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(5
ε
 έθδοζε) 

 
ηνλ παξόληα ΟΓΗΓΟ ζα βξείηε αλαιπηηθέο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηα βήκαηα πνπ πξέπεη 

λα αθνινπζήζεηε ώζηε λα ζπκπιεξώζεηε νξζά ηελ Αίηεζε Πηζηνπνίεζεο ζην 

Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. . 

Η ζπκπιήξωζε ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Υαξηνθπιαθίνπ γίλεηαη ζηελ εηδηθή εθαξκνγή ηνπ 

Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. ηελ νπνία κπνξείηε λα βξείηε ζηελ δηαδξνκή : 

http://trainers.eoppep.gr/   

ηελ ζπλέρεηα, εθόζνλ δελ έρεηε θωδηθνύο εηζόδνπ, επηιέγεηε «δεκηνπξγήζηε έλα 

ηώξα» ή δηαθνξεηηθά επηιέγεηε «ζπλδεζείηε» (δεο εηθόλα 1). 

 

Δηθόλα 1 

 

 

 

 

mailto:kekdkast@otenet.gr
http://trainers.eoppep.gr/


ηελ επόκελε νζόλε εηζάγεηε ηνπο θωδηθνύο ζύλδεζεο ή θάλεηε «Δγγξαθή». (δεο 

εηθόλα 2). 

 

 
Δηθόλα 2 
ηελ πεξίπηωζε πνπ επηιέμεηε ΔΓΓΡΑΦΗ ζα ζαο δεηεζεί λα δώζεηε ην πξνζωπηθό ζαο 

e-mail (όπωο ζηελ εηθόλα 3) ζην νπνίν ζα ιάβεηε ηνλ θωδηθό εηζόδνπ ν νπνίνο ζα 

ζαο δεηεζεί λα ηνλ θαηαρωξήζεηε, ώζηε λα πξνρωξήζεηε ζηα επόκελα βήκαηα. 

 

(εηθόλα 3) 

 

 



ηελ ζπλέρεηα ζα ζαο δεηεζνύλ νξηζκέλα βαζηθά ζηνηρεία όπωο : Α.Φ.Μ. , 

εκεξνκελία γέλλεζεο . 

Όηαλ νινθιεξώζεηε ηελ εγγξαθή ζην Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα ηνπ ΔΟΠΠΔΠ ζα δείηε 

ηελ νζόλε ζηελ νπνία θάλεηε θιηθ ζην «ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΑΙΣΗΗ» (δεο εηθόλα 4). 

  

Δηθόλα 4 

 
ηελ νζόλε πνπ αθνινπζεί ζα δηαπηζηώζεηε όηη  ππάξρνπλ πεδία (θάθεινη) κε ηηο 

εμήο θαηεγνξίεο ζηνηρείωλ: 

Α. Γεληθά ζηνηρεία  

Β. Δθπαίδεπζε 

Γ. Δπαγγεικαηηθή πείξα 

Γ. Γηδαθηηθή πείξα 

 

Ο θάθεινο «ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ» & «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ»  πεξηιακβάλεη ππνθαθέινπο (π.ρ. 

Σίηινη ζπνπδώλ, πηζηνπνηεηηθά, μέλεο γιώζζεο θηι).  

 

Σα ζηνηρεία ηα νπνία θαηαρωξνύληαη ζηνπο θαθέινπο ζα πξέπεη λα απνζεθεύνληαη. 

Καηά ζπλέπεηα ε ζπκπιήξωζε ηεο Αίηεζεο  κπνξεί λα γίλεη θαη ζηαδηαθά.  

Η έμνδνο από ην Π.. γίλεηαη παηώληαο «ΑΠΟΤΝΓΔΗ». (δεο εηθόλα 5 & 5.1) 



 

Δηθόλα 5 

 

Δηθόλα 5.1 

 

 

 

 



Η ζπκπιήξωζε ηωλ θαθέιωλ κε πξνζωπηθά ζαο ζηνηρεία πξέπεη λα γίλεηαη κε 

πξνζνρή θαη εθόζνλ απηά ηεθκεξηώλνληαη κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά, όπωο 

απηά πεξηγξάθνληαη ζην ζρεηηθό αξρείν ην νπνίν είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ζειίδα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο  http://www.eee04.webnode.gr . 

Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ ζπκπιήξωζε: 

1. ηεο βεβαίωζεο παξαθνινύζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο «Δθπαίδεπζε 

Δθπαηδεπηώλ Δλειίθωλ» ζηελ δηαδξνκή Β. Δθπαίδεπζε -> Β2 Πηζηνπνηεηηθά , 

2. ηεο εγγξαθήο ζην κεηξών ηνπ ΛΑΔΚ, ζηελ δηαδξνκή Α. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ -> Α5 

Άιιεο πιεξνθνξίεο,  

3. ηωλ θωδηθώλ ζηνπο νπνίνπο αηηείζηε ηελ πηζηνπνίεζε, ζηελ δηαδξνκή Α. ΓΔΝΙΚΑ 

ΣΟΙΥΔΙΑ -> Α4 ηνηρεία Μεηξώνπ,  

 

Δηδηθόηεξα,  

i. ην πξόγξακκα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηώλ ελειίθωλ ην νπνίν παξαθνινπζείηε πξέπεη 

λα θαηαρωξεζεί κε ηνλ ίδην ηξόπν κε ην παξάδεηγκα ηεο εηθόλαο 6. Ωο εκεξνκελία 

νινθιήξωζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα θαηαρωξήζεηε ηελ εκεξνκελία 

νινθιήξωζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν ζπκκεηέρεηε. 

ii. ε θαξηέια «Α5 Άιιεο πιεξνθνξίεο» ζα πξέπεη λα ζπκπιεξωζεί όπωο ζην 

παξάδεηγκα ηεο εηθόλαο 7. Ο θωδηθόο εγγξαθήο ζην κεηξών ηνπ ΛΑΔΚ ζαο έρεη δνζεί 

θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

iii. ζηελ Δλόηεηα Α.4 «ηνηρεία Μεηξώνπ» επηιέγεηε ην Τπνκεηξών Δθπαηδεπηώλ 

Δλειίθωλ (εηθόλα 7.1.). Ωο πξνο ηνπο Κωδηθνύο Δπαγγέικαηνο ΣΔΠ 92, επηιέγεηε, 

παηώληαο ζηε «Λίζηα Κωδηθώλ επαγγέικαηνο θαηά ΣΔΠ 92», ηνλ θωδηθό πνπ 

αληηζηνηρεί ζηνλ ηίηιν ζπνπδώλ γ’ βάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ θαηέρεηε ή ζηελ ηξηεηή 

(3) επαγγεικαηηθή εκπεηξία, εθ’ όζνλ δελ θαηέρεηε ηίηιν ζπνπδώλ γ’ βάζκηαο αιιά 

νπνηνλδήπνηε άιιν ηίηιν ηνπ ηππηθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο (εηθόλα 7.2) . 

Δπηιέγεηε κνλό ηνπο ζπλαθείο θωδηθνύο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα παξαπάλω. ηόρνο 

είλαη ε αληηζηνίρηζε ηωλ γλώζεωλ θαη δεμηνηήηωλ ζαο κε ζπγθεθξηκέλν θωδηθό 

επαγγέικαηνο θαη όρη ε ζπζζώξεπζε θωδηθώλ. Οη εθπαηδεπηηθνί δειώλεηε 

νπωζδήπνηε ηνλ θωδηθό πνπ αληηζηνηρείο ζηελ εηδηθόηεηά ζαο. π.ρ. Φηιόινγνο 

δειώλεη ηνλ θωδηθό 2723: θηιόζνθνη, ηζηνξηθνί θαη πνιηηηθνί επηζηήκνλεο. 

ΠΡΟΟΥΗ! Κωδηθνύο Δθπαηδεπηηθώλ επηιέγεηε κόλν, εάλ ζην ζπγθεθξηκέλν θωδηθό 

έρεηε ηξηεηή (3) ηνπιάρηζηνλ δηδαθηηθή εκπεηξία ζε ώξεο  ζύκθωλα κε ηελ παξαθάηω 

αλαγωγή ωξώλ ζε έηε πιήξνπο απαζρόιεζεο: 

Α’ βάζκηα Δθπαίδεπζε 750 h X 3 = 2.250 h 

Β’ βάζκηα Δθπαίδεπζε,  

ρνιεία Γεύηεξεο Δπθαηξίαο (.Γ.Δ.), ηα θξνληηζηήξηα Μέζεο Δθπαίδεπζεο θαη ηα 

Κέληξα Ξέλωλ Γιωζζώλ 

650 h X 3 = 1.950 h 

Γ’ βάζκηα Δθπαίδεπζε 210 h X 3 = 630 h 

Ι.Δ.Κ., Κ.Γ.Β.Μ 2., Κνιιέγηα, ΚΓΒΜ 1,, Κέληξα Δλδνεπηρεηξεζηαθήο Καηάξηηζεο ή 

άιινπο θνξείο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο 500 h X3 = 1.500 h 

Κωδηθνύο Δπάιωηωλ Κνηλωληθώλ Οκάδωλ (ΔΚΟ) δειώλεηε κόλν εάλ ήδε έρεηε 

εξγαζηαθή εκπεηξία ζρεηηθά κε άηνκα ηωλ παξαπάλω νκάδωλ . 

 

http://www.eee04.webnode.gr/


 

Δηθόλα 6 

 

Δηθόλα 7 

 



 

Δηθόλα 7.1.  

 

Δηθόλα 7.2 

Πξνζνρή δελ πξέπεη λα παηήζεηε ηελ επηινγή «Τπνβνιή Αίηεζεο» εάλ  δελ έρεηε 

νινθιεξώζεη ηελ θαηαρώξεζε όιωλ ηωλ ζηνηρείωλ πνπ απαηηνύληαη. Μεηά ηελ 

νξηζηηθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη θακία δηόξζωζε(δεο εηθόλα 8). 

 



 

Δηθόλα 8 

Όηαλ ζπκπιεξωζεί πιήξωο ε Αίηεζε πκκεηνρήο, ζα πξέπεη λα πξνβείηε ζηελ 

«Τπνβνιή ηεο Αίηεζε» θαη λα ηελ εθηππώζεηε θάλνληαο θιηθ ζην θαηάιιειν 

εηθνλίδην (δεο εηθόλα 8).  

Αθνινύζωο ζα πξέπεη λα απνζηείιεηε θάθειν ζηνλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. ν νπνίνο ζα πξέπεη 

λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο:  

1. Τπνγεγξακκέλε ηελ εθηύπωζε  ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο πηζηνπνίεζεο.  

ΠΡΟΟΧΗ: Επιζημαίνεηαι όηι: α) Μεηά ηην οπιζηική ςποβολή και εκηύπωζη ηηρ ηλεκηπονικήρ 

Αίηηζηρ δεν πποβλέπεηαι διαδικαζία «ακύπωζηρ» ή «ξεκλειδώμαηορ».  

β) Σα δικαιολογηηικά πος επιζςνάπηονηαι ζηον Φάκελο Δικαιολογηηικών δεν δύναηαι να 

καλύπηοςν σπονικό διάζηημα μεηαγενέζηεπο ηηρ ημεπομηνίαρ οπιζηικήρ ςποβολήρ ηηρ 

ηλεκηπονικήρ Αίηηζηρ. 

2. Σα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία ηεθκεξηώλνπλ ηα ζηνηρεία ηα νπνία έρεηε θαηαρωξήζεη 

ζηελ ειεθηξνληθή αίηεζε (π.ρ. Αζηπλνκηθή Σαπηόηεηα, Σίηινη ζπνπδώλ, απνδεηθηηθά 

επαγγεικαηηθήο – δηδαθηηθήο εκπεηξίαο, Βεβαίωζε ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα ΔΔΔ, 

ζηνηρεία ηνπ κεηξώνπ ΛΑΔΚ θιπ). Παξαθαινύκε ζπκβνπιεπηείηε κε πνιύ πξνζνρή ην 

αξρείν «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» ην νπνίν είλαη αλαξηεκέλν ζηνλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. αιιά θαη 

ζηελ ζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηόο καο. 

3. Τπεύζπλε Γήιωζε. Σελ Τπεύζπλε Γήιωζε κπνξείηε λα βξείηε αλαξηεκέλε ζηελ 

ζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηόο καο. 

Σέινο απνζηέιιεηε ηνλ θάθειν  ζηε δηεύζπλζε ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. (Δθνικής 

Ανηιζηάζεως 41, ΤΚ. 14234 Νέα Ιωνία), κε ηελ έλδεημε: 

 

«Αίηηζη για ζσμμεηοτή ζηην διαδικαζία πιζηοποίηζης εκπαιδεσηικής 

επάρκειας εκπαιδεσηών ενηλίκων ηης μη ησπικής εκπαίδεσζης» 

 

 



Οδηγίεσ καταβολήσ παραβόλων και χρηματικών ποςών 
 
 
 

Η καταβολι των παραβόλων και χρθματικών ποςών για τισ υπθρεςίεσ που παρζχει ο 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., όπου προβλζπεται από το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο, διενεργείται αποκλειςτικά 

θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ e - Πληρωμζσ  ΕΟΠΠΕΠ. 
 

Για να μπείτε ςτθν εφαρμογι επιλζξτε ςτθν αρχικι ςελίδα του ιςτότοπου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

«e-Πληρωμζσ ΕΟΠΠΕΠ». 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Παρακαλοφμε ακολουθείςτε τα επόμενα βήματα: 



 Βήμα  1 ο 
 

Πατιςτε «φνδεςη» για να ςυνδεκείτε. (Εικόνα 8) 
 

Εικόνα 8.  e-Πληρωμζσ  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
 

 
 
 
 
 

 

 Βήμα  2ο
 

 

Πλθκτρολογιςτε το όνομα χριςτθ και τον κωδικό που διακζτετε για τθ ςφνδεςι ςασ ςτο 

taxisnet και επιλζξτε «φνδεςη». (Εικόνα 9) 
 

Εικόνα 9. Καταχώρηςη Χρήςτη και Κωδικοφ ΣΑΧΙΝΕΣ 

 



  

 

Βήμα 3o  

Αφοφ   ςυνδεκικατε,   προχωριςτε   ςτο   επόμενο   βιμα   «Αυθεντικοποίηςη   Χρήςτη» 

επιλζγοντασ «Αποςτολή». (Εικόνα 10) 
 

Εικόνα 10. Αυθεντικοποίηςη 
Χρήςτη 

 

 

 Βήμα  4ο
 

 

Στθν οκόνθ που εμφανίηεται, επιλζξτε ςτθν «Κατηγορία Τπηρεςίασ», τθν υπθρεςία για τθν 

οποία επικυμείτε να κατακζςετε πλθρωμι. (Εικόνα 11).  Θα πρζπει να επιλζξετε 

«Πιςτοποίηςη Εκπαιδευτικήσ Επάρκειασ» 
 

Εικόνα 11. Επιλογή Κατηγορίασ Τπηρεςίασ 
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Μετά τθν επιλογι τθσ «Κατηγορίασ υπηρεςίασ», κα εμφανιςτοφν οι διακζςιμεσ 
Τπηρεςίεσ που          ανικουν          ςτθ          Κατθγορία          που          επιλζξατε.          
(Εικόνα          1 2 ) .  

 
 
 
 
 

Εικόνα 12. Επιλογή 
Τπηρεςίασ 

 

 
 

 

Εφόςον υποβάλετε για πρώτη φορά αίτηςη θα πρζπει να επιλζξετε «ΑΙΣΗΗ 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΓΙΑ ΝΕΟΤ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ» 

 Προςοχή:  πρζπει να επιλζξετε την ορθή ονομαςία τησ παρεχόμενησ   

υπηρεςίασ που επιθυμείτε. Όταν επιλζξετε τθν επικυμθτι Υπθρεςία, ςτθν οκόνθ  

εμφανίηεται το Κόςτοσ τθσ Υπθρεςίασ θ περιγραφι τθσ και  θ ζνδειξθ «Αγορά». 

Επιλζξτε «Αγορά» για να πλθρώςετε για τθ ςυγκεκριμζνθ Υπθρεςία (Εικόνα 13). 
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Εικόνα 13 

 
 

Βήμα

5o 

Στθν επόμενθ οκόνθ (Εικόνα 14), καταχωριςτε τα ςτοιχεία Πιςτωτικισ ι Χρεωςτικισ 

κάρτασ θ οποία ζχει εκδοκεί από οποιαδήποτε Τράπεηα ι Πιςτωτικό Ίδρυμα. Πατιςτε 

«Πληρωμή» ώςτε να ολοκλθρωκεί θ αγορά τθσ υπθρεςίασ που επιλζξατε. 
 

Εικόνα 14.  
Πληρωμή 
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Γηα αποθσγή ηστόλ προβιεκάηωλ ζσληζηούκε ηελ οιοθιήρωζε ηες ζσλαιιαγής ζας 

κε ηελ ηράπεδα τωρίς τρολοηρηβές.  

Η επηηστής πιερωκή ζεκαηοδοηείηαη κε ηελ επηζηροθή ζηελ ζειίδα αποηειέζκαηος 

πιερωκής ηες ηρέτοσζας εθαρκογής όποσ ζα σπάρτεη ηο κήλσκα «Η πληρωμή 

ολοκληρώθηκε επιτστώς» καδί κε ηολ αρηζκό πιερωκής θαη ηο θοσκπί εθηύπωζες 

ηοσ. Επίζες κπορείηε λα δείηε ηες επηηστείς πιερωκές ζας ζηελ επηιογή 

ΠΛΗΡΩΜΕ. 


