμ. πρωτ. ΓΠ/20082/22-
10-2012 (ΦΕΚ 2844) Υ.Α.  

 

60 € 

2 Εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην υπ’ αρ. 113613/9.11.2006 (ΦΕΚ 1700 Β΄) Κ.Υ.Α.,  
οι οποίοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας στην οποία  δηλώνουν 
μεταβολές/προσθήκες στα στοιχεία που έχουν ήδη αναγνωρισθεί και συγκροτούν το χαρτοφυλάκιο 
προσόντων τους.  
Ο φάκελος υποψηφιότητας που καταθέτουν στον  ΕΟΠΠΕΠ οι εκπαιδευτές αυτοί περιλαμβάνει α. 
αντίγραφο (εκτύπωση) της ηλεκτρονικής αίτησής τους, β. αποδεικτικό κατάθεσης του χρηματικού ποσού 
των 90 ευρώ γ. την Υπεύθυνη Δήλωση που προβλέπεται στον Πίν. 1 της υπ' αριθμ. πρωτ. ΓΠ/20082/22-10-
2012 (ΦΕΚ 2844) Υ.Α. και δ. δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν όλα τα νέα στοιχεία που δηλώνουν στην 
αίτηση πιστοποίησή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υπ' αριθμ. πρωτ. ΓΠ/20082/22-10-
2012 (ΦΕΚ 2844) Υ.Α.  

 
90€ 

3 Νέοι υποψήφιοι (οι οποίοι δεν είναι ήδη ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων),  
οι οποίοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας και καταθέτουν 
φάκελο υποψηφιότητας στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υπ' αριθμ. πρωτ. 
ΓΠ/20082/22-10-2012 (ΦΕΚ 2844) Υ.Α.   

 
120 € 

4 Α. Εκπαιδευτές Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια 
και  
Β. Υποψήφιοι για πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας που έχουν ήδη καταθέσει πλήρη αίτηση 
πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, εγκεκριμένη από το Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ,  
οι οποίοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση διαχείρισης μεταβολών χαρτοφυλακίου προσόντων, και 
καταθέτουν σχετικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της  υπ' αριθμ. πρωτ. ΓΠ/20082/22-10-
2012 (ΦΕΚ 2844) Υ.Α.  

 
30 € 

Η κατάθεση των ανωτέρω χρηματικών ποσών γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Εθνική Τράπεζα 
- ΙΒΑΝ GR71 0110 1250 0000 1255 4002 878 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 


