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ΘΕΜΑ:  «Ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης                  
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)»  
 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
α. των άρθρων 15, 16, 17 και 18 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος 
Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν  
β. του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133)  «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και 
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», 
γ. του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 ( Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα»    
δ. του π.δ. 18/2018 (Α΄31 ) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
ε. του π.δ. 81/2019 (Α΄119 ) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων» 
στ. του π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
ζ. του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και 
Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»  
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2. Tην αριθμ. 48077/Υ2/22-03-2018 (Β΄1133) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)» 
3. Την αριθμ. 21466/ΙΑ/14−02−2013 (Β΄ 424) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Διαδικασία επιλογής του Διευθύνοντος Συμβούλου 
του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 197513/Γ1/04−12−2015 (Β΄2745) απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, την αριθμ. 176968/Y2/19-10-2017 (Β΄3767) 
απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την αριθμ. 136244/Γ4/04-
09-2019 (Β΄3416) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
 
4. Την αριθμ. 132837/Γ4/28-08-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 634) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων με θέμα: «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» 
 
5. Την αριθμ. 136302/Γ4/04-09-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 717) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων με θέμα: «Αποδοχή παραίτησης της Διευθύνουσας Συμβούλου του Εθνικού 
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)» 

7. Την αριθμ. 141975/Γ4/13-09-2019 (ΑΔΑ: 6ΒΣΠ4653ΠΣ-Φ59) Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου του Εθνικού 
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)  

8. Την αριθμ. 156437/Γ4/07-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΑΥΩ4653ΠΣ-ΥΡΩ) απόφαση της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων 
για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

9. Το αριθμ. 10904/25-10-2019 πρακτικό της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπό το στοιχείο 
8 αναφερόμενη υπουργική απόφαση. 

10.  Την αριθμ. 52/08-11-2019 αιτιολόγηση επιλογής προσώπου στη θέση Διευθύνοντος 
Συμβούλου Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την οποία «Στη 
συνέχεια της αξιολόγησης των βιογραφικών σημειωμάτων και των στοιχείων που υπέβαλαν 
νομίμως οι υποψήφιοι, καταλληλότερη για την πλήρωση της θέσης Διευθύνοντος Συμβούλου του 
ΕΟΠΠΕΠ κρίνεται η κ. Ιωάννα Λυτρίβη. 

Η κ. Ιωάννα Λυτρίβη είναι κάτοχος Πτυχίου Φιλολογίας του ΕΚΠΑ (2005), και Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος Ειδίκευσης στις Πολιτικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (2008). Είναι 
Υποψήφια Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με θέμα διδακτορικής 
διατριβής «Νέες μορφές κοινωνικής ευπάθειας. Νέοι εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης και 
Κατάρτισης (NEETS) ΣΤΗΝ Ελλάδα και Διεθνώς. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Γνωρίζει άριστα την 
αγγλική γλώσσα και διαθέτει πολύ καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας. 

Η κ. Ιωάννα Λυτρίβη διαθέτει πολύ σημαντική επαγγελματική προϋπηρεσία και εμπειρία, η οποία 
ανταποκρίνεται απολύτως τόσο στο αντικείμενο δραστηριότητας του ΕΟΠΠΕΠ όσο και στις 
απαιτήσεις του νόμου και της πρόσκλησης. Συγκεκριμένα εργάστηκε ως υπεύθυνη Εκπαίδευσης 
στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
(01/03/2010-30/06/2011-Αθήνα). Μεταξύ των καθηκόντων της στην εν λόγω θέση ήταν α) ο 
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συντονισμός, διαχείριση, ανάθεση και παρακολούθηση του έργου του εκπαιδευτικού και 
διοικητικού προσωπικού του Κ.Ε.Ε. β) η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού - επιμορφωτικού έργου του 
Κ.Ε.Ε. γ) η  ανίχνευση των αναγκών των πολιτών για τη δια βίου μάθηση δ) η επεξεργασία των 
αιτήσεων των υποψηφίων με αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους με συνέντευξη ή 
τεστ κατά περίπτωση και ένταξή τους σε προγράμματα και τμήματα μάθησης ε) η ανάθεση 
εκπαιδευτικού έργου σε εκπαιδευτές στ) η συμμετοχή σε συναντήσεις (απολογισμού και 
προγραμματισμού έργου) των στελεχών της διεύθυνσης του Κ.Ε.Ε. ανά εβδομάδα και από κοινού 
με τους εκπαιδευτές ανά μήνα ζ) η συμμετοχή σε διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης των Κ.Ε.Ε. 
και εξωτερικής αξιολόγησης των ενταγμένων στο Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση" 
Πράξεων η) η αξιολόγηση εκπαιδευτών Κ.Ε.Ε. σε εκπαιδευτικό επίπεδο θ) η υποχρεωτική 
συμμετοχή στις κεντρικές ή περιφερειακές συναντήσεις των στελεχών διεύθυνσης των Κ.Ε.Ε. με 
την Ομάδα Έργου ι) η συνεργασία με την Ομάδα Έργου και τις διοικητικές δομές των Κεντρικών 
Υπηρεσιών Γ.Γ.Ε.Ε./Ι.Δ.ΕΚ.Ε. ια) η αξιολόγηση των παραγόμενων εκπαιδευτικών υλικών από 
εκπαιδευτές του Κ.Ε.Ε. ιβ) η  υποβολή προτάσεων στην αρμόδια Υποομάδα Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων και εκπαιδευτικών υλικών την Ομάδας Έργου, για την εφαρμογή νέων ή 
συνδυαστικών προγραμμάτων στο Κ.Ε.Ε.  Επιπλέον εργάστηκε ως Υπεύθυνη Εποπτείας, 
Συντονισμού και Λειτουργίας του έργου «Σχολές Γονέων» στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο 
Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Αθήνα). Μεταξύ των καθηκόντων της ήταν α) η 
συμμετοχή σε διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων προβολής του έργου σε συνεργασία με στελέχη 
άλλων έργων της Γ.Γ.Δ.Β.Μ./Ι.Δ.ΕΚ.Ε β) η συμμετοχή σε σεμινάρια επιμόρφωσης και 
περιφερειακές συναντήσεις στελεχών της Γ.Γ.Δ.Β.Μ./Ι.Δ.ΕΚ.Ε γ) η ενημέρωση υποψήφιων 
εκπαιδευόμενων για τη συγκρότηση τμημάτων δ) η εξασφάλιση κατάλληλων χώρων εκπαίδευσης 
ε) η συνεργασία με εκπαιδευτές στ) η τήρηση και συμπλήρωση προβλεπόμενων εντύπων του 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου ζ) η συμμετοχή σε διαδικασίες εσωτερικής και 
εξωτερικής αξιολόγησης η) η συνεργασία με Ομάδα Έργου και τις διοικητικές δομές των 
Κεντρικών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Β.Μ./Ι.Δ.ΕΚ.Ε. Άλλωστε, έχει εργαστεί ως Επιστημονική Σύμβουλος 
διαδοχικά στη Βουλή των Ελλήνων (01/04/2015-11/06/2019), στο Υπουργείο Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (02/08/2012-27/01/2015) και στη Γενική 
Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (19/12/2010-30/06/2011). Ειδικά στο Υπουργείο 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ασκούσε επί τρία συνεχή έτη τα 
εξής καθήκοντα που αποδεικνύουν την ανάλογη προϋπηρεσία και εμπειρία α) Προετοιμασία και 
ενεργή συμμετοχή σε τεχνικές συναντήσεις με εκπροσώπους των Θεσμών (ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ) για την 
πορεία του Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής για την Ελλάδα β)  Προετοιμασία και 
ενεργή συμμετοχή σε τεχνικές συναντήσεις με εκπροσώπους της Task Force για την Ελλάδα, 
αναφορικά με την τεχνική βοήθεια προς το Υπουργείο γ) Μέλος της Επιτροπής Συντονισμού για 
την εκπόνηση του Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς δ) Μέλος της Επιτροπής 
Συντονισμού για την Αναδιοργάνωση των Δομών και των φορέων της Κυβέρνησης ε) Επικεφαλής 
της ομάδας εργασίας για την εκπόνηση προτάσεων βελτίωσης της διαχείρισης και ανάπτυξης του 
ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα στ) Συντονισμός και παρακολούθηση της 
υλοποίησης των Συστάσεων του ΟΟΣΑ για την μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 τομείς της 
ελληνικής οικονομίας. Από τα ανωτέρω καθήκοντα και θέσεις της αποδεικνύεται η  
επαγγελματική εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων 
καθώς και η επαγγελματική της εμπειρία στον σχεδιασμό και τη διαχείριση και υλοποίηση 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η διοικητική εμπειρία, σε θέσεις ευθύνης, στη διοίκηση 
ανθρώπινου δυναμικού, στην κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων, στη διαχείριση έργων και 
δραστηριοτήτων (project management), στη στοχοθεσία, στον συντονισμό ομάδων και στην 
παρακολούθηση επίτευξης στόχων. 
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Από την έκθεσή της για το όραμα και τη στοχοθεσία για το έργο και τη λειτουργία του ΕΟΠΠΕΠ, 
προκύπτει βαθιά γνώση του αντικειμένου αρμοδιότητας του οργανισμού, των πρακτικών και 
ουσιαστικών ζητημάτων που ανακύπτουν από τη δράση και λειτουργία του, ιδίως δε των 
προκλήσεων που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η νέα διοίκηση του οργανισμού.  

 Όλα τα ανωτέρω πιστοποιούν τη συνδρομή όλων των προϋποθέσεων για την άσκηση 
αποτελεσματικής διοίκησης και εκπροσώπησης, σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, του ΕΟΠΠΕΠ από 
την κ. Λυτρίβη, η οποία κρίνεται ως η πλέον ενδεδειγμένη από τους υποψηφίους για την 
πλήρωση της θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του οργανισμού.».                                            

11. Την από 07/10/2019 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1985 (Α΄ 75) της Ιωάννας Λυτρίβη,  με την 
οποία δηλώνει ότι δεν συντρέχουν πρόσωπό της κωλύματα και ασυμβίβαστα των άρθρων 69 και 
70 του ν. 4622/19 (Α΄133), του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α΄26) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
καθώς και του άρθρου 6 της 48077/Υ2/22-03-2018 (Β΄1133) απόφασης του Υφυπουργού 
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)».   

12. Την αριθμ. Φ.1/Γ/540/169616/Β1/31-10-2019 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(ΦΕΚ 143 Α΄)  της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Ορίζουμε ως Διευθύνουσα Σύμβουλο στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) την Ιωάννα Λυτρίβη του Δημητρίου, Πολιτικό 
Επιστήμονα, με Α.Δ.Τ. ΑΕ468321, μέχρι 27-08-2022, ημερομηνία λήξης της θητείας του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. το οποίο συγκροτήθηκε με την αριθ. 132837/Γ4/28-08-
2019 υ.α. (ΥΟΔΔ 634/28-8-2019). 

 2. Η θέση της ανωτέρω είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.                                            

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

 

                                                                                                                      ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 
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