ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΠΙΣΗΡΗΣΩΝ

NOMIKO KEIMENO
ΚΑΣΟΧΤΡΩΗ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ
Πλο το περιεχόμενο αυτοφ του εγγράφου (όπωσ οι πλθροφορίεσ, το κείμενο και οι εικόνεσ) ανικει
αποκλειςτικά ςτο φορζα PRO-Cert και προςτατεφεται από τουσ ελλθνικοφσ και διεκνείσ νόμουσ περί
κατοχφρωςθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, κατατεκζντων ςθμάτων, εμπορικϊν μυςτικϊν και
δικαιωμάτων ιδιοκτθςίασ.
Το εν λόγω περιεχόμενο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μόνο για προςωπικι χριςθ.
Απαγορεφεται θ αντιγραφι, μετατροπι, δθμιουργία παράγωγων προϊόντων του, θ προβολι του
προϊόντοσ για δθμόςιουσ λόγουσ, θ ανατφπωςθ, αποκικευςθ και μεταβίβαςι του χωρίσ τθν
ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του Φορζα και πάντα με τθν προχπόκεςθ ότι ςε καμία περίπτωςθ να μθν
επζλκει μετατροπι ι αφαίρεςθ οποιαςδιποτε ςθμείωςθσ κατοχφρωςθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ι
άλλθσ ιδιοκτθςίασ που περιλαμβάνεται ςε αυτά τα υλικά.
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΗΜΑΣΑ
Ο όροσ «Επαγγελματικζσ Ριςτοποιιςεισ» είναι εμπορικό ςιμα και το λογότυπο PRO-Cert κακϊσ και
όλα τα ςχετικά με το προϊόν και τισ υπθρεςίεσ ονόματα και ςχζδια είναι επίςθσ εμπορικά ςιματα
του φορζα και χρθςιμοποιοφνται για λόγουσ αναγνϊριςθσ μόνο. Απαγορεφεται θ χριςθ αυτϊν των
ςθμάτων χωρίσ γραπτι άδεια του φορζα.

2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.

Ειςαγωγι ......................................................................................................................................... 5

2.

Οριςμοί ............................................................................................................................................ 5

3.

τόχοι του Φορζα ............................................................................................................................. 7

4.

Πολιτικι του Φορζα ......................................................................................................................... 7

5.

Δομι του Φορζα............................................................................................................................... 8

6.

Εξεταςτικά υςτιματα – Μζκοδοσ Αξιολόγθςθσ Τποψθφίου ........................................................... 10

6.1

Διαδικαςία Αξιολόγθςθσ του Τποψθφίου ........................................................................................ 10

6.2

Προδιαγραφζσ υςτθμάτων Εξζταςθσ και Εξοπλιςμοφ Εξεταςτικϊν Κζντρων ................................... 11

7.

χιματα Πιςτοποίθςθσ PRO-Cert .................................................................................................... 13

8.

Μθτρϊο Επιτθρθτϊν του PRO-Cert.................................................................................................. 18

9.

Τποχρεϊςεισ Επιτθρθτι .................................................................................................................. 18

10.

Αρμοδιότθτεσ και Δικαιοδοςίεσ Επιτθρθτι ...................................................................................... 19

3

ΓΕΝΙΚΑ
Η νζα πραγματικότθτα τθσ αγοράσ εργαςίασ, θ πίεςθ τθσ νζασ τεχνολογίασ, θ Κοινωνία τθσ
Ρλθροφορίασ κακϊσ επίςθσ και οι αυξανόμενεσ ανάγκεσ ανταγωνιςμοφ οδιγθςαν ςτθν ανάγκθ τθσ
πιςτοποίθςθσ των γνϊςεων κφρια ςτον τομζα τθσ πλθροφορικισ και των νζων τεχνολογιϊν.
Οι Επαγγελματικζσ Ριςτοποιιςεισ - PRO-Cert δθμιουργικθκαν από εμπειρότατα ςτελζχθ που
προζρχονται από τον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ και των νζων τεχνολογιϊν με κφριο ςκοπό τθν
πιςτοποίθςθ των γνϊςεων και των βαςικϊν δεξιοτιτων για τθ χριςθ και τισ εφαρμογζσ Η/Υ και τθν
χοριγθςθ των πιςτοποιθτικϊν ςε όλουσ όςουσ επιτυγχάνουν ςτισ αντίςτοιχεσ εξετάςεισ.
Με κφριο ςτόχο τθν ικανοποίθςθ κάκε ανάγκθσ οποιουδιποτε προςϊπου για ανεξάρτθτεσ
υπθρεςίεσ πιςτοποίθςθσ ο φορζασ PRO-Cert ζχει αναπτφξει, ζχει εγκαταςτιςει και λειτουργεί κάτω
από τισ προδιαγραφζσ των διεκνϊν προτφπων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2008. Ταυτόχρονα
ζχει εναρμονίςει πλιρωσ τθ λειτουργία του με τισ απαιτιςεισ τθσ υπ’ αρικμόν 121929/H ΦΕΚ
2123/01.08.2014 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ των Υπουργείων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗΣ με τθν
οποία ο Εκνικόσ Οργανιςμόσ Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων και Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ
(Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ.), ελζγχει και εγκρίνει τουσ φορείσ Ριςτοποίθςθσ Βαςικϊν Δεξιοτιτων Χριςθσ
Ηλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν.
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1. Ειςαγωγι
Το εγχειρίδιο αυτό περιγράφει το ςφνολο των διαδικαςιϊν που εφαρμόηονται από τον επιτθρθτι
προκειμζνου να υλοποιθκεί απρόςκοπτα θ λειτουργία των εξετάςεων ςφμφωνα με τα πρότυπα και
τθν νομοκεςία.
Ο επιτθρθτισ είναι το πρόςωπο που διαςφαλίηει τθν αμερολθψία των εξετάςεων και για τον λόγο
αυτό κα πρζπει να τθρεί πιςτά τουσ κανόνεσ που ζχουν τεκεί από τον Φορζα. Κάκε παρζκκλιςθ ι
δυςλειτουργία αναφζρεται άμεςα ςτουσ αρμοδίουσ κατά περίπτωςθ του Φορζα και τεκμθριϊνεται
ςτα ζντυπα των εξετάςεων.
Στθν περίπτωςθ που πραγματοποιθκοφν τροποποιιςεισ ςτον παρόντα κανονιςμό ι ςε άλλα
ζγγραφα του Φορζα που επθρεάηουν τθν λειτουργία των εξετάςεων ο επιτθρθτισ ενθμερϊνεται
άμεςα από τον Υπεφκυνο Διαχείριςθσ Ροιότθτασ του Φορζα που είναι και ο αρμόδιοσ για τθν
ςφνταξθ και τθν ζκδοςθ του κανονιςμοφ αυτοφ. Στθν ιςτοςελίδα του Φορζα υπάρχει ειδικι
καταχϊρθςθ για όλα τα κζματα που αφοροφν ςτουσ επιτθρθτζσ.

2. Οριςμοί
Στο εγχειρίδιο αυτό ιςχφουν οι οριςμοί που περιλαμβάνονται ι αναφζρονται ςτα ζγγραφα
αναφοράσ και τισ ςχετικζσ οδθγίεσ αναφοράσ μαηί με τουσ οριςμοφσ που περιγράφονται παρακάτω.
Επιπρόςκετθ ορολογία μπορεί να βρεκεί ςτισ Διαδικαςίεσ και τα Εγχειρίδια του Συςτιματοσ.


Διεργαςία Πιςτοποίθςθσ: όλεσ οι δραςτθριότθτεσ με βάςθ τισ οποίεσ ο οργανιςμόσ
πιςτοποίθςθσ επιβεβαιϊνει τθν ικανότθτα ενόσ ατόμου να πλθροί κακοριςμζνεσ απαιτιςεισ
γνϊςεων. Στθν διεργαςία αυτι ςυμπεριλαμβάνονται θ αίτθςθ για πιςτοποίθςθ, θ αξιολόγθςθ,
θ απόφαςθ για πιςτοποίθςθ, θ επιτιρθςθ, θ ανανζωςθ τθσ πιςτοποίθςθσ και θ χριςθ των
ςθμάτων πιςτοποίθςθσ.



χιμα Πιςτοποίθςθσ: Συγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ που ςχετίηονται με κακοριςμζνεσ κατθγορίεσ
και ςυνδυαςμοφσ προγραμμάτων Η/Υ ςτισ οποίεσ εφαρμόηονται τα ειδικά πρότυπα, κανόνεσ
και διαδικαςίεσ, τισ οποίεσ καλοφνται να πλθροφν οι υποψιφιοι προκειμζνου να
πιςτοποιθκοφν.



φςτθμα Πιςτοποίθςθσ: Το ςφνολο των διαδικαςιϊν που εφαρμόηονται για τθν υλοποίθςθ τθσ
διεργαςίασ πιςτοποίθςθσ όπωσ προβλζπεται από το Σχιμα Ριςτοποίθςθσ που οδθγεί ςτθν
απονομι ενόσ πιςτοποιθτικοφ ικανότθτασ ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ςυντιρθςισ του.



Παράπονο: Αίτθμα προερχόμενο από οποιοδιποτε ενδιαφερόμενο μζροσ για τθν αξιολόγθςθ
τθσ ςυμμόρφωςθσ και τθν εφαρμογι διορκωτικϊν ενεργειϊν που ςχετίηονται με τθν διεργαςία
πιςτοποίθςθσ, ςτθν κατθγορία αυτι δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ περίπτωςθ τθσ ζφεςθσ.



Ζφεςθ: Κάκε αίτθμα για τθν άρςθ μιασ απόφαςθσ Ριςτοποίθςθσ.



Αξιολόγθςθ: Διεργαςία που επιβεβαιϊνει ότι ζνα άτομο ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ του
Σχιματοσ Ριςτοποίθςθσ με τθν εφαρμογι αντικειμενικϊν μθχανιςμϊν μζτρθςθσ.



Εξζταςθ: Μζροσ τθσ διεργαςίασ αξιολόγθςθσ που περιλαμβάνει τουσ μθχανιςμοφσ μζτρθςθσ
και τθ χριςθ γραπτϊν, πρακτικϊν και άλλων μεκόδων.



Εξεταηόμενοσ (Τποψιφιοσ): Το πρόςωπο που υπόκειται ςε αξιολόγθςθ.
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Τπεφκυνοσ Εξεταςτικισ Διαδικαςίασ (Τ.Ε.Κ): Το πρόςωπο που διακζτει τα προςόντα και τθν
ικανότθτα να διεξάγει τθν εξζταςθ ςτο εκάςτοτε Εξεταςτικό Κζντρο και υπεφκυνο για τθ
ςυμπλιρωςθ του Απολογιςτικοφ Δελτίου εξζταςθσ ςτο τζλοσ κάκε εξεταςτικισ διαδικαςίασ.



Προςόν: Δυνατότθτα ενόσ ατόμου να ικανοποιιςει κακοριςμζνεσ απαιτιςεισ αποδεικνυόμενθ
από τα προςωπικά χαρακτθριςτικά, τθν κατάρτιςθ, τθν εκπαίδευςθ και τθν εμπειρία.



Ικανότθτα: Επιδεικνυόμενθ δυνατότθτα για τθν εφαρμογι γνϊςεων και δεξιοτιτων για τθν
απόδειξθ των χαρακτθριςτικϊν ενόσ ατόμου να ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ ενόσ Σχιματοσ
Ριςτοποίθςθσ.



Εξεταςτικό κζντρο (Ε.Κ): Ζνασ πλιρωσ εξοπλιςμζνοσ χϊροσ που ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ τθσ
KYA 121929/H, ΦΕΚ 2123/01.08.2014 για το εφαρμοηόμενο Σχιμα Ριςτοποίθςθσ.



Τπεφκυνοσ Εξεταςτικοφ Κζντρου (Τ.Ε.Κ): Το πρόςωπο του Ε.Κ. που είναι υπεφκυνο για τθν
επικοινωνία μεταξφ Εξεταςτικοφ Κζντρου και PRO-Cert κακϊσ και για ό,τι αφορά τον Φορζα
Ριςτοποίθςθσ μζςα ςτο Ε.Κ., ςφμφωνα με τισ λειτουργίεσ που περιγράφονται ςτον Κανονιςμό
Λειτουργίασ Εξεταςτικοφ Κζντρου.



Σεςτ: Η εξζταςθ για κάκε ενότθτα PRO-Cert που εξετάηει τισ γνϊςεισ του Εξεταηόμενου ςτθ
ςυγκεκριμζνο εκπαιδευτικό αντικείμενο.



Πιςτοποιθτικό: Το ζγγραφο που πιςτοποιεί τθν ολοκλιρωςθ των απαιτοφμενων εξετάςεων για
ζνα ςυγκεκριμζνο Σχιμα Ριςτοποίθςθσ PRO-Cert.



Επιτθρθτισ: Το άτομο που ορίηει ο φορζασ PRO-Cert και παρευρίςκεται ςτισ εκάςτοτε
εξετάςεισ, υπεφκυνοσ για τθ ςωςτι διενζργεια των Εξετάςεων, τθν επίλυςθ διαφορϊν, τθν
τιρθςθ των κανόνων αμερολθψίασ και τθ ςυμπλιρωςθ του Απολογιςτικοφ Δελτίου εξζταςθσ.



Επικεωρθτισ: Το άτομο που ορίηει ο φορζασ PRO-Cert και διεξάγει επικεωριςεισ (τθν ϊρα των
εξετάςεων) ςτα εξεταςτικά κζντρα με ςκοπό τον ζλεγχο τιρθςθσ των προβλεπόμενων κανόνων
και διαδικαςιϊν από όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθν εξεταςτικι διαδικαςία.



Ελεγκτισ: Το άτομο που ορίηει ο φορζασ PRO-Cert και διεξάγει ζλεγχο ςτα Εξεταςτικά Κζντρα
που επικυμοφν να πιςτοποιθκοφν, όπωσ επίςθσ και περιοδικοφσ ελζγχουσ ςε Κζντρα που ζχουν
ιδθ πιςτοποιθκεί.



Επικεϊρθςθ: Ζλεγχοσ που πραγματοποιείται τθν ϊρα των εξετάςεων από τουσ Επικεωρθτζσ
του φορζα PRO-Cert χωρίσ να ζχουν ενθμερωκεί τα Εξεταςτικά Κζντρα.



Θζματα Εξετάςεων (Question Test Base, QTB): Η Βάςθ με τισ ερωτιςεισ των εξετάςεων οι
οποίεσ χρθςιμοποιοφνται για τα TEST.



PRO Client: Αυτοματοποιθμζνο εξεταςτικό ςφςτθμα όπου ο Υποψιφιοσ εξετάηεται, ανάλογα με
το αντικείμενο, είτε ςε πραγματικι εφαρμογι (In-Ates), είτε ςε ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου (SimAtes).



PRO Base: Η διαδικτυακι εφαρμογι όπου γίνεται θ διαχείριςθ των εξετάςεων για τθν εκάςτοτε
θμερομθνία εξζταςθσ από τα Εξεταςτικά Κζντρα.



PRO Admin: Το Κεντρικό Διαχειριςτικό Σφςτθμα ςτο οποίο ζχουν πρόςβαςθ τα Εξεταςτικά
Κζντρα και οι Υπάλλθλοι του φορζα PRO-Cert ςτθν διεφκυνςθ του διαδικτφου
https://www.exams.procert.gr
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3. τόχοι του Φορζα
Ο φορζασ PRO-Cert ζχει ςαν κφριο ςτόχο τθν παροχι ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν Ριςτοποίθςθσ
Ρροςϊπων ςε δεξιότθτεσ όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτα ςχιματα πιςτοποίθςθσ που περιγράφονται
παρακάτω.
Για να πετφχει τουσ ςτόχουσ του ο Φορζασ διακζτει του πόρουσ που απαιτοφνται και εφαρμόηει
πρακτικζσ που οδθγοφν ςτθν διαςφάλιςθ τθσ αμερολθψίασ των αποφάςεων Ριςτοποίθςθσ. Στθν
επόμενθ παράγραφο περιγράφεται θ πολιτικι του Φορζα για τθν υλοποίθςθ των ςτόχων του.

4. Πολιτικι του Φορζα
Πραμα των Μετόχων και του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Φορζα είναι θ κακιζρωςι του ςτο χϊρο
των ανεξάρτθτων Ριςτοποιιςεων προςωπικοφ ςε δεξιότθτεσ ζτςι ϊςτε θ πιςτοποίθςθ των
προςϊπων από τον Φορζα να αποτελεί αναγνωρίςιμο και ουςιαςτικό προςόν του πιςτοποιοφμενου
για κάκε επαγγελματικι ηιτθςθ. Για τθν υλοποίθςθ του οράματόσ του ο Φορζασ εφαρμόηει μία
πολιτικι που εξαςφαλίηει τθν αξιοπιςτία του, τθν ακεραιότθτα του προςωπικοφ και των
ςυνεργατϊν του και τθν αμερολθψία των αποφάςεϊν του. Οι ςτόχοι που τίκενται ζχουν άμεςθ
ςχζςθ με τισ εφαρμοηόμενεσ πολιτικζσ για τθν υλοποίθςθ του οράματοσ του Φορζα.
Κφριοσ ςτόχοσ του Φορζα είναι να ικανοποιιςει πλιρωσ τισ ανάγκεσ των πελατϊν του για
ανεξάρτθτεσ υπθρεςίεσ πιςτοποίθςθσ οι οποίεσ είναι διακζςιμεσ προσ κάκε ενδιαφερόμενο. Οι
κανόνεσ και οι προχποκζςεισ πιςτοποίθςθσ είναι ςαφείσ άμεςα διακζςιμεσ προσ κάκε
ενδιαφερόμενο και ςτθρίηονται ςτισ απαιτιςεισ των προτφπων αναφοράσ, τθσ νομοκεςίασ και τουσ
κατά περίπτωςθ ειδικοφσ κανόνεσ των ςχθμάτων πιςτοποίθςθσ. Οι απαιτιςεισ πιςτοποίθςθσ είναι
γνωςτζσ ςτουσ υποψιφιουσ εξ’ αρχισ και ςτθν περίπτωςθ αλλαγϊν ο Φορζασ γνωςτοποιεί άμεςα
προσ όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ τισ τροποποιιςεισ των απαιτιςεων.
Για τθν επίτευξθ του οράματόσ του ο Φορζασ διακζτει τουσ πόρουσ, τα μζςα και τισ μεκόδουσ που
απαιτοφνται ϊςτε να υλοποιοφνται απρόςκοπτα όλεσ οι λειτουργίεσ τθσ πιςτοποίθςθσ.
Ειδικότερα :


Ζχει αναπτφξει, ζχει εγκαταςτιςει και λειτουργεί ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ τθσ ποιότθτασ
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ISO 9001:2008



Εφαρμόηει διαδικαςίεσ και ζχει κεςμοκετιςει ζνα ανεξάρτθτο Συμβοφλιο Ριςτοποίθςθσ το
οποίο ελζγχει τισ διαδικαςίεσ πιςτοποίθςθσ και διαςφαλίηει τθν τιρθςθ τουσ



Διακζτει τουσ κατάλλθλουσ χϊρουσ και τισ κτιριακζσ υποδομζσ που απαιτοφνται



Διακζτει προθγμζνθσ τεχνολογίασ εξοπλιςμό



Διακζτει ζμπειρο και εξειδικευμζνο προςωπικό



Διαχειρίηεται τα κζματα Υγιεινισ και Αςφάλειασ των εξεταηομζνων και του προςωπικοφ με
υπευκυνότθτα και ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία



Εφαρμόηει ςυςτιματα ελζγχου τθσ αςφάλειασ των εγκαταςτάςεων πζρα και πάνω από τισ
απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ



Διαςφαλίηει τθν αςφάλεια των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων

Η πολιτικι του Φορζα αποτελεί τθν αρχι ςτθν οποία ςτθρίηονται όλεσ οι εφαρμοηόμενεσ μζκοδοι
και πρακτικζσ για τθν επίτευξθ των ςτόχων του. Πλοι οι εργαηόμενοι, ανεξάρτθτα ιεραρχικισ κζςθσ,
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κακϊσ και οι ςυνεργάτεσ του φορζα PRO-Cert δεςμεφονται ςτθν τιρθςθ των αρχϊν του,
υιοκετϊντασ τον κϊδικα δεοντολογίασ του Φορζα με τθν υπογεγραμμζνθ αποδοχι τθσ υπεφκυνθσ
διλωςθσ Εμπιςτευτικότθτασ και Αμερολθψίασ, αποδεχόμενοι τθν πολιτικι του και ωσ εκ τοφτου :


διευκολφνουν τθν επίτευξθ των αντικειμενικϊν ςκοπϊν



παρακολουκοφν τα αποτελζςματα των δραςτθριοτιτων και εφαρμόηουν τουσ προβλεπόμενουσ
μθχανιςμοφσ ανάλθψθσ διορκωτικϊν και προλθπτικϊν ενεργειϊν



παρζχουν αντικειμενικζσ πλθροφορίεσ ζτςι ϊςτε να λαμβάνονται ορκολογικζσ αποφάςεισ από
τθ διοίκθςθ και να προωκείται θ διαρκισ βελτίωςθ

Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ αμερολθψίασ των αποφάςεων του ο Φορζασ διακζτει ικανό και υπεφκυνο
προςωπικό το οποίο δεν εμπλζκεται ςε υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ των υποψθφίων. Οι μζτοχοι του
Φορζα και οι εξωτερικοί ςυνεργάτεσ που παρζχουν υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ δεν επιτρζπεται να
επθρεάηουν με κανζνα τρόπο τθν διαδικαςία εξζταςθσ, αξιολόγθςθσ και απόφαςθσ πιςτοποίθςθσ.
Το Συμβοφλιο Ριςτοποίθςθσ του Φορζα ελζγχει τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν και εξαςφαλίηει τθν
ακεραιότθτα και τθν αμερολθψία των αποφάςεων πιςτοποίθςθσ.
Ρολιτικι του φορζα PRO-Cert για το προςωπικό του είναι θ βελτίωςθ των δυνατοτιτων του μζςω
τθσ ςυνεχοφσ εκπαίδευςθσ, θ διατιρθςθ και ανάπτυξθ των ικανοτιτων του κακϊσ και θ δθμιουργία
και διατιρθςθ κατάλλθλου περιβάλλοντοσ εργαςίασ.
Σε όλα τα επίπεδα του Φορζα προωκείται ζνα δίκαιο περιβάλλον εργαςίασ το οποίο παρακινεί και
ενκαρρφνει τισ νζεσ ιδζεσ, τθν ποιότθτα υπθρεςιϊν, τθν κουλτοφρα απόδοςθσ, τθν ανάπτυξθ
δεξιοτιτων, τθν ομαδικι εργαςία και τθν υπευκυνότθτα.
Ο Φορζασ διακζτει ειδικοφσ μθχανιςμοφσ διερεφνθςθσ των απαιτιςεων και ανανζωςθσ των υλικϊν
και άλλων υποδομϊν τθσ ϊςτε να είναι ςε κζςθ να παρζχει υπθρεςίεσ χρθςιμοποιϊντασ εξοπλιςμό
και μεκόδουσ που ςυνάδουν με τισ απαιτιςεισ τθσ τεχνολογίασ.
Ο Φορζασ διαςφαλίηει τθν ακεραιότθτα, τθν αμερολθψία και τθν ανεξαρτθςία των υπθρεςιϊν του
κακϊσ απαιτεί και από τουσ εξωτερικοφσ του ςυνεργάτεσ που εμπλζκονται ςτθν διεργαςία
πιςτοποίθςθσ, τθν τεκμθρίωςθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ ςτισ πολιτικζσ του, με τθν προςυπογραφι
τθσ Διλωςθσ Εμπιςτευτικότθτασ και Αμερολθψίασ, ςαν απόδειξθ αφοςίωςισ ςτισ Αρχζσ Λειτουργίασ
του.
Η πολιτικι του φορζα γνωςτοποιείται μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του φορζα, κακϊσ και ςτουσ χϊρουσ
των εξεταςτικϊν κζντρων, τα οποία υλοποιοφν τισ υπθρεςίεσ του φορζα. Ο Φορζασ ζχει τθν πλιρθ
νομικι ευκφνθ τθσ διαδικαςίασ και των αποφάςεων πιςτοποίθςθσ.

5. Δομι του Φορζα
Ο Φορζασ προκειμζνου να υλοποιιςει τουσ ςτόχουσ του διακζτει επαρκζσ και κατάλλθλο
προςωπικό και επιλζγει τουσ ςυνεργάτεσ του ςφμφωνα με τα ίδια κριτιρια και προχποκζςεισ που
ζχει κζςει για το μόνιμο προςωπικό του.
Στο ςχιμα που ακολουκεί φαίνεται θ οργανωτικι δομι του Φορζα και θ ιεραρχικι ςχζςθ των
ςτελεχϊν κακϊσ επίςθσ και θ ςχζςθ των Στελεχϊν και τθσ Διοίκθςθσ του Φορζα με το Συμβοφλιο
Ριςτοποίθςθσ.
Η διοίκθςθ του φορζα PRO-Cert δεςμεφεται ςτθν ακριβι εφαρμογι των πολιτικϊν για τθν παροχι
υπθρεςιϊν για τισ οποίεσ εξαςφαλίηεται θ αντικειμενικότθτα, θ αμερολθψία και θ ανεξαρτθςία των
αποφάςεϊν τθσ ςτθριηόμενθ ςτισ ικανότθτεσ και τθν οργάνωςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ .
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Οι διαδικαςίεσ που εφαρμόηει κατά τθν διεργαςία πιςτοποίθςθσ εξαςφαλίηουν:
o

τθν ανεξαρτθςία και τθν αμερολθψία τθσ ςε ςχζςθ με τα αιτοφντα τθν πιςτοποίθςθ, τα
εξεταηόμενα, τα υπό πιςτοποίθςθ και τα πιςτοποιθμζνα πρόςωπα

o

τθν απόδοςθ υπευκυνότθτασ που ςχετίηεται με τισ αποφάςεισ απόδοςθσ, διατιρθςθσ
ανανζωςθσ, επζκταςθσ και μείωςθσ του πεδίου πιςτοποίθςθσ κακϊσ επίςθσ τθν αναςτολι
και τθν ακφρωςι τθσ

Στο ςχιμα που ακολουκεί διακρίνεται θ ςχζςθ και θ εξάρτθςθ των προςϊπων που ζχουν τθν
αρμοδιότθτα:
o

τθσ αξιολόγθςθσ, τθσ πιςτοποίθςθσ και τθσ επιτιρθςθσ, όπωσ κακορίηεται από τα πρότυπα,
τθν νομοκεςία και τουσ εφαρμοηόμενουσ κανονιςμοφσ

o

τθσ διατφπωςθσ των πολιτικϊν λειτουργίασ του Οργανιςμοφ που ςχετίηονται με παρεχόμενθ
υπθρεςία πιςτοποίθςθσ

o

τθσ απόφαςθσ πιςτοποίθςθσ

o

τθσ εφαρμογισ των πολιτικϊν και των διαδικαςιϊν

o

τθσ διαχείριςθσ των οικονομικϊν

o

τθσ μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων ςε επιτροπζσ ι πρόςωπα για τθν υλοποίθςθ κακοριςμζνων
δραςτθριοτιτων

Το Συμβοφλιο Ριςτοποίθςθσ (Σ.Ρ.) είναι ζνα ανεξάρτθτο όργανο το οποίο ζχει τθν αρμοδιότθτα τθσ
διαςφάλιςθσ τθσ ανεξαρτθςίασ των αποφάςεων. Το Σ.Ρ. του φορζα PRO-Cert ζχει τθν ευκφνθ για το
ζλεγχο τθσ διεργαςίασ πιςτοποίθςθσ και των αποφάςεων πιςτοποίθςθσ οι οποίεσ λαμβάνονται από
το αρμόδιο προςωπικό του Φορζα. Ο ρόλοσ του Σ.Ρ. είναι να καταςτιςει δυνατι τθ ςυμμετοχι
όλων των μερϊν που ζχουν ςθμαντικό ενδιαφζρον ωσ προσ τθν ανάπτυξθ των αρχϊν και πολιτικϊν
που ςχετίηονται με το περιεχόμενο του Συςτιματοσ Ριςτοποίθςθσ του φορζα PRO-Cert και να
διαςφαλίςει τθν αμερολθψία των υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ.
Το Σ.Ρ. είναι ζνα μθ-εκτελεςτικό, ελεγκτικό ςϊμα. Αποτελείται από εκπροςϊπουσ φορζων του
χϊρου. Τα μζλθ επιλζγονται για να παρζχουν μια ιςορροπία ςυμφερόντων, όπου δε κα υπεριςχφει
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ζνα μόνον ςυμφζρον. Στο Συμβοφλιο Ριςτοποίθςθσ δεν μετζχει με δικαίωμα ψιφου το προςωπικό
του φορζα PRO-Cert. Ο Γενικόσ Διευκυντισ ι εκπρόςωπόσ του ςυμμετζχει ςτισ ςυνεδριάςεισ του
Συμβουλίου Ριςτοποίθςθσ και ζχει τθν ευκφνθ τθσ ειςιγθςθσ των κεμάτων και τθσ τιρθςθσ των
πρακτικϊν τθσ ςυνεδρίαςθσ.
Τα Σ.Ρ. είναι ενιμερο για τισ πολιτικζσ και τισ διαδικαςίεσ του Φορζα κακϊσ επίςθσ και τισ
απαιτιςεισ πιςτοποίθςθσ. Το Σ.Ρ. αναςκοπεί και εγκρίνει τα κριτιρια αξιολόγθςθσ για τθν ζκδοςθ
των πιςτοποιθτικϊν κακϊσ επίςθσ και τθν επάρκεια του προςωπικοφ που εμπλζκεται ςτθν
διαδικαςία πιςτοποίθςθσ.
Οι αποφάςεισ του Σ.Ρ. ςχετικά με τθν διαδικαςία ζκδοςθσ πιςτοποιθτικϊν είναι υποχρεωτικζσ για
τον Φορζα και δεν υπόκεινται ςε τροποποίθςθ από άλλο όργανο του Φορζα.

6. Εξεταςτικά υςτιματα – Μζκοδοσ Αξιολόγθςθσ Τποψθφίου
Κατά τθ διάρκεια τθσ εξεταςτικισ διαδικαςίασ χρθςιμοποιείται θλεκτρονικι μζκοδοσ εξζταςθσ με
χριςθ εφαρμογϊν λογιςμικοφ. Ρρόκειται για ζνα εξεταςτικό ςφςτθμα που χρθςιμοποιεί αυτόματθ
διόρκωςθ – βακμολόγθςθ του υλικοφ των απαντιςεων του εξεταηομζνου και άμεςθ ζκδοςθ των
αποτελεςμάτων αυτοφ για κάκε αντικείμενο εξζταςθσ, ξεχωριςτά και διακεκριμζνα μεταξφ τουσ.
Το εν λόγω Αυτοματοποιθμζνο Σφςτθμα Εξζταςθσ (CERT CLIENT) βαςίηεται ςε τεχνολογία
διόρκωςθσ με χριςθ πραγματικισ εφαρμογισ.
Το Αυτοματοποιθμζνο Σφςτθμα Εξζταςθσ περιλαμβάνει Βάςθ 500+ Ερωτιςεων για κάκε ενότθτα
(QTB), ειδικά διαμορφωμζνεσ ςε 3 επίπεδα δυςκολίασ και καλφπτει τα αντικείμενα του ςχιματοσ
πιςτοποίθςθσ.
Το ΑΣΕ αποτελεί μζροσ του Κεντρικοφ Διαχειριςτικοφ Συςτιματοσ Ριςτοποίθςθσ (PRO ADMIN).
Μζςω του ΚΕΔΙΣΡ (PRO ADMIN) ενθμερϊνεται το αρχείο του υποψθφίου με τα αποτελζςματα που
προκφπτουν από το ΑΣΕ (PRO CLIENT).
Η γλϊςςα των εξετάςεων είναι θ Ελλθνικι.
Το Ε.Κ. υποχρεοφται να ζχει προετοιμάςει όλθ τθ διαδικαςία που απαιτείται βάςει του Κανονιςμοφ
Λειτουργίασ του, για τθ διεξαγωγι των εξετάςεων με το Αυτοματοποιθμζνο Σφςτθμα Εξζταςθσ.

6.1

Διαδικαςία Αξιολόγθςθσ του Τποψθφίου

Κατά τθν θμερομθνία διεξαγωγισ των εξετάςεων οι υποψιφιοι υποχρεοφνται να προςζρχονται ςτο
εξεταςτικό κζντρο 20 λεπτά πριν από τθν ζναρξθ τθσ προγραμματιςμζνθ ϊρασ εξζταςθσ και να
ζχουν απαραίτθτα μαηί τουσ το αντίγραφο τθσ αίτθςθσ και επίςθμο τεκμιριο τθσ ταυτοπροςωπίασ
τουσ (ταυτότθτα ι διαβατιριο).
Ο αρμόδιοσ του εξεταςτικοφ κζντρου ςε ςυνεργαςία με τουσ επιτθρθτζσ φροντίηει για τθν
ταυτοποίθςθ των υποψθφίων και τθν τοποκζτθςι τουσ ςτισ κζςεισ του εξεταςτικοφ κζντρου. Επίςθσ
δίνονται οδθγίεσ ςτουσ υποψθφίουσ για τθν χριςθ του λογιςμικοφ των εξετάςεων.
Στθ διάρκεια των εξετάςεων ςτθν αίκουςα παρευρίςκονται μόνο οι επιτθρθτζσ. Στθν περίπτωςθ
που υπάρχει κάποια δυςλειτουργία ο υπεφκυνοσ επιτθρθτισ ενθμερϊνει άμεςα τον υπεφκυνο του
εξεταςτικοφ κζντρου ο οποίοσ ςε ςυνεργαςία με τον Τεχνικό υπεφκυνο τθσ εξζταςθσ, προβαίνει ςε
άμεςεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ.
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Ο Φορζασ αξιολογεί τουσ υποψθφίουσ με βάςθ τθν επίδοςι τουσ ςτθν πρακτικι και κεωρθτικι
εξζταςθ των γνϊςεων, των δεξιοτιτων κακϊσ και τθσ ικανότθτάσ τουσ ςτθ χριςθ κακοριςμζνων
ενοτιτων/ προγραμμάτων όπωσ προβλζπεται από το ςχιμα πιςτοποίθςθσ.
Πςο αφορά τισ Βαςικζσ δεξιότθτεσ Ρλθροφορικισ, για κάκε κεματικι ενότθτα του ςχιματοσ
πιςτοποίθςθσ ο υποψιφιοσ καλείται να απαντιςει μζςα ςε χρόνο 45 λεπτϊν ςε 32 ερωτιςεισ. Κατά
τθν εξζταςθ το ΚΕΔΙΣΡ εξαςφαλίηει ότι θ επιλογι τθσ ςειράσ ερωτιςεων είναι τυχαία. Στθν
περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ υποβάλλεται ςε εξετάςεισ για δεφτερθ φορά ςτο ίδιο κεματικό
αντικείμενο το ΚΕΔΙΣΡ, θ ποςότθτα των διακζςιμων ερωτιςεων αλλά και θ τυχαία επιλογι τουσ,
εξαςφαλίηει ότι θ ςειρά ερωτιςεων τθσ πρϊτθσ εξζταςθσ δεν χρθςιμοποιείται για τον ίδιο
υποψιφιο κατά τθν επαναλθπτικι εξζταςθ. Για να διαςφαλιςτεί επιπλζον θ αντικειμενικότθτα τθσ
εξζταςθσ ςε βάκοσ χρόνου θ βάςθ των ερωτιςεων ανανεϊνεται κάκε χρόνο κατά 50% τουλάχιςτον.
Οι βαςικζσ προχποκζςεισ επιτυχίασ ςτθν εξεταςτικι διαδικαςία (τεςτ) εκτόσ από ερωτιματα που
χρθςιμοποιοφν το περιβάλλον εφαρμογισ (In-Ates), περιλαμβάνουν και απαντιςεισ ςε ερωτιματα
τφπου, μιασ επιλογισ από πολλζσ, πολλαπλισ επιλογισ, ςυμπλιρωςθσ κενοφ ι άλλου αντίςτοιχου
τφπου, τα οποία δεν ξεπερνοφν ςε ποςοςτό το 40% του ςυνόλου των ερωτθμάτων τθσ εξζταςθσ.
Επιτυχισ εξζταςθ λογαριάηεται αυτι ςτθν οποία ο εξεταηόμενοσ ζχει απαντιςει ορκϊσ ςτο 70% ι και
μεγαλφτερο, τθσ μζγιςτθσ δυνατισ βακμολογίασ κάκε ενότθτασ.
Για τισ υπόλοιπεσ πιςτοποιιςεισ (εκτόσ των Βαςικϊν δεξιοτιτων Ρλθροφορικισ), είναι δυνατόν να
χρθςιμοποιοφνται διαφορετικοί παράμετροι ωσ προσ τουσ τφπουσ και το πλικοσ των ερωτιςεων ι
του ποςοςτοφ επιτυχίασ, παράμετροι που περιγράφονται ςτο εκάςτοτε ςχιμα πιςτοποίθςθσ.
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, ςτθ διάρκεια τθσ εξεταςτικισ διαδικαςίασ, ο υποψιφιοσ ζχει τθ
δυνατότθτα να αγνοιςει μία ι περιςςότερεσ ερωτιςεισ και να επανζλκει για να τισ απαντιςει μετά
τθν τελευταία ερϊτθςθ του τεςτ, κάτι το οποίο ιςχφει για όλεσ τισ ενότθτεσ εξζταςθσ. Στθν
περίπτωςθ αυτι, εμφανίηονται ςε μορφι λίςτασ όλεσ οι ερωτιςεισ που προςπζραςε και εφόςον
υπάρχει διακζςιμοσ χρόνοσ εξζταςθσ, του δίνεται θ ευκαιρία να τισ απαντιςει.
Η εξεταςτικι διαδικαςία ολοκλθρϊνεται αυτόματα από τθ ςτιγμι που δοκοφν απαντιςεισ ςε όλεσ
τισ ερωτιςεισ τθσ ενότθτασ ι ςυμπλθρωκεί το χρονικό περικϊριο τθσ εξζταςθσ. Εφόςον
ςυμπλθρωκεί ο προβλεπόμενοσ χρόνοσ εξζταςθσ και υπάρχουν αναπάντθτεσ ερωτιςεισ, αυτζσ
κεωροφνται αυτόματα λανκαςμζνεσ και θ εξζταςθ τερματίηεται αυτόματα.

6.2

Προδιαγραφζσ υςτθμάτων Εξζταςθσ και Εξοπλιςμοφ Εξεταςτικϊν Κζντρων

Οι ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ των ςυςτθμάτων εξζταςθσ και του εξοπλιςμοφ που χρθςιμοποιείται ςτα
Ε.Κ. για τθν άρτια διεξαγωγι των εξετάςεων και τθν ομαλι λειτουργία του Αυτοματοποιθμζνου
Συςτιματοσ Εξζταςθσ του φορζα PRO-Cert, είναι οι εξισ:
Hardware
1. Τουλάχιςτον πζντε (5) Η/Υ για εξετάςεισ (ςτακμοί εργαςίασ), µε επεξεργαςτι ςυχνότθτασ
λειτουργίασ τουλάχιςτον 1000MHz και 512ΜΒ RAM, και ζναν (1) Η/Υ εκτόσ εξζταςθσ ωσ server,
όλοι ςε τοπικό δίκτυο (LAN) µε ταχφτθτα τουλάχιςτον 100 Mbps.
2. Ζνασ (1) δικτυακόσ εκτυπωτι σlaser ι inkjet µε δυνατότθτα εκτφπωςθσ τουλάχιςτον 10 ςελίδων
το λεπτό (αςπρόμαυρεσ εκτυπϊςεισ) ανά αίκουςα εξετάςεων.
3. Δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτο Internet µε ταχφτθτα ςφνδεςθσ από 56 Κbps και άνω.
4. CD-ROM drive.
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5. Μζκοδοσ back-up (zip-drive, CD-ROM κλπ).
6. 100 MB ελεφκεροσ χϊροσ ςτο δίςκο.
7. Κάρτα γραφικϊν µε ανάλογθ υποςτιριξθ και οκόνθ ρυκµιςµζνθ ςε ανάλυςθ 800x600 ι
1024x768 και 16-bit βάκοσ χρϊματοσ.
Επιπρόςκετα:


Software
1. Λειτουργικό ςφςτθμα Microsoft Windows ΧP (Ελλθνικι πλατφόρμα με όλα τα service pack).
2. Σουίτα εφαρµογϊν γραφείου Microsoft Office Professional 2003 (Ελλθνικι πλατφόρμα με όλα
τα service pack- πλιρθσ εγκατάςταςθ).
3. Εφαρμογι Microsoft Internet Explorer και MS Outlook Express.
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7. χιματα Πιςτοποίθςθσ
Οι ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΕ ΠΙΣΟΠΟΙΗΕΙ ζχουν αναπτφξει αρκετά ςχιματα πιςτοποίθςθσ τα οποία είναι
ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και οδθγοφν ςτθν απόκτθςθ των πιςτοποιθτικϊν που περιγράφονται
παρακάτω.






PRO-Cert IT User: Η πιςτοποίθςθ θ οποία αποτελείται από τισ παρακάτω κεματικζσ ενότθτεσ
και για να το αποκτιςει ο υποψιφιοσ πρζπει επιτυχϊσ να ζχει ολοκλθρϊςει από 1 ζωσ 6 από
τα ακόλουκα τεςτ:
o

Χριςθ Η/Υ & Διαχείριςθ Αρχείων

o

Επεξεργαςία Κειμζνου

o

Υπολογιςτικά Φφλλα

o

Υπθρεςίεσ Διαδικτφου

o

Βάςεισ Δεδομζνων

o

Ραρουςιάςεισ

PRO-Cert IT Expert : Η πιςτοποίθςθ θ οποία αποτελείται από τισ παρακάτω κεματικζσ ενότθτεσ
και για να το αποκτιςει ο υποψιφιοσ πρζπει επιτυχϊσ να ζχει ολοκλθρϊςει από 1 ζωσ 6 από
τα ακόλουκα τεςτ:
o

Χριςθ Η/Υ & Διαχείριςθ Αρχείων

o

Επεξεργαςία Κειμζνου

o

Υπολογιςτικά Φφλλα

o

Υπθρεςίεσ Διαδικτφου

o

Βάςεισ Δεδομζνων

o

Ραρουςιάςεισ

PRO-Cert Maestro: Τα πιςτοποιθτικά PRO-Cert Maestro πιςτοποιοφν ότι, οι κάτοχοί τουσ
διακζτουν υψθλοφ επιπζδου γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςτα εξισ αντικείμενα πλθροφορικισ:
o

AutoCAD 2D (Autodesk)

o

AutoCAD 3D (Autodesk)

o

3D STUDIO MAX Design (Autodesk)

o

Microsoft Project

o

JAVA Developer

o

Visual C++ Developer

o

Visual C# Developer

o

Visual Basic Developer

o

PHP/MySQL Developer

o

Javascript Developer

o

Adobe Photoshop Designer
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o

Adobe Premiere Editor

o

Adobe After Effects Designer

o

Adobe Illustrator Designer

o

Adobe In-Design Designer

o

Adobe Flash Designer

o

Corel Draw Designer

o

Windows Server 2008 Expert

o

SPSS Expert

o

PRO-Cert Specialist–Ρρακτιικι γραμματείασ

o

PRO-Cert Specialist–Τυφλό ςφςτθμα

o

PRO-Cert Specialist–Διοίκθςθ επιχειριςεων

PRO-Cert First STEP: Το PRO-Cert First STEP πιςτοποιεί παιδιά τθσ πρωτοβάκμιασ και
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και περιλαμβάνει 3 πιςτοποιθτικά.
o

Kids MS Windows LOGO

o

Kids LEGO Mindstorms Robotics

o

Junior Mobile App Developer

PRO-Cert Professional: Τα πιςτοποιθτικά PRO-Cert Professional πιςτοποιοφν Επαγγελματικζσ
δεξιότθτεσ που αφοροφν κλάδουσ και ειδικότθτεσ ςε τεχνικά και άλλα επαγγζλματα υπθρεςιϊν
και αφοροφν πολλοφσ τομείσ τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ.
Συγκεκριμζνα υπάρχουν οι εξισ πιςτοποιιςεισ με τθ προοπτικι ο κατάλογοσ να μεγαλϊνει
ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ.
o

PRO-Cert Professional Διοικθτικό και Οικονομικό Στζλεχοσ

o

PRO-Cert Professional Στζλεχοσ Ξενοδοχειακϊν Μονάδων - Υπεφκυνοσ Επιςιτιςτικϊν
Τμθμάτων

o

PRO-Cert Professional Στζλεχοσ Ξενοδοχειακϊν Μονάδων-Στζλεχοσ Οροφοκομίασ

o

PRO-Cert Professional Στζλεχοσ Ξενοδοχειακϊν Μονάδων-Στζλεχοσ Υποδοχισ (Receptionist)

o

PRO-Cert Professional Διαχειριςτισ Στερεϊν & Υγρϊν Αποβλιτων

o

PRO-Cert Professional Ρρόλθψθ Υγείασ και Αςφάλειασ ςε Τεχνικά Ζργα

Εξεταςτζα Υλθ Βαςικϊν Δεξιοτιτων
Ραρακάτω περιγράφεται θ εξεταςτζα φλθ Βαςικϊν δεξιοτιτων Ρλθροφορικισ:


Ρεριγραφι του ςυνόλου των γνωςτικϊν αντικειμζνων που πρζπει να κατζχει ζνασ υποψιφιοσ.



Η εξεταςτζα φλθ είναι κοινι για όλεσ τισ χϊρεσ



Κακορίηει το επίπεδο δυςκολίασ
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Είναι ζγγραφο ςτο οποίο κάκε εξεταηόμενοσ ζχει πρόςβαςθ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του φορζα
πιςτοποίθςθσ



Είναι ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και καλφπτει το ςφνολο των βαςικϊν δεξιοτιτων Ρλθροφορικισ ωσ
προσ τισ εφαρμογζσ:



o

Επεξεργαςία Κειμζνου

o

Υπολογιςτικά Φφλλα

o

Υπθρεςίεσ Διαδικτφου

o

Χριςθ Η/Υ- Διαχείριςθ Αρχείων

o

Βάςεισ Δεδομζνων

o

Ραρουςιάςεισ

Αποτελεί οδθγό εκπαίδευςθσ

Βάςθ Εξεταςτικϊν Ερωτιςεων (QTB)
Αποτελείται από ζνα ςφνολο 500 + ερωτιςεων που χρθςιμοποιοφνται για τισ εξετάςεισ ςε κάκε ενότθτα, οι
οποίεσ προζρχονται από τθν αντίςτοιχθ εξεταςτζα φλθ.
Χαρακτθρίηεται ωσ ζνα ζγγραφο όπου αποκλειςτικι πρόςβαςθ ζχει μόνο ο φορζασ πιςτοποίθςθσ PROCert, ελζγχονται και εγκρίνονται από τον ΕΟΡΡΕΡ και ανανεϊνονται κατά το ιμιςυ κάκε χρόνο.
Συγκεκριμζνα θ εξεταςτικι φλθ περιλαμβάνει τα παρακάτω εκπαιδευτικά αντικείμενα ανά ενότθτα.
Επεξεργαςία Κειμζνου

Τπολογιςτικά Φφλλα

Τπθρεςίεσ Διαδικτφου

Βαςικζσ Λειτουργίεσ τθσ
Εφαρμογισ

Βαςικζσ Λειτουργίεσ τθσ
Εφαρμογισ

Διαδίκτυο

Επεξεργαςία Κειμζνου

Επεξεργαςία Δεδομζνων (Κελιά
& Φφλλα Εργαςίασ)

Ρεριιγθςθ ςτον Ραγκόςμιο
Ιςτό

Μορφοποίθςθ

Μορφοποίθςθ Δεδομζνων

Αναηιτθςθ Ρλθροφορίασ

Διαμόρφωςθ Εγγράφου

Τφποι και Συναρτιςεισ

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Αντικείμενα

Γραφιματα

Χριςθ Μθνυμάτων

Ρίνακεσ

Εργαςίεσ Εκτφπωςθσ

Διαχείριςθ Μθνυμάτων

Συγχϊνευςθ Αλλθλογραφίασ

Εργαςίεσ Εκτφπωςθσ

Εργαςίεσ Εκτφπωςθσ
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α. Επεξεργαςία Κειμζνου
Στθν ενότθτα Επεξεργαςία Κειμζνου ο υποψιφιοσ κα πρζπει να γνωρίηει βαςικζσ λειτουργίεσ τθσ
εφαρμογισ επεξεργαςίασ κειμζνου. Να είναι ςε κζςθ να επεξεργάηεται και να διαχειρίηεται ζνα
ζγγραφο, να μορφοποιεί το κείμενο αλλά και το ζγγραφο ςτο ςφνολο του.
Επίςθσ, ο υποψιφιοσ κα πρζπει να δθμιουργεί και να διαχειρίηεται πίνακεσ και αντικείμενα, κακϊσ
και να χρθςιμοποιεί ειδικζσ λειτουργίεσ όπωσ θ ςυγχϊνευςθ αλλθλογραφίασ και οι εκτυπϊςεισ.

β. Τπολογιςτικά Φφλλα
Στθν ενότθτα Υπολογιςτικά Φφλλα ο υποψιφιοσ κα πρζπει να γνωρίηει βαςικζσ λειτουργίεσ τθσ
εφαρμογισ υπολογιςτικϊν φφλλων. Να είναι ςε κζςθ να ολοκλθρϊςει εργαςίεσ, να διαχειρίηονται
και να επεξεργάηονται δεδομζνα.
Επίςθσ, ο υποψιφιοσ κα πρζπει να μπορεί να εφαρμόςει βαςικοφσ μακθματικοφσ, λογικοφσ τφπουσ
και ςυναρτιςεισ. Τζλοσ, κα πρζπει να μπορεί να δθμιουργεί και να μορφοποιεί γραφιματα.

γ. Τπθρεςίεσ Διαδικτφου
Η ενότθτα αυτι χωρίηεται ςε δφο μζρθ
 Στο πρϊτο μζροσ ο υποψιφιοσ κα πρζπει να κατανοεί βαςικοφσ όρουσ και ζννοιεσ για το διαδίκτυο,
όρουσ που αφοροφν τθν αςφάλεια ςτο διαδίκτυο. Να είναι ςε κζςθ να περιθγείται ςτον παγκόςμιο
ιςτό και να χρθςιμοποιεί λειτουργίεσ αναηιτθςθσ, μετακίνθςθσ, δθμιουργίασ ςελιδοδεικτϊν.
 Στο δεφτερο μζροσ ο υποψιφιοσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να κατανοεί βαςικζσ ζννοιεσ που
αφοροφν το θλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Να είναι ςε κζςθ να χειρίηεται τθν εφαρμογι του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, να ςτζλνει και
να λαμβάνει μθνφματα, να διαχειρίηεται μθνφματα, να χρθςιμοποιεί το βιβλίο διευκφνςεων και
να εκτυπϊνει.
Χριςθ Η/Τ και Διαχείριςθ
Αρχείων

Βάςεισ Δεδομζνων

Παρουςιάςεισ

Βαςικζσ λειτουργίεσ και
ρυκμίςεισ ςτο περιβάλλον Η/Υ

Βαςικοί Προι και Ζννοιεσ Βάςεων
Δεδομζνων

Βαςικζσ Λειτουργίεσ και
Ρεριβάλλον Εφαρμογισ
Ραρουςιάςεων

Διαχείριςθ επιφάνειασ
εργαςίασ

Βαςικζσ Λειτουργίεσ και
Ρεριβάλλον Εφαρμογισ
Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων

Σχεδίαςθ Ραρουςιάςεων

Διαχείριςθ Ραρακφρων

Λειτουργίεσ Ρινάκων

Επεξεργαςία Κειμζνου και
Εικόνων

Δθμιουργία και Διαχείριςθ
Φακζλων και Αρχείων

Δθμιουργία και Μορφοποίθςθ
Φορμϊν

Αντικείμενα Σχεδίαςθσ και
Γραφιματα, Οργανογράμματα

Χριςθ Βοθκθτικϊν
Εργαλείων

Βαςικζσ Εργαςίεσ ςτα Δεδομζνα

Ρροβολι Ραρουςιάςεων
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Διαχείριςθ εφαρμογϊν
λογιςμικοφ ςτον Η/Υ

Δθμιουργία, Αποκικευςθ και
Διαχείριςθ Ερωτθμάτων

Εργαςίεσ Εκτφπωςθσ

Δθμιουργία, Αποκικευςθ και
Διαχείριςθ Αναφορϊν – Εκκζςεων

Εργαςίεσ Εκτφπωςθσ

Εργαςίεσ Εκτφπωςθσ

δ. Χριςθ Η/Τ και Διαχείριςθ Αρχείων
Στθν ςυγκεκριμζνθ ενότθτα ο υποψιφιοσ καλείται να αποδείξει τθν ευχζρειά του ςτο χειριςμό
βαςικϊν εφαρμογϊν Η/Υ και του λειτουργικοφ του ςυςτιματοσ.
Ραράλλθλα πρζπει να κινείται με ευελιξία ςτθ διαχείριςθ εφαρμογϊν και εικονιδίων ςυςτιματοσ
από τθν επιφάνεια εργαςίασ κακϊσ και ςτθν διαχείριςθ παρακφρων, φακζλων και αρχείων.
Ειδικότερα κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να γνωρίηει απαραιτιτωσ τθ χριςθ εντολϊν δθμιουργίασ,
μετονομαςίασ, επιλογισ, μετακίνθςθσ, αντιγραφισ, διαγραφισ και επαναφοράσ φακζλων και
αρχείων.
Ακόμθ κα πρζπει να επιδείξει τισ ικανότθτζσ του ςτθ χριςθ βοθκθτικϊν εργαλείων, όπωσ εκείνων
τθσ αναηιτθςθσ, τθσ ςυμπίεςθσ και τθσ εξαγωγισ αρχείων/φακζλων.
Επιπρόςκετα ςτθν ενότθτα αυτι εξετάηονται οι γνϊςεισ του υποψθφίου ςε διαδικαςίεσ
εγκατάςταςθσ, απεγκατάςταςθσ εφαρμογϊν λογιςμικοφ Η/Υ και εργαςιϊν εκτφπωςθσ.

ε. Βάςεισ Δεδομζνων
Στθν ενότθτα Βάςεισ Δεδομζνων ο υποψιφιοσ πρζπει να αποδείξει τισ γνϊςεισ του ςε βαςικζσ
λειτουργίεσ ςτο περιβάλλον διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων.
Εξετάηονται οι λειτουργίεσ πινάκων και ςχζςεων μεταξφ πεδίων των πινάκων και θ δθμιουργία και
μορφοποίθςθ φορμϊν.
Επιπρόςκετα θ εξζταςθ περιλαμβάνει βαςικζσ εργαςίεσ δεδομζνων, όπωσ διατφπωςθ και χειριςμό
ερωτθμάτων, δθμιουργία, τροποποίθςθ, αποκικευςθ και διαγραφι αναφορϊν – εκκζςεων κακϊσ
και εργαςιϊν εκτφπωςθσ των προαναφερκζντων.

ςτ. Παρουςιάςεισ
Στθ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα ο υποψιφιοσ καλείται να πιςτοποιθκεί ςε δεξιότθτεσ δθμιουργίασ και
χειριςμοφ παρουςιάςεων με χριςθ βαςικϊν λειτουργιϊν και βοθκθτικϊν εργαλείων.
Ειδικότερα μερικζσ από τισ πιο βαςικζσ λειτουργίεσ που εξετάηονται είναι θ ςχεδίαςθ
παρουςιάςεων και διαφανειϊν, θ επεξεργαςία κειμζνου και εικόνων που περιλαμβάνονται ςτισ
διαφάνειεσ, θ ςχεδίαςθ και μορφοποίθςθ αντικειμζνων και γραφθμάτων, θ δθμιουργία
οργανογραμμάτων και θ διαχείριςθ των προαναφερκζντων με προςκικθ κατάλλθλων εφζ ϊςτε να
απευκφνονται ςε ζνα ευρφ κοινό κατά περίπτωςθ.
Η προβολι των παρουςιάςεων και οι παράμετροι εκτφπωςθσ αποτελοφν επίςθσ αντικείμενο
εξζταςθσ ςε αυτι τθν ενότθτα.
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8. Μθτρϊο Επιτθρθτϊν του φορζα PRO-Cert
Η επιλογι των επιτθρθτϊν βαςίηεται ςτο Μθτρϊο Επιτθρθτϊν το οποίο ζχει δθμιουργθκεί με
ευκφνθ του ίδιου του φορζα PRO-Cert.
Τα πρόςωπα που ςυγκροτοφν το Μθτρϊο Επιτθρθτϊν πλθροφν τουλάχιςτον τισ εξισ προχποκζςεισ:


Είναι πτυχιοφχοι τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι



Κάτοχοι διπλϊματοσ ΙΕΚ

Οι επιτθρθτζσ, οι οποίοι είναι δθμόςιοι υπάλλθλοι ι υπάλλθλοι του ευρφτερου δθμόςιου τομζα,
λαμβάνουν - όπου απαιτείται - τθν προβλεπόμενθ άδεια.
Βαςικι αρμοδιότθτα των επιτθρθτϊν του φορζα PRO-Cert ςε ςυνεργαςία με τουσ επιτθρθτζσ που
ζχει ορίςει ο ΕΟΡΡΕΡ, είναι θ διαςφάλιςθ του αδιάβλθτου των εξετάςεων.
Ο φορζασ PRO-Cert διακζτει, ζναν τουλάχιςτον Επιτθρθτι ανά είκοςι (20) εξεταηόμενουσ.

9. Τποχρεϊςεισ Επιτθρθτι
Ο φορζασ PRO-Cert διατθρεί Μθτρϊο Επιτθρθτϊν, οι οποίοι με τθν παρουςία τουσ ςυμβάλλουν ςτθ
διαςφάλιςθ του αδιάβλθτου τθσ εξζταςθσ. Για τον λόγο αυτό κάκε Επιτθρθτισ:


Υπογράφει Διλωςθ Εμπιςτευτικότθτασ και Αμερολθψίασ με το φορζα PRO-Cert, θ οποία
διαςφαλίηει τθν ακεραιότθτα διαχείριςθσ παρεχόμενων πλθροφοριϊν και εκτζλεςθσ
ανατικζμενων κακθκόντων.



Σε περίπτωςθ κωλφματοσ προγραμματιςμζνθσ επιτιρθςθσ, οφείλει να ενθμερϊςει το φορζα
PRO-Cert είτε τθλεφωνικά ι μζςω θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ (e-mail) το αργότερο (48) ϊρεσ
πριν τθν ζναρξθ τθσ προγραμματιςμζνθσ εξζταςθσ.



Εάν για οποιοδιποτε λόγο δεν δφναται να προςζλκει ζγκαιρα ςτο Ε.Κ. οφείλει να ενθμερϊςει
τθλεφωνικά τον υπεφκυνο του Τμιματοσ Διαχείριςθσ Ρόρων του φορζα PRO-Cert.



Υποχρεοφται να προςζρχεται ςτο Ε.Κ. 30 λεπτά πριν από τθν ζναρξθ τθσ προγραμματιςμζνθσ
εξζταςθσ.



Διενεργεί τθν προβλεπόμενθ επιβεβαίωςθ ταυτοπροςωπίασ του Υπεφκυνου Εξεταςτικισ
Διαδικαςίασ Ε.Κ. για κάκε πιςτοποιθμζνθ αίκουςα εξετάςεων.



Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εξεταςτικισ διαδικαςίασ φζρει ςε εμφανζσ ςθμείο τα ςτοιχεία
ταυτοπροςωπίασ του.



Οφείλει να τθρεί τουσ κανόνεσ επαγγελματικισ ςυμπεριφοράσ και δεοντολογίασ και πιο
ςυγκεκριμζνα:
α) Κατά τθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ δεν κάνει χριςθ κινθτοφ τθλεφϊνου εκτόσ και αν κρίνεται
αναγκαία θ επικοινωνία του με τον Υπεφκυνο Εξεταςτικισ Διαδικαςίασ του Ε.Κ.
β) Δεν προβαίνει ςε ενζργειεσ που αποςποφν τθν προςοχι του από τθν επιτιρθςθ τθσ εξζταςθσ.
γ) Τθρεί τυπικι ςτάςθ απζναντι ςτουσ εξεταηόμενουσ, χωρίσ ωςτόςο θ όλθ του ςυμπεριφορά να
τουσ προςβάλει με οποιοδιποτε τρόπο.
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δ) Ενθμερϊνει τον Υπεφκυνο Εξεταςτικισ Διαδικαςίασ για επίλυςθ τυχόν προβλθμάτων που
προκφπτουν κατά τθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ.
ε) Δεν προβαίνει ςε οποιαδιποτε αναφορά ι ςχολιαςμό άλλων εξεταςτικϊν κζντρων ι του
φορζα PRO-Cert κατά τθ διάρκεια τθσ επιτιρθςθσ.


Αποχωρεί από το Ε.Κ. αφοφ προθγουμζνωσ ελζγξει ότι ολοκλθρϊκθκαν όλεσ οι προβλεπόμενεσ
διαδικαςίεσ που αφοροφν το ςφνολο τθσ εξεταςτικισ διαδικαςίασ και ζχει αποςτείλει το
απολογιςτικό δελτίο εξζταςθσ.

10. Αρμοδιότθτεσ και Δικαιοδοςίεσ Επιτθρθτι
Οι αρμοδιότθτεσ / δικαιοδοςίεσ των επιτθρθτϊν του φορζα PRO-Cert χωρίηονται ςε εκείνεσ πριν
από τθν ζναρξθ των εξετάςεων, κατά τθ διάρκεια διεξαγωγισ τουσ και μετά το τζλοσ τουσ.
Ειδικότερα αναλφονται ωσ εξισ:

Α. Αρμοδιότθτεσ / Δικαιοδοςίεσ Επιτθρθτι Πριν από τθν Ζναρξθ τθσ Εξζταςθσ
Οι βαςικζσ αρμοδιότθτεσ του Επιτθρθτι πριν τθν ζναρξθ τθσ εξζταςθσ αφοροφν τον ζλεγχο τθσ
προετοιμαςίασ εκ μζρουσ του εκάςτοτε πιςτοποιθμζνου Ε.Κ. για διαςφάλιςθ αικουςϊν που
πλθροφν τισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ που ορίηονται από τον φορζα, όπωσ τθν απαραίτθτθ
χωροταξικι διάταξθ των κζςεων εξζταςθσ, τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό, τθν απρόςκοπτθ λειτουργία
των θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων και τθν τιρθςθ των όρων υγιεινισ και αςφάλειασ. Συγκεκριμζνα, ο
Επιτθρθτισ:
1. Διαςταυρϊνει τθν ορκότθτα των χαρακτθριςτικϊν ςτοιχείων τθσ αίκουςασ όπου πρόκειται να
πραγματοποιθκεί θ εξζταςθ, όπωσ τθν ονομαςία και τον ςυνολικό αρικμό των κζςεων
εξζταςθσ.
2. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία διαπιςτϊςει ότι θ εξζταςθ πρόκειται να πραγματοποιθκεί ςε
αίκουςα που δεν πλθροί τισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ που ορίηει ο φορζασ PRO-Cert για κάκε
πιςτοποιθμζνθ αίκουςα Ε.Κ. δφναται να προβεί ςε ακφρωςθ τθσ εξζταςθσ αφοφ προθγουμζνωσ
ενθμερϊςει κατάλλθλα τον Υπεφκυνο Εξεταςτικισ Διαδικαςίασ του Ε.Κ.
Συγκεκριμζνα ωσ τζτοιεσ κεωροφνται οι περιπτϊςεισ πιςτοποιθμζνων αικουςϊν με
περιςςότερουσ από τουσ δθλωμζνουσ για εξζταςθ Η/Υ, κακϊσ και αικουςϊν ςτισ οποίεσ δεν
ζχει οριςτεί ο αντίςτοιχοσ Επιτθρθτισ.
Η ακφρωςθ τθσ εξζταςθσ μπορεί να αποφευχκεί με τθν προχπόκεςθ ζγκαιρθσ αντιμετϊπιςθσ
του προβλιματοσ από τον Υπεφκυνο Εξεταςτικισ Διαδικαςίασ και τθν υπόδειξθ πιςτοποιθμζνθσ
αίκουςασ για διεξαγωγι τθσ εξζταςθσ, με τον δθλωμζνο ςε κάκε περίπτωςθ αρικμό Η/Υ.
3. Ομοίωσ, ο Επιτθρθτισ μπορεί να προχωριςει ςε ακφρωςθ τθσ εξζταςθσ και ςε ενδεχόμενο μθ
πιςτοποιθμζνθσ αίκουςασ.
4. Ελζγχει τθν απόςταςθ μεταξφ των Η/Υ, θ οποία βάςει των ελάχιςτων προδιαγραφϊν Ε.Κ. όπωσ
εκείνεσ κακορίηονται από το φορζα PRO-Cert πρζπει να είναι ίςθ με 100cm (από το κζντρο τθσ
μίασ οκόνθσ ζωσ το κζντρο τθσ άλλθσ).
5. Ελζγχει τθ διαςφάλιςθ τθσ προβλεπόμενθσ επιφάνειασ των 2 τ.μ. ανά κζςθ εξζταςθσ για κάκε
Ριςτοποιθμζνθ Εξεταςτικι Αίκουςα του Ε.Κ.
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6.

Διενεργεί τον απαραίτθτο ζλεγχο ταυτοπροςωπίασ των υποψθφίων βάςει των απαραίτθτων
ςχετικϊν εγγράφων και ςε ςυνδυαςμό με τθ λίςτα υποψθφίων που του διακζτει το Ε.Κ. ϊςτε να
διαςφαλιςτεί θ διαςταφρωςθ των δθλωκζντων προςωπικϊν τουσ ςτοιχείων.
Ριο ςυγκεκριμζνα, απαιτείται θ επίδειξθ εκ μζρουσ των υποψθφίων ενόσ εκ των παρακάτω
εγγράφων ταυτοπροςωπίασ:
o

Για Ζλλθνεσ πολίτεσ: Δελτίο Αςτυνομικισ/ Στρατιωτικισ Ταυτότθτασ ι προςωρινι βεβαίωςθ
αρμόδιασ Αρχισ ι Διαβατιριο

o

Για αλλοδαποφσ, ςτθν περίπτωςθ πολιτϊν Κράτουσ – Μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ:
Δελτίο Ταυτότθτασ ι Διαβατιριο

o

Για αλλοδαποφσ που δεν προζρχονται από Κράτθ – Μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ:
Διαβατιριο ι άλλο ζγγραφο βάςει του οποίου επιτρζπεται θ είςοδόσ τουσ ςτθ Χϊρα ι τα
ζγγραφα που ζχουν εκδϊςει οι αρμόδιεσ ελλθνικζσ αρχζσ (π.χ. άδεια παραμονισ, δελτίο
ομογζνειασ κλπ)

o

Για ανιλικουσ κάτω των 12 ετϊν: Ριςτοποιθτικό Γεννιςεωσ (με φωτογραφία)

7. Διακζτει πριν τθν αρχι τθσ εξζταςθσ λίγο χρόνο (5-10 λεπτά) με ςκοπό να επιδείξει ςτουσ
υποψθφίουσ λειτουργία του εξεταςτικοφ ςυςτιματοσ και απαντά ςε τυχόν απορίεσ τουσ.
8. Ρροβαίνει ςε ζλεγχο για φπαρξθ οποιουδιποτε βοθκιματοσ εκ μζρουσ των υποψθφίων (βιβλία,
ςθμειϊςεισ ι θλεκτρονικά μζςα αποκικευςθσ) και απαγορεφει τθν χριςθ τουσ.
9. Εποπτεφει το θλεκτρονικό ςφςτθμα ςχετικά με τθ μθ ενεργοποίθςθ του διαδικτφου κατά τθν
ϊρα τθσ εξζταςθσ.
10. Απαγορεφει τθ χριςθ κινθτϊν τθλεφϊνων και επιβάλλει τθν απενεργοποίθςι τουσ.
11. Δεν επιτρζπει το κάπνιςμα εντόσ τθσ αίκουςασ εξετάςεων.

Β. Αρμοδιότθτεσ / Δικαιοδοςίεσ Επιτθρθτι κατά τθ Διάρκεια τθσ Εξζταςθσ
Ο Επιτθρθτισ που ορίηεται από το φορζα PRO-Cert είναι ο μόνοσ υπεφκυνοσ από τον φορζα που
παρευρίςκεται ςτθν αίκουςα κατά τθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ και διαςφαλίηει τθν φερεγγυότθτα και
το αδιάβλθτο τθσ εξζταςθσ.
Τα κακικοντα που του ανατίκενται κατά τθ διενζργεια τθσ εξζταςθσ βάςει του παρόντοσ
Κανονιςμοφ είναι τα εξισ:
1. Επιβλζπει και αποτρζπει τθν επικοινωνία και τθ ςυνεργαςία μεταξφ των εξεταηομζνων και κάκε
φορά που πζφτει ςτθν αντίλθψι του κάτι ανάλογο κάνει ςε πρϊτο ςτάδιο τισ απαραίτθτεσ
ςυςτάςεισ και κατ’ επζκταςθ προχωρεί ςτθν αποβολι εκείνων που δεν ςυμμορφϊνονται ςτισ
υποδείξεισ του και εμποδίηουν τθν ομαλι διεξαγωγι τθσ εξζταςθσ
2.

Απαντά ςε ερωτιματα των εξεταηομζνων ςχετικά με τθ διατφπωςθ των κεμάτων, χωρίσ ωςτόςο
να δίνει απαντιςεισ και κατευκυντιριεσ διευκρινιςεισ ςχετικά με τθν επίλυςθ των κεμάτων
εξζταςθσ.

3.

Σε περιπτϊςεισ τεχνικοφ προβλιματοσ ι δυςλειτουργίασ του εξεταςτικοφ ςυςτιματοσ καλεί
τον Υπεφκυνο Εξεταςτικισ Διαδικαςίασ του Ε.Κ., ο οποίοσ με τθ ςειρά του και ςε ςυνεργαςία με
το Τμιμα Διαχείριςθσ Ρόρων του φορζα PRO-Cert αναλαμβάνουν τθν επίλυςθ του
προβλιματοσ, χωρίσ να επθρεάηεται θ εξεταςτικι διαδικαςία.
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4.

5.

Ρροβαίνει ςτθ διακοπι τθσ εξζταςθσ εάν και εφόςον ςυντρζχουν ςοβαροί λόγοι που
εμποδίηουν τθν ομαλι διεξαγωγι τουσ. Ενδεικτικά αναφζρονται:
o

Δυςεπίλυτα τεχνικά προβλιματα ςτο δίκτυο και τουσ Η/Υ του Ε.Κ. που δεν επιτρζπουν παρά τισ προςπάκειεσ- τθν περαιτζρω διενζργεια των εξετάςεων.

o

Μθ ενδεδειγμζνθ ςτάςθ ι ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά από τθν πλευρά του/των
Υπεφκυνου/νων Εξζταςθσ Ε.Κ. και των υποψθφίων ςτισ υποδείξεισ και τισ ςυςτάςεισ του
Επιτθρθτι.

Βοθκά εξεταηόμενα ΑΜΕΑ να κατανοιςουν τα κζματα ςτα οποία καλοφνται να απαντιςουν και
διαςφαλίηουν τθν τιρθςθ των 60 λεπτϊν διάρκειασ εξζταςθσ ςε ςχζςθ με τον αντίςτοιχο χρόνο
των 45 λεπτϊν που τθρείται για τουσ υπόλοιπουσ εξεταηόμενουσ.

Γ. Τποχρεϊςεισ του Επιτθρθτι μετά το Σζλοσ τθσ Εξζταςθσ
Η τελικι λιξθ τθσ εξεταςτικισ διαδικαςίασ επικυρϊνεται μζςα από τισ ακόλουκεσ ενζργειεσ ςτισ
οποίεσ προβαίνει ο Επιτθρθτισ και οι οποίεσ κακορίηουν τθν εγκυρότθτά τθσ. Συγκεκριμζνα:
1. Εξαςφαλίηει τθν ταυτόχρονθ διακοπι τθσ διαδικαςίασ από όλουσ τουσ υποψιφιουσ που
βρίςκονται ςτθν πιςτοποιθμζνθ αίκουςα, μετά τθ λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου διάρκειασ
εξζταςθσ.
2. Ρροβαίνει ςε ζλεγχο των υποψθφίων και δεν επιτρζπει ςε κανζναν από αυτοφσ να εξζλκει τθσ
αίκουςασ ζχοντασ ςτθν κατοχι του εξεταςτικό υλικό PRO-Cert, ςε οποιαδιποτε μορφι
μεταφοράσ κα μποροφςε αυτό να είναι εφικτό.
3. Μετά τθν λιξθ τθσ εξεταςτικισ διαδικαςίασ και ΡΙΝ αποχωριςει από το Ε.Κ., ςυμπλθρϊνει
θλεκτρονικά μζςω του ΚΕΔΙΣΡ και με τισ απαιτοφμενεσ λεπτομζρειεσ, όπωσ αυτό επιβάλλεται
βάςει τθσ προβλεπόμενθσ διαδικαςίασ, το ςχετικό Απολογιςτικό Δελτίο Εξζταςθσ, το υπογράφει
και το αποςτζλλει ςτο φορζα PRO-Cert.
Στο εν λόγω δελτίο γίνεται αναφορά ςχετικά με τα παρακάτω:
o

Ρροβλιματα που ενδεχομζνωσ προζκυψαν κατά τθ διάρκεια λιψθσ από το φορζα PROCert, εκτφπωςθσ και διανομισ των κεμάτων εξζταςθσ ςτισ πιςτοποιθμζνεσ αίκουςεσ.

o

Τιρθςθ ι μθ τθσ προβλεπόμενθσ ενδεδειγμζνθσ ςυμπεριφοράσ από τον Υπεφκφνο του
Εξεταςτικοφ Κζντρου.

o

Με προβλιματα εςωτερικισ οργάνωςθσ και ελλιποφσ τιρθςθσ των εξεταςτικϊν
διαδικαςιϊν από τθν πλευρά του Εξεταςτικοφ Κζντρου.

4. Συμπλθρϊνει το Απολογιςτικό Δελτίο Εξζταςθσ ςτα προκακοριςμζνα πεδία του και ςτθν
περίπτωςθ κατά τθν οποία θ εξζταςθ μπορεί για οποιονδιποτε λόγο να ακυρϊκθκε.
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