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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΥΠΟΜΗΤΡΩΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ -ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ) 

 

Α.  Υπομητρώο Εμπειρογνωμόνων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αγοράς Εργασίας 
 
Υπομητρώο 
Εμπειρογνωμό
νων 

Περιγραφή Κριτήρια Ένταξης Συμμετοχή 
σε 
επιτροπές 

Όροι συμμετοχής Ασυμβίβαστα 

Α.1. Υπομητρώο  

Εμπειρογνω

μόνων για 

την 

πιστοποίηση 

και 

διαχείριση 

αλλαγών 

πιστοποιημέ

νων 

στοιχείων 

Κέντρων 

Επαγγελματι

κής 

Κατάρτισης 

(Κ.Ε.Κ.) 

 

Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 

+ 

3ετή τουλάχιστον   

επαγγελματική εμπειρία 

σε θέματα 

συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής 

κατάρτισης, σχεδιασμό, 

οργάνωση, εφαρμογή 

διαχείριση και 

αξιολόγηση ή έλεγχο 

προγραμμάτων 

συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής 

κατάρτισης ή/και σε 

θέματα αγοράς εργασίας 

και ανάπτυξης 

ανθρώπινου δυναμικού  

 

Διμελή 

κλιμάκια 

ελέγχου. Η 

σύνθεσή 

τους 

ορίζεται 

στην 

υπ΄αρ. 

110327 

/21.2.2005 

ΚΥΑ 

Τα μέλη των Διμελών 

Κλιμακίων Ελέγχου 

υποβάλλουν Υπεύθυνη 

Δήλωση του Ν. 1599/86 με 

την οποία δεσμεύονται ότι 

δεν έχουν εμφανή ή αφανή 

οικονομική σχέση και εν 

γένει συνεργασία 

οποιασδήποτε μορφής με 

τους υπό πιστοποίηση 

φορείς των Κ.Ε.Κ.  

Σε περίπτωση που μέλος 

Διμελούς Κλιμακίου είναι 

ήδη ενταγμένο ή υποψήφιο 

προς ένταξη στα Μητρώα 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων και 

Στελεχών Σ.Υ.Υ. του 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα πρέπει να 

υποβάλλει αίτηση 

διαγραφής από το Μητρώο 

των Αξιολογητών ή να 

παραιτηθεί της 

υποψηφιότητας του από τα 

αντίστοιχα Μητρώα, 

προκειμένου να 

συμμετάσχει στα  Διμελή 

Κλιμάκια 

  Οι ελεγκτές-αξιολογητές 

δεν επιτρέπεται να έχουν 

συγγενικό δεσμό μέχρι και 

έκτου βαθμού συγγενείας 

με τους ιδιοκτήτες, 

μετόχους, εταίρους, μέλη 

του Δ.Σ., διευθυντικά 

στελέχη, νόμιμους 

εκπροσώπους ή 

συντελεστές των υπό 

πιστοποίηση Κ.Ε.Κ. Σε 

περίπτωση που συντρέχει 

οποιοδήποτε από τα 

προαναφερόμενα 

κωλύματα, ο ελεγκτής-

αξιολογητής οφείλει να ζητά 

την εξαίρεσή του. 

  Η ιδιότητα του ενταγμένου 

ή του υποψήφιου προς 

ένταξη στα Μητρώα 

Στελεχών Σ.Υ.Υ. και 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων του 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι 

ασυμβίβαστη με την 

ιδιότητα του ενταγμένου ή 

του υποψήφιου προς ένταξη 

στο Υπομητρώο Α1 του 

Μητρώου των Αξιολογητών 

του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.   
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Υπομητρώο 
Εμπειρογνωμό
νων 

Περιγραφή Κριτήρια Ένταξης Συμμετοχή 
σε 
επιτροπές 

Όροι συμμετοχής Ασυμβίβαστα 

Α.2. Υπομητρώο  

Εμπειρογνω

μόνων για 

την 

παρακολούθ

ηση και 

αξιολόγηση 

πιστοποιημέ

νων Κ.Ε.Κ. 

Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 

+ 

3ετή τουλάχιστον   

επαγγελματική εμπειρία 

σε θέματα 

συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής 

κατάρτισης, σχεδιασμό, 

οργάνωση, εφαρμογή 

διαχείριση και 

αξιολόγηση ή έλεγχο 

προγραμμάτων 

συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής 

κατάρτισης ή/και σε 

θέματα αγοράς εργασίας 

και ανάπτυξης 

ανθρώπινου δυναμικού 

 

Διμελή 

κλιμάκια 

ελέγχου 

τήρησης 

των 

πιστοποιημέ

νων 

στοιχείων 

και των 

όρων 

πιστοποίηση

ς και 

αξιολόγηση

ς. Η 

σύνθεσή 

τους 

ορίζεται 

στην 

υπ΄αρ. 

111384 

/13.5.2003 

ΚΥΑ 

Τα μέλη των Διμελών 

Κλιμακίων Ελέγχου 

υποβάλλουν Υπεύθυνη 

Δήλωση του Ν. 1599/86 με 

την οποία δεσμεύονται ότι 

δεν έχουν εμφανή ή αφανή 

οικονομική σχέση και εν 

γένει συνεργασία 

οποιασδήποτε μορφής με 

τους υπό πιστοποίηση 

φορείς των Κ.Ε.Κ. 

 

Τα μέλη των κλιμακίων 

αξιολόγησης υποχρεούνται 

να παρακολουθήσουν ειδικό 

πρόγραμμα εκπαίδευσης. 

 

Σε περίπτωση που μέλος 

Διμελούς Κλιμακίου είναι 

ήδη ενταγμένο ή υποψήφιο 

προς ένταξη στα Μητρώα 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων και 

Στελεχών Σ.Υ.Υ. του 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα πρέπει να 

υποβάλλει αίτηση 

διαγραφής από το Μητρώο 

των Αξιολογητών ή να 

παραιτηθεί της 

υποψηφιότητας του από τα 

αντίστοιχα Μητρώα, 

προκειμένου να 

συμμετάσχει στα  Διμελή 

Κλιμάκια  

       Οι ελεγκτές-

αξιολογητές δεν επιτρέπεται 

να έχουν συγγενικό δεσμό 

μέχρι και έκτου βαθμού 

συγγενείας με τους 

ιδιοκτήτες, μετόχους, 

εταίρους, μέλη του Δ.Σ., 

διευθυντικά στελέχη, 

νόμιμους εκπροσώπους ή 

συντελεστές των υπό 

πιστοποίηση Κ.Ε.Κ. Σε 

περίπτωση που συντρέχει 

οποιοδήποτε από τα 

προαναφερόμενα 

κωλύματα, ο ελεγκτής-

αξιολογητής οφείλει να ζητά 

την εξαίρεσή του. 

     Η ιδιότητα του 

ενταγμένου ή του 

υποψήφιου προς ένταξη στα 

Μητρώα Στελεχών Σ.Υ.Υ. 

και Εκπαιδευτών Ενηλίκων 

του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι 

ασυμβίβαστη με την 

ιδιότητα του ενταγμένου ή 

του υποψήφιου προς ένταξη 

στο Υπομητρώο Α2 του 

Μητρώου των Αξιολογητών 

του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.   
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Υπομητρώο 
Εμπειρογνωμό
νων 

Περιγραφή Κριτήρια Ένταξης Συμμετοχή 
σε 
επιτροπές 

Όροι συμμετοχής Ασυμβίβαστα 

Α.3. Υπομητρώο  

Εμπειρογνω

μόνων για 

τη 

διενέργεια 

ελέγχου 

πληρότητας 

και 

συμβατότητ

ας φακέλων 

υποψηφίων 

προς ένταξη 

στο 

Εισαγωγικό 

Μητρώο 

Εκπαιδευτών 

Ενηλίκων 

Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 

+ 

3ετή τουλάχιστον   

επαγγελματική εμπειρία 

σε θέματα 

συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής 

κατάρτισης, σχεδιασμό, 

οργάνωση, εφαρμογή 

διαχείριση και 

αξιολόγηση ή έλεγχο 

προγραμμάτων 

συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής 

κατάρτισης ή/και σε 

θέματα αγοράς εργασίας 

και ανάπτυξης 

ανθρώπινου δυναμικού 

 

Διμελή 

κλιμάκια 

ελέγχου 

πληρότητας 

και 

συμβατότητ

ας. Η 

σύνθεσή 

τους 

ορίζεται 

στην 

υπ΄αρ. 

113172 

/17.11.200

5 ΚΥΑ 

      Προϋπόθεση για τη 

συμμετοχή  στις διαδικασίες 

ελέγχου πληρότητας και 

συμβατότητας είναι η 

παρακολούθηση ειδικού 

προγράμματος κατάρτισης 

το περιεχόμενο του οποίου 

καθορίζεται από τον 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

      Σε περίπτωση που 

μέλος Διμελούς Κλιμακίου 

Ελέγχου Πληρότητας και 

Συμβατότητας είναι ήδη 

ενταγμένο ή υποψήφιο 

προς ένταξη στα Μητρώα 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων του 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα πρέπει να 

υποβάλλει αίτηση 

διαγραφής ή να παραιτηθεί 

της υποψηφιότητας του από 

τα αντίστοιχα Μητρώα, 

προκειμένου να 

συμμετάσχει στα  Διμελή 

Κλιμάκια Ελέγχου 

Πληρότητας και 

Συμβατότητας 

Η συμμετοχή στα Διμελή 

Κλιμάκια Ελέγχου 

Πληρότητας και 

Συμβατότητας είναι 

ασυμβίβαστη με την 

ιδιότητα του ενταγμένου ή 

του υποψηφίου προς ένταξη 

στα Μητρώα Εκπαιδευτών 

Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
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Υπομητρώο 
Εμπειρογνωμό
νων 

Περιγραφή Κριτήρια Ένταξης Συμμετοχή 
σε 
επιτροπές 

Όροι συμμετοχής Ασυμβίβαστα 

Α.5. Υπομητρώο  
Εμπειρογνω 

μόνων για τη 
διενέργεια 
ελέγχου 
πληρότητας 
και 

συμβατότη 

τας αιτήσεων 
υποψηφίων 
για ένταξη 
στο 
Εισαγωγικό 
Μητρώο 
Στελεχών 

ΣΥΥ 

Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 
+ 

3ετή τουλάχιστον  
επαγγελματική εμπειρία σε 
θέματα συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής κατάρτισης  
και συνοδευτικών 

υποστηρικτικών υπηρεσιών 

σε άτομα που ανήκουν στις 
ευάλωτες κοινωνικά 
ομάδες ή σε θέματα αγοράς 
εργασίας κατάρτισης  και 
συνοδευτικών 
υποστηρικτικών υπηρεσιών 
σε άτομα που ανήκουν στις 

ευάλωτες κοινωνικά 
ομάδες 

Διμελή 

κλιμάκια 

ελέγχου 

πληρότητας 

και συμβατό 

τητας. Η 

σύνθεσή 

τους 

ορίζεται 

στην 

υπ΄αρ. 

113709 

/23-12-

2005 

     Προϋπόθεση για τη 

συμμετοχή  στις 

διαδικασίες ελέγχου 

πληρότητας και 

συμβατότητας είναι η 

παρακολούθηση ειδικού 

προγράμματος ενημέρωσης  

το περιεχόμενο του οποίου 

καθορίζεται από το 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

 

     Σε περίπτωση που 

μέλος Διμελούς Κλιμακίου 

Ελέγχου Πληρότητας και 

Συμβατότητας είναι ήδη 

ενταγμένο ή υποψήφιο 

προς ένταξη στα Μητρώα 

Στελεχών Σ.Υ.Υ. του 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα πρέπει να 

υποβάλλει αίτηση 

διαγραφής ή να παραιτηθεί 

της υποψηφιότητας του 

από τα αντίστοιχα Μητρώα, 

προκειμένου να 

συμμετάσχει στα  Διμελή 

Κλιμάκια Ελέγχου 

Πληρότητας και 

Συμβατότητας 

 

Η συμμετοχή στα Διμελή 

Κλιμάκια Ελέγχου 

Πληρότητας και 

Συμβατότητας είναι 

ασυμβίβαστη με την ιδιότητα 

του ενταγμένου ή του 

υποψηφίου προς ένταξη στα 

Μητρώα Στελεχών Σ.Υ.Υ. 

του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
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B. Υπομητρώο Ελεγκτών-Αξιολογητών κτιριολογικών υποδομών 
 
Τύπος 
Αξιολογητών-

Εμπειρογνωμόνων 

Περιγραφή Απαιτούμενα 
Προσόντα 

Συμμετοχή σε 
επιτροπές 

Όροι συμμετοχής Ασυμβίβαστα 

Β. Υπομη 

τρώο 

Ελεγκτών-

Αξιολογητών 

κτιριολο 

γικών υποδο 

μών 

Πτυχίο Πολιτικού 

Μηχανικού ή 

Αρχιτέκτονα 

Ανωτάτων 

Πολυτεχνικών Σχολών 

–Μέλη Τ.Ε.Ε. 

+ 

2ετή τουλάχιστον 

επαγγελματική 

εμπειρία στον έλεγχο 

κτιριολογικών 

υποδομών 

Διμελή κλιμάκια 

για τον έλεγχο της 

κτιριακής 

υποδομής υπό 

πιστοποίηση / 

πιστοποιημένων 

Κ.Ε.Κ. και 

Εξειδικευμένων 

Κέντρων 

Κοινωνικής και 

Επαγγελματικής 

Ένταξης ατόμων 

με αναπηρίες 

(ΑμεΑ) και 

απεξαρτημένων 

ατόμων ή ατόμων 

υπό απεξάρτηση. 

Η σύνθεσή τους 

ορίζεται με την 

υπ΄αρ. υπ΄αρ. 

110327 

/21.2.2005 ΚΥΑ 

και την υπ΄ αρ. 

110328/21.2.2005 

ΚΥΑ  

Τα μέλη των Διμελών 

Κλιμακίων Ελέγχου 

υποβάλλουν Υπεύθυνη 

Δήλωση του Ν. 1599/86 

με την οποία 

δεσμεύονται ότι δεν 

έχουν εμφανή ή αφανή 

οικονομική σχέση και εν 

γένει συνεργασία 

οποιασδήποτε μορφής 

με τους υπό πιστοποίηση 

φορείς των Κ.Ε.Κ. 

Οι ελεγκτές-αξιολογητές 

δεν επιτρέπεται να έχουν 

συγγενικό δεσμό μέχρι και 

έκτου βαθμού συγγενείας 

με τους ιδιοκτήτες, 

μετόχους, εταίρους, μέλη 

του Δ.Σ., διευθυντικά 

στελέχη, νόμιμους 

εκπροσώπους ή 

συντελεστές των υπό 

πιστοποίηση Κ.Ε.Κ. Σε 

περίπτωση που συντρέχει 

οποιοδήποτε από τα 

προαναφερόμενα 

κωλύματα, ο ελεγκτής-

αξιολογητής οφείλει να 

ζητά την εξαίρεσή του. 

         Η ιδιότητα του 

ενταγμένου ή του 

υποψήφιου προς ένταξη 

στα Μητρώα Στελεχών 

Σ.Υ.Υ. και Εκπαιδευτών 

Ενηλίκων του 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι 

ασυμβίβαστη με την 

ιδιότητα του ενταγμένου ή 

του υποψήφιου προς 

ένταξη στο Υπομητρώο Β 

του Μητρώου των 

Αξιολογητών του 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.   
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Δ. Υπομητρώο Εμπειρογνωμόνων Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων 
 
Τύπος 

Αξιολογητών-

Εμπειρογνωμόνων 

Περιγραφή Απαιτούμενα 

Προσόντα 

Συμμετοχή σε 
επιτροπές 

Όροι συμμετοχής Ασυμβίβαστα 

Δ.1. Υπομητρώο 

Εμπειρογνωμόνων 

για την 

Πιστοποίηση και 

τη Διαχείριση 

αλλαγών 

πιστοποιημένων 

στοιχείων 

Εξειδικευμένων 

Κέντρων 

Πτυχίο 

ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 

+ 

3ετή 

τουλάχιστον  

επαγγελματική 

εμπειρία σε 

θέματα 

συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής 

κατάρτισης  και 

συνοδευτικών 

υποστηρικτικών 

υπηρεσιών σε 

άτομα που 

ανήκουν στις 

ευάλωτες 

κοινωνικά 

ομάδες ή σε 

θέματα αγοράς 

εργασίας 

κατάρτισης  και 

συνοδευτικών 

υποστηρικτικών 

υπηρεσιών σε 

άτομα που 

ανήκουν στις 

ευάλωτες 

κοινωνικά 

ομάδες 

Διμελή κλιμάκια 

για τον έλεγχο και 

τη βαθμολόγηση 

των ενοτήτων 

Α,Β,Δ των υπό 

πιστοποίηση   

Εξειδικευμένων 

Κέντρων 

Κοινωνικής και 

Επαγγελματικής 

Ένταξης ατόμων 

με αναπηρίες 

(ΑμεΑ) και 

απεξαρτημένων 

ατόμων ή ατόμων 

υπό απεξάρτηση. 

Η σύνθεσή τους 

ορίζεται με την 

υπ΄αρ. 

110328/21.2.2005 

ΚΥΑ 

Τα μέλη των 

Διμελών Κλιμακίων 

Ελέγχου 

υποβάλλουν 

Υπεύθυνη Δήλωση 

του Ν. 1599/86 με 

την οποία 

δεσμεύονται ότι δεν 

έχουν εμφανή ή 

αφανή οικονομική 

σχέση και εν γένει 

συνεργασία 

οποιασδήποτε 

μορφής με τους υπό 

πιστοποίηση φορείς 

των Κ.Ε.Κ. 

       Οι ελεγκτές-αξιολογητές 

δεν επιτρέπεται να έχουν 

συγγενικό δεσμό μέχρι και 

έκτου βαθμού συγγενείας με 

τους ιδιοκτήτες, μετόχους, 

εταίρους, μέλη του Δ.Σ., 

διευθυντικά στελέχη, 

νόμιμους εκπροσώπους ή 

συντελεστές των υπό 

πιστοποίηση Εξειδικευμένων 

Κέντρων. Σε περίπτωση που 

συντρέχει οποιοδήποτε από τα 

προαναφερόμενα κωλύματα, 

ο ελεγκτής-αξιολογητής 

οφείλει να ζητά την εξαίρεσή 

του. 

         Η ιδιότητα του 

ενταγμένου ή του υποψήφιου 

προς ένταξη στα Μητρώα 

Στελεχών Σ.Υ.Υ. και 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων του 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι 

ασυμβίβαστη με την ιδιότητα 

του ενταγμένου ή του 

υποψήφιου προς ένταξη στο 

Υπομητρώο Δ1 του Μητρώου 

των Αξιολογητών του 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
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Τύπος 

Αξιολογητών-

Εμπειρογνωμόνων 

Περιγραφή Απαιτούμενα 

Προσόντα 

Συμμετοχή σε 

επιτροπές 
Όροι συμμετοχής Ασυμβίβαστα 

Δ.2. Υπομητρώο  

Εμπειρογνωμόνων 

για την 

Παρακολούθηση 

και Αξιολόγηση  

πιστοποιημένων 

Εξειδικευμένων 

Κέντρων 

 

Πτυχίο 

ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 

+ 

3ετή 

τουλάχιστον  

επαγγελματική 

εμπειρία σε 

θέματα 

συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής 

κατάρτισης  και 

συνοδευτικών 

υποστηρικτικών 

υπηρεσιών σε 

άτομα που 

ανήκουν στις 

ευάλωτες 

κοινωνικά 

ομάδες ή σε 

θέματα αγοράς 

εργασίας 

κατάρτισης  και 

συνοδευτικών 

υποστηρικτικών 

υπηρεσιών σε 

άτομα που 

ανήκουν στις 

ευάλωτες 

κοινωνικά 

ομάδες 

Διμελή κλιμάκια 

για τον έλεγχο  

Τήρησης των 

πιστοποιημένων 

στοιχείων και των 

όρων 

πιστοποίησης και 

την αξιολόγηση 

των 

Εξειδικευμένων 

Κέντρων 

Κοινωνικής και 

Επαγγελματικής 

Ένταξης ατόμων 

με αναπηρίες 

(ΑμεΑ) και 

απεξαρτημένων 

ατόμων ή ατόμων 

υπό απεξάρτηση. 

Η σύνθεσή τους 

ορίζεται με την 

υπ΄αρ. 

110328/21.2.2005 

ΚΥΑ 

Τα μέλη των 

Διμελών Κλιμακίων 

Ελέγχου 

υποβάλλουν 

Υπεύθυνη Δήλωση 

του Ν. 1599/86 με 

την οποία 

δεσμεύονται ότι δεν 

έχουν εμφανή ή 

αφανή οικονομική 

σχέση και εν γένει 

συνεργασία 

οποιασδήποτε 

μορφής με τους υπό 

πιστοποίηση φορείς 

των Κ.Ε.Κ. 

 

Τα μέλη των 

κλιμακίων 

αξιολόγησης 

υποχρεούνται να 

παρακολουθήσουν 

ειδικό πρόγραμμα 

εκπαίδευσης.  

       Οι ελεγκτές-αξιολογητές 

δεν επιτρέπεται να έχουν 

συγγενικό δεσμό μέχρι και 

έκτου βαθμού συγγενείας με 

τους ιδιοκτήτες, μετόχους, 

εταίρους, μέλη του Δ.Σ., 

διευθυντικά στελέχη, νόμιμους 

εκπροσώπους ή συντελεστές 

των υπό πιστοποίηση 

Εξειδικευμένων Κέντρων. Σε 

περίπτωση που συντρέχει 

οποιοδήποτε από τα 

προαναφερόμενα κωλύματα, ο 

ελεγκτής-αξιολογητής οφείλει 

να ζητά την εξαίρεσή του. 

         Η ιδιότητα του 

ενταγμένου ή του υποψήφιου 

προς ένταξη στα Μητρώα 

Στελεχών Σ.Υ.Υ. και 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων του 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι 

ασυμβίβαστη με την ιδιότητα 

του ενταγμένου ή του 

υποψήφιου προς ένταξη στο 

Υπομητρώο Δ2 του Μητρώου 

των Αξιολογητών του 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.   

 

 

Οι Υπηρεσιακοί Αξιολογητές ορίζονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 

που διέπουν τις δράσεις και τα Συστήματα Πιστοποίησης.  


