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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. 
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ΓΕΝΙΚΑ 

 

H Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ, θ πίεςθ τθσ νζασ τεχνολογίασ, θ νζα πραγματικότθτα τθσ αγοράσ 
εργαςίασ όπωσ και θ αφξθςθ του ανταγωνιςμοφ οδιγθςαν ςτθν ανάγκθ τθσ πιςτοποίθςθσ των 
γνϊςεων. 

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 γνϊςεων και δεξιοτιτων των αντικειμζνων που επιηθτά και ζχει ανάγκθ θ αγορά 
εργαςίασ και τθν χοριγθςθ των πιςτοποιθτικϊν ςε όλουσ όςουσ επιτυγχάνουν ςτισ 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 ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΘΣ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ 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 Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν. 
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1. Κανονιςμόσ Πιςτοποίθςθσ Τποψθφίου 

Ο κανονιςμόσ αυτόσ αποτελεί το εγχειρίδιο του Υποψθφίου και περιγράφει το ςφνολο των κανόνων 
και των υποχρεϊςεων του Φορζα και του Υποψθφίου προκειμζνου ο υποψιφιοσ να λάβει μζροσ 
ςτισ εξετάςεισ του PRO-Cert ςφμφωνα με τα πρότυπα και τθν νομοκεςία. 

Στθν περίπτωςθ που πραγματοποιθκοφν τροποποιιςεισ ςτον παρόντα κανονιςμό ι ςε άλλα 
ζγγραφα του Φορζα που επθρεάηουν τθν λειτουργία των εξετάςεων ο υποψιφιοσ ενθμερϊνεται 
άμεςα μζςα από τον επίςθμο Δικτυακό τόπο 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 τουσ 
Υποψθφίουσ. 

 

1.1  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 Θ/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. 

 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.  
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 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: Θ εξζταςθ για κάκε ενότθτα του φορζα 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 του φορζα 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 προβλεπομζνων 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): Θ 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, ςε πραγματικι εφαρμογι (In-Ates) ι ςε ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου (Sim-Ates). 

 PRO Base: Θ 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 

 PRO Cert IT User: Θ 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 Θ/Υ & Διαχείριςθ Αρχείων 

o Επεξεργαςία Κειμζνου 

o Υπολογιςτικά Φφλλα 
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o Υπθρεςίεσ Διαδικτφου 

o Βάςεισ Δεδομζνων 

o Ραρουςιάςεισ 

 PRO-Cert IT Expert: Θ 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 Θ/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 

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 
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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 

1.2 Διεργαςία Πιςτοποίθςθσ 

Θ διεργαςία περιλαμβάνει τθν διαχείριςθ των αιτθμάτων των υποψθφίων τθν ζνταξι τουσ ςτο 
κεντρικό διαχειριςτικό ςφςτθμα των εξετάςεων, τθν υλοποίθςθ των εξετάςεων, τθν αξιολόγθςθ των 
αποτελεςμάτων τθσ εξζταςθσ, τθν απονομι των πιςτοποιθτικϊν και τθν παρακολοφκθςθ τθσ 
επάρκειασ των υποψθφίων.  

Για τθν υλοποίθςθ τθσ διεργαςίασ πιςτοποίθςθσ ο Φορζασ: 

 Διακζτει κατάλλθλεσ διαδικαςίεσ για τθν ανάπτυξθ των ςχθμάτων πιςτοποίθςθσ  

 Διακζτει ζνα κεντρικά ελεγχόμενο θλεκτρονικό ςφςτθμα το οποίο διαχειρίηεται τα δεδομζνα 
των ςχθμάτων πιςτοποίθςθσ, τα αιτιματα των υποψθφίων, τα προγράμματα των εξετάςεων, τα 
δεδομζνα των εξετάςεων, τα αποτελζςματα των εξετάςεων, τισ αποφάςεισ πιςτοποίθςθσ, τα 
παράπονα, τισ ενςτάςεισ και τισ εφζςεισ τθσ διαδικαςίασ και των αποφάςεων πιςτοποίθςθσ.  

 Συνεργάηεται με Εξεταςτικά Κζντρα για τθν υλοποίθςθ των εξετάςεων τα οποία διακζτουν τθν 
απαραίτθτθ υλικοτεχνικι υποδομι και το κατάλλθλο προςωπικό για τθν υλοποίθςθ των 
εξετάςεων 

 Διακζτει εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ Επιτθρθτζσ οι οποίοι πλθροφν προκακοριςμζνα κριτιρια και 
κφρια αρμοδιότθτά τουσ είναι θ επιτιρθςθ τθσ ςωςτισ διεξαγωγισ των εξετάςεων 

 Διακζτει κατάλλθλο μθχανιςμό για τθν διερεφνθςθ των ενςτάςεων των παραπόνων και των 
εφζςεων  

 Ανακζτει ςε εξουςιοδοτθμζνα ικανά πρόςωπα τθν ευκφνθ τθσ ζκδοςθσ των αποφάςεων 
πιςτοποίθςθσ  
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 Διακζτει ζνα Συμβοφλιο Ριςτοποίθςθσ το οποίο εξαςφαλίηει τθν ανεξαρτθςία των αποφάςεων 
πιςτοποίθςθσ. 

Στθν ιςτοςελίδα του Φορζα είναι διακζςιμεσ όλεσ οι πλθροφορίεσ που ςχετίηονται με τα ςχιματα 
και τθν διαδικαςία πιςτοποίθςθσ.  

Ο Φορζασ οφείλει να γνωςτοποιιςει ςτον υποψιφιο τον Κανονιςμό Ριςτοποίθςθσ Υποψθφίου, 
όπου περιγράφονται πλιρωσ οι υποχρεϊςεισ των υποψθφίων και του Φορζα.  

Για τθν απονομι τθσ πιςτοποίθςθσ ο Φορζασ: 

 Συνεργάηεται με εγκεκριμζνα εξεταςτικά κζντρα τα οποία διακζτουν τισ απαιτοφμενεσ 
κατάλλθλεσ υποδομζσ και ζχουν τθν αρμοδιότθτα του προγραμματιςμοφ των εξετάςεων, τθσ 
παραλαβισ των αιτθμάτων των υποψθφίων, τθσ καταχϊρθςθσ των ςτοιχείων των αιτιςεων ςτο 
ΚΕΔΙΣΡ, τθν παροχι τεχνικισ υποςτιριξθσ κατά τθν διάρκεια των εξετάςεων, τθσ ομαλισ 
διεξαγωγισ των εξετάςεων 

 Συνεργάηεται με ζνα ςϊμα επιτθρθτϊν οι οποίοι διαςφαλίηουν το αδιάβλθτο των εξετάςεων και 
παρίςτανται ςτθν αίκουςα κακ’ όλθ τθν διάρκειά τουσ 

 Διακζτει ζνα Κεντρικό Διαχειριςτικό Σφςτθμα και ζνα Αυτοματοποιθμζνο Σφςτθμα Εξετάςεων το 
οποίο διακζτει εκτόσ των άλλων τθν υποδομι τθσ αξιολόγθςθσ-βακμολόγθςθσ των εξετάςεων 
το οποίο λειτουργεί υπό τθν εποπτεία μόνιμου προςωπικοφ του Φορζα 

 Ζχει ανακζςει τθν ευκφνθ τθσ απόφαςθσ πιςτοποίθςθσ και τθσ ζκδοςθσ των πιςτοποιθτικϊν ςε 
κατάλλθλο προςωπικό 

 Ζχει ανακζςει τθν ευκφνθ τθσ επιτιρθςθσ τθσ εφαρμογισ τθσ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ ςε 
ανεξάρτθτο Συμβοφλιο Ριςτοποίθςθσ  

Για τθν διαςφάλιςθ τθσ καλισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ και τθσ ςυνεχιηόμενθσ επάρκειασ του 
λογιςμικοφ ο Φορζασ ζχει ανακζςει υπεργολαβικά τον ζλεγχο και τθν ςυντιρθςι τουσ ςε 
κατάλλθλο ςυνεργάτθ.  

Ραρακάτω δίνεται μία περιγραφι τθσ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ από τθν φάςθ τθσ αίτθςθσ του 
υποψθφίου μζχρι τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ επάρκειασ των 
πιςτοποιθμζνων προςϊπων. 

 

1.3 Αίτθςθ   

Κάκε υποψιφιοσ που επικυμεί να λάβει μζροσ ςτισ εξετάςεισ πρζπει να απευκυνκεί ςε ζνα από τα 
Εξεταςτικά Κζντρα του Φορζα και να δθλϊςει ςυμμετοχι ςτισ προγραμματιςμζνεσ θμερομθνίεσ 
εξζταςθσ υποβάλλοντασ ςχετικι ενυπόγραφθ αίτθςθ. 

Δεν τίκενται κανενόσ είδουσ κίνθτρα, όπωσ προςφορά εκπαίδευςθσ ι εργαςίασ κ.ά.,  για τθ 
ςυμμετοχι των υποψθφίων ςτισ εξετάςεισ.  

Τα κριτιρια για ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ περιγράφονται ςτα προαπαιτοφμενα του εκάςτοτε 
Σχιματοσ Ριςτοποίθςθσ.  

Ο Φορζασ εξαςφαλίηει τθν πρόςβαςθ όλων των υποψθφίων ςτισ εξετάςεισ. Δεν τίκενται κανενόσ 
είδουσ περιοριςμοί, προχποκζςεισ ι πάςθσ φφςεωσ κίνθτρα, όπωσ προςφορά εκπαίδευςθσ ι 
εργαςίασ κ.ά.,  για τθ ςυμμετοχι των υποψθφίων ςτισ εξετάςεισ (εκτόσ τθσ περίπτωςθσ όπου τίκεται 
κίνδυνοσ τθσ αμερολθψίασ του φορζα).  
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Σε περίπτωςθ όπου ο εξεταηόμενου ΑΜΕΑ, ςυμπλθρϊνει τθν αντίςτοιχθ επιλογι ςτθν Αίτθςθ 
Συμμετοχισ ςτισ Εξετάςεισ και δίνει  το ανάλογο χαρτί ςτον φορζα.  

Ο φορζασ ςτθ ςυνζχεια αναλαμβάνει τον οριςμό τθσ εξζταςθσ του ςε εξεταςτικό κζντρο που 
διακζτει ειδικζσ εγκαταςτάςεισ φιλοξενίασ.  

Θ διαδικαςία επιλογισ Ε.Κ. γίνεται μζςω του ςυςτιματοσ ςτο οποίο αναγράφεται αν το Ε.Κ. μπορεί 
να πραγματοποιιςει εξετάςεισ ςε ΑΜΕΑ. Επιπλζον ςτον εξεταηόμενο δίνονται 15 λεπτά επιπλζον 
χρόνο για κάκε εξεταςτικι ενότθτα για να ολοκλθρϊςει τισ εξετάςεισ.  

Δεν είναι δυνατι θ ςυμμετοχι υποψθφίου ςτισ εξετάςεισ ςε περίπτωςθ όπου ο υποψιφιοσ ζχει 
δεχκεί εκπαίδευςθ από τον Ελεγκτι για διάςτθμα δφο χρόνων πριν από τθν πραγματοποίθςθ των 
εξετάςεων. Ο Ελεγκτισ και ο υποψιφιοσ δεςμεφονται να αναφζρουν τζτοιο περιςτατικό ςε 
περίπτωςθ που προκφψει προκειμζνου να αναδρομολογθκεί θ εξζταςι του.  

Πλα τα αιτιματα των υποψθφίων εξετάηονται αναλυτικά από τα εξεταςτικά κζντρα  και ςτθν 
περίπτωςθ που υπάρχει αδυναμία για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςε κάποιον υποψιφιο θ απόρριψθ 
τθσ αίτθςισ του τεκμθριϊνεται πλιρωσ και ενθμερϊνεται ο υπεφκυνοσ του Τμιματοσ Διαχείριςθσ 
Ρόρων ο οποίοσ αξιολογεί τισ περιπτϊςεισ και προτείνει λφςεισ ςε ςυνεργαςία με τα κατά 
περίπτωςθ εμπλεκόμενα μζλθ.  

Στθν περίπτωςθ που ζνα Εξεταςτικό Κζντρο δεχκεί αίτθςθ από εργαηόμενο του Κζντρου ο οποίοσ 
ζχει πρόςβαςθ ςτα κζματα των εξετάςεων τότε το αίτθμα παραπζμπεται ςε άλλα Εξεταςτικά 
Κζντρα.   

Δεν επιτρζπεται να ςυμμετζχουν ςε εξετάςεισ εν ενεργεία υπάλλθλοι του Φορζα PRO-Cert, οφτε 
πρόςωπα που υπιρξαν υπάλλθλοι του Φορζα για διάςτθμα μζχρι 2 ζτθ πριν τθν θμερομθνία 
διενζργειασ  των εξετάςεων, οφτε και άλλα πρόςωπα που ζχουν πρϊτου βακμοφ ςυγγζνεια με τα 
πρόςωπα αυτά. 

Ο Φορζασ παρζχει τισ υπθρεςίεσ πιςτοποίθςθσ χωρίσ προχποκζςεισ εκπαίδευςθσ αν αυτζσ δεν 
απαιτοφνται από το εκάςτοτε ςχιμα πιςτοποίθςθσ. Οι ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι δεν 
υποχρεοφνται να παρακολουκιςουν εκπαιδευτικά προγράμματα ι να ζχουν καλφψει ςυγκεκριμζνθ 
φλθ για το γνωςτικό αντικείμενο που καλφπτει το ςχιμα πιςτοποίθςθσ αν αυτό δεν αποτελεί 
προχπόκεςθ του ςχιματοσ για τθ ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ. 

Σε περίπτωςθ που ο ενδιαφερόμενοσ κζλει να επικοινωνιςει περεταίρω με τον φορζα, ςτθν 
ιςτοςελίδα του φορζα υπάρχει ειδικι φόρμα επικοινωνίασ θ οποία προωκείται ςτον υπεφκυνο του 
ςυςτιματοσ διαχείριςθσ του Φορζα. 

Στθν περίπτωςθ που εργαηόμενοσ εξεταςτικοφ κζντρου ι άλλο ςχετιηόμενο με τον φορζα πρόςωπο 
υποβάλει αίτθμα ςυμμετοχισ ςε εξετάςεισ υποχρεοφται να δθλϊςει ενυπογράφωσ τθν ςχζςθ 
εργαςίασ με το εξεταςτικό κζντρο ι τθν ςχζςθ με τον Φορζα.  

Οι αιτιςεισ των προςϊπων αυτϊν προωκοφνται ςτον Φορζα ο οποίοσ αποφαςίηει για τθν 
δυνατότθτα και τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ αμερολθψία τθσ διαδικαςίασ 
πιςτοποίθςθσ.    

Ο Φορζασ παρζχει τισ υπθρεςίεσ πιςτοποίθςθσ χωρίσ προχποκζςεισ εκπαίδευςθσ εκτόσ εάν αυτό 
αποτελεί ειδικι απαίτθςθ του ςχιματοσ πιςτοποίθςθσ και προβλζπεται ςτθν Μελζτθ Σχεδιαςμοφ  
και Ανάπτυξθσ του ςχιματοσ. 

Σε κάκε υποψιφιο δίνεται θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε περιςςότερεσ από μια διαφορετικζσ 
ενότθτεσ κατά τθν ίδια θμζρα. Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον τόπο, τθν θμερομθνία εξζταςθσ και το 
χρθςιμοποιοφμενο κατά περίπτωςθ λογιςμικό εξζταςθσ, μπορεί να αναηθτιςει κανείσ ςτθν 
ιςτοςελίδα του Φορζα. 
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Κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ο υποψιφιοσ παραλαμβάνει ενυπογράφωσ τον παρόντα γενικό 
κανονιςμό πιςτοποίθςθσ, τον κατά περίπτωςθ ειδικό κανονιςμό του ςχιματοσ πιςτοποίθςθσ, αν 
προβλζπεται, και τον αρικμό μθτρϊου του.  

Ο υποψιφιοσ παραλαμβάνει αντίγραφο τθσ αίτθςισ του υπογεγραμμζνθ και ςφραγιςμζνθ από τον 
υπεφκυνο του Εξεταςτικοφ Κζντρου τθν οποία φζρει μαηί του όταν προςζρχεται ςτισ εξετάςεισ .  

Μζςα ςτθν αίτθςθ ο υποψιφιοσ δθλϊνει ότι : 

1. Ζλαβα υπόψθ μου και αποδζχομαι πλιρωσ τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ 
Ριςτοποίθςθσ Υποψθφίου του  φορζα PRO-Cert, τον οποίο και παρζλαβα από το πιςτοποιθμζνο 
Εξεταςτικό Κζντρο PRO-Cert. 

2. Θα τθρϊ τον Κανονιςμό Ριςτοποίθςθσ Υποψθφίου του  φορζα PRO-Cert και κα ενθμερϊνομαι 
για τυχόν αλλαγζσ μζςω του επίςθμου δικτυακοφ τόπου. 

3. Τα ςτοιχεία που ζχω δθλϊςει ςτθν παροφςα αίτθςθ κακϊσ και όλα τα ςτοιχεία που απορρζουν 
από τθν όλθ εξεταςτικι διαδικαςία ςτο φορζα PRO-Cert, μποροφν να διατεκοφν ςτον 
Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ. με ςκοπό τθν καταχϊρθςι τουσ ςτο Μθτρϊο Ριςτοποιθμζνων Ρροςϊπων. 

4. Δθλϊνω υπεφκυνα ότι οι πλθροφορίεσ που περιζχονται ςε αυτι τθν αίτθςθ είναι ορκζσ και 
ςφμφωνεσ με τα πιςτεφω µου. Γνωρίηω και αποδζχομαι ότι, ςε περίπτωςθ που είμαι υπαίτιοσ 
για τθν διαρροι λανκαςμζνων πλθροφοριϊν ι τθν αποκάλυψθ ςχετικϊν απαιτοφμενων 
πλθροφοριϊν, ο φορζασ PRO-Cert διατθρεί το δικαίωμα τθσ εξαίρεςισ ι διαγραφισ μου από το 
Μθτρϊο του.  

5. Ακόμα δεν κα χρθςιμοποιιςω το πιςτοποιθτικό με τρόπο ϊςτε να δθμιουργιςει παραπλάνθςθ 
και λανκαςμζνα ςυμπεράςματα ςε τρίτουσ και ότι ςε περίπτωςθ ανάκλθςθσ του 
Ριςτοποιθτικοφ κα το επιςτρζψω, άμεςα, ςτον Φορζα.  

6. Επίςθσ οφείλω ςε περίπτωςθ αλλαγισ των προςωπικϊν μου δεδομζνων, τα οποία είχαν 
δθλωκεί όταν ζκανα τθν πρϊτθ µου αίτθςθ, να ενθμερϊςω μετά τθν πιςτοποίθςι μου ζγκαιρα 
τθν  PRO-Cert, διαφορετικά φζρω τθν ευκφνθ για πικανό αποκλειςμό μου από το Μθτρϊο του 
φορζα PRO-Cert. 

 

1.4 Δθμιουργία Προςωπικοφ Ηλεκτρονικοφ Αρχείου Τποψθφίου προσ Πιςτοποίθςθ 

Ο Υπεφκυνοσ εξεταςτικισ διαδικαςίασ του Ε.Κ. αναςκοπεί τα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ και καταχωρεί τα 
ςτοιχεία τθσ ςτο ΚΕΔΙΣΡ, όπου ο υποψιφιοσ αποκτά ζναν αρικμό μθτρϊου ο οποίοσ αναγράφεται 
ςτθν αίτθςθ του υποψθφίου.  

Ο αρικμόσ αυτόσ αποτελεί τθν ταυτότθτα του υποψθφίου για τθν ςυμμετοχι του ςτισ εξετάςεισ ςτισ 
οποίεσ δεν μπορεί να ςυμμετζχει χωρίσ τθν χριςθ του.  

Με τθν ζκδοςθ του κωδικοφ αρικμοφ το ΚΕΔΙΣΡ δθμιουργεί ζνα προςωπικό θλεκτρονικό αρχείο για 
τον υποψιφιο το οποίο περιζχει:  

 τον αρικμό μθτρϊου του 

 τα ςτοιχεία αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι άλλου επίςθμου εγγράφου ταυτοπροςωπίασ του 
υποψθφίου 

 το πεδίο τθσ αιτοφμενθσ πιςτοποίθςθσ 

 ςτοιχεία για τθν φυςικι επικοινωνία με τον υποψιφιο 

 ςτοιχεία για τθν θλεκτρονικι επικοινωνία με τον υποψιφιο εφόςον υπάρχουν 



 
 

K 05.4 ζκδοςθ 28.02.2018    12 

 ςτοιχεία τα οποία κα αποτελοφςαν κίνδυνο για τθν αμερολθψία τθσ απόφαςθσ (εργαηόμενοσ 
ςτο εξεταςτικό κζντρο, εργαηόμενοσ ςτον Φορζα, πρόςωπο που ζχει ςυγγενικι ςχζςθ με 
εργαηόμενο ςτον φορζα) και αξιολόγθςθ των ςτοιχείων αυτϊν 

Το αρχείο αυτό ενθμερϊνεται με κάκε πλθροφορία που ζχει ςχζςθ με τον υποψιφιο ςε όλθ τθν 
διάρκεια τθσ ςυνεργαςίασ του με τον Φορζα.  

Κάκε φορά που περνάει με επιτυχία μια ενότθτα (όταν αυτό προβλζπεται από το ςχιμα 
πιςτοποίθςθσ) ο υποψιφιοσ, ςυμπλθρϊνεται το αντίςτοιχο πεδίο του θλεκτρονικοφ του αρχείου και 
όταν ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ θ εξεταςτικι διαδικαςία  για ζνα ςχιμα πιςτοποίθςθσ, δρομολογείται θ 
ζκδοςθ του αντίςτοιχου πιςτοποιθτικοφ.   

 

1.5 Διαςφάλιςθ των προςωπικϊν δεδομζνων του υποψθφίου  

Θ διαςφάλιςθ τθσ εμπιςτευτικότθτασ των ςτοιχείων του υποψθφίου αποτελεί βαςικι υποχρζωςθ 
του Φορζα.    

Ο Φορζασ διαςφαλίηει τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που αποκτά ςτθ διάρκεια του 
κφκλου πιςτοποίθςθσ και οι οποίεσ ςχετίηονται με τα προςωπικά δεδομζνα των υποψθφίων.  

Θ διαφφλαξθ του απορριτου προςωπικϊν δεδομζνων βαςίηεται ςτθν παράγραφο 13 του νόµου 
2472/1997.  

Θ κοινοποίθςθ προςωπικϊν δεδομζνων γίνεται μόνο κατόπιν γραπτισ ςυναίνεςθσ του Υποψθφίου, 
ο οποίοσ ενθμερϊνεται εγκαίρωσ για το είδοσ των πλθροφοριϊν που πρόκειται να δθμοςιευτοφν, 
εκτόσ από τθν περίπτωςθ που αυτό απαιτείται με βάςθ ςχετικι δικαςτικι απόφαςθ ι παραγγελία 
ςτθν περίπτωςθ αυτι ενθμερϊνεται ο υποψιφιοσ/πιςτοποιθμζνοσ. 

 

1.6 Μζκοδοσ Αξιολόγθςθσ του 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 (PRO CLIENT) βαςίηεται ςε τεχνολογία διόρκωςθσ 
με χριςθ πραγματικισ εφαρμογισ. 

Το Αυτοματοποιθμζνο Σφςτθμα Εξζταςθσ ειδικά για τισ Βαςικζσ Δεξιότθτεσ Ρλθροφορικισ 
περιλαμβάνει Βάςθ 500+ Ερωτιςεων (QTB) ειδικά διαμορφωμζνεσ ςε 3 επίπεδα δυςκολίασ για 
κάκε ενότθτα, που καλφπτει το ςχιμα πιςτοποίθςθσ. Για τισ υπόλοιπεσ πιςτοποιιςεισ του φορζα 
ιςχφουν οι εκάςτοτε περιγραφόμενεσ ςτα ςχιματα πιςτοποίθςθσ διαδικαςίεσ που αφοροφν τον 
αρικμό και τθ δυςκολία των ερωτιςεων. 

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). 

 Θ γλϊςςα των εξετάςεων ορίηεται ςτο εκάςτοτε ςχιμα πιςτοποίθςθσ. 

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. 
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1.7 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.  

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. 

Θ 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. 
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1.8 Ενςτάςεισ, παράπονα, αμφιςβθτιςεισ  

Πλεσ οι ενςτάςεισ, οι προςφυγζσ και τα παράπονα καταγράφονται, διερευνϊνται αναλφονται και 
αντιμετωπίηονται με κατάλλθλεσ κατά περίπτωςθ διορκωτικζσ ενζργειεσ ενϊ ταυτόχρονα 
διερευνϊνται οι δυνατότθτεσ εφαρμογισ προλθπτικϊν ενεργειϊν ζτςι ϊςτε να παρεμποδιςτεί θ 
επανάλθψι τουσ.     

Ο Φορζασ διατθρεί αρχεία – ζντυπα ι/και θλεκτρονικά – για όλεσ τισ ενςτάςεισ που δζχεται κατά 
των αποφάςεϊν του, τισ οποίεσ και εξετάηει. Οι ενςτάςεισ μπορεί να προζρχονται από αιτοφντεσ, 
εξεταηόμενουσ, πρόςωπα που ζχουν πιςτοποιθκεί, εργοδότεσ των πιςτοποιθκζντων κακϊσ και άλλα 
μζρθ (επιχειριςεισ, οργανιςμοφσ κ.λπ) και ςχετίηονται με τθ διεργαςία πιςτοποίθςθσ. Ειδικότερα οι 
ενςτάςεισ – καταγγελίεσ αφοροφν: 

o Τθ διενζργεια των εξετάςεων 

o Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ 

o Τθν ζκδοςθ ι μθ πιςτοποιθτικϊν   

o Τισ πολιτικζσ και τισ διαδικαςίεσ πιςτοποίθςθσ 

Ο Φορζασ δζχεται ενςτάςεισ, παράπονα και αμφιςβθτιςεισ από οπουδιποτε και αν προζρχονται 
αρκεί να είναι γραπτζσ και πλιρωσ τεκμθριωμζνεσ. Πλεσ οι ενςτάςεισ, τα παράπονα και οι 
αμφιςβθτιςεισ ςυγκεντρϊνονται καταγράφονται, αξιολογοφνται και αντιμετωπίηονται κατά 
περίπτωςθ.  

Οι ενςτάςεισ, τα παράπονα και οι αμφιςβθτιςεισ είναι δυνατό να εντοπιςτοφν πριν τθν παροχι 
υπθρεςίασ, κατά τθ διάρκεια αξιολόγθςθσ, κατά τθν απόφαςθ πιςτοποίθςθσ και κατά τθ διάρκεια 
του κφκλου πιςτοποίθςθσ.  

Σε κάκε περίπτωςθ ενθμερϊνεται ο Υπεφκυνοσ του αντίςτοιχου τμιματοσ που ευκφνεται ο οποίοσ 
διερευνά τα αίτια και προτείνει διορκωτικζσ ενζργειεσ για τθν αντιμετϊπιςι τουσ. Ο Γενικόσ 
Διευκυντισ αποφαςίηει για τθν υλοποίθςθ των διορκωτικϊν ενεργειϊν και τθν εφαρμογι 
προλθπτικϊν ενεργειϊν.  

Πλεσ οι ενςτάςεισ τα παράπονα και οι αμφιςβθτιςεισ είναι ςτθν διάκεςθ του ΣΡ ςτθν επόμενθ 
ςυνεδρίαςι του το οποίο αξιολογεί τθν αποτελεςματικότθτα των ενεργειϊν που ζχουν εφαρμοςτεί 
ι αποφαςίηει τθν περαιτζρω διερεφνθςθ και εφαρμογι νζων.  

Ο υποβάλλων τθν ζνςταςθ το παράπονο ι τθν αμφιςβιτθςθ ενθμερϊνεται από τον Γενικό 
Διευκυντι για τθν πορεία τουσ.  

Κάκε ενδιαφερόμενοσ ζχει το δικαίωμα απ’ ευκείασ προςφυγισ ςτο Συμβοφλιο Ριςτοποίθςθσ. Ο φορζασ 
εξετάηει τθν ζνςταςθ, προβαίνει όπου απαιτείται ςε διορκωτικζσ ενζργειεσ και ενθμερϊνει τον 
ενδιαφερόμενο. 

Θ καταγραφι και παρακολοφκθςθ κάκε είδουσ καταγγελίασ πραγματοποιείται μζςω ενόσ 
αξιόπιςτου τεκμθριωμζνου ςυςτιματοσ. 

 

1.9 Αναβακμολόγθςθ Σεςτ  

Κάκε υποψιφιοσ ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει αναβακμολόγθςθ ςε ζνα ι περιςςότερα tests και 
μζςω τθσ διαδικαςίασ ενςτάςεων, παραπόνων,  αμφιςβθτιςεων  εξετάηεται κατά περίπτωςθ.  

Στθν περίπτωςθ που μζςα από τουσ μθχανιςμοφσ αυτοελζγχου του οργανιςμοφ διαπιςτωκεί μθ 
ςυμμόρφωςθ θ οποία οδιγθςε ςε εςφαλμζνθ απόφαςθ πιςτοποίθςθσ διερευνάται και 
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τεκμθριϊνεται αναλυτικά θ μθ ςυμμόρφωςθ υλοποιοφνται οι κατάλλθλεσ κατά περίπτωςθ 
διορκωτικζσ ενζργειεσ μζροσ των οποίων μπορεί να είναι θ αναβακμολόγθςθ.  

Το ςχετικό αρχείο είναι ςτθν διάκεςθ του Συμβουλίου Ριςτοποίθςθσ προσ αξιολόγθςθ. Στθν 
περίπτωςθ που υπάρχουν μεταβολζσ ςτθν πιςτοποίθςθ ι ανάγκεσ επανεξζταςθσ ι 
αναβακμολόγθςθσ απαιτείται ενθμερϊνεται ο υποψιφιοσ ι ο πιςτοποιθμζνοσ χριςτθσ για τισ 
ςχετικζσ ενζργειεσ. 

 

1.10 Ζκδοςθ Πιςτοποιθτικοφ 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ των εξετάςεων πιςτοποίθςθσ ο αρμόδιοσ του Φορζα για τθ λιψθ 
χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ επιβεβαιϊνει ότι τθρικθκαν όλεσ οι διαδικαςίεσ και αποφαςίηει τθν 
ζκδοςι του τθν οποία καταχωρεί ςτο ΚΕΔΙΣΡ. 

Κάκε πιςτοποιθτικό που χορθγείται από τον Φορζα περιλαμβάνει  

 τον αρικμό μθτρϊου του πιςτοποιοφμενου προςϊπου 

 το ονοματεπϊνυμο του πιςτοποιοφμενου προςϊπου 

 το μοναδικό κωδικό πιςτοποιθτικοφ 

 τθν θμερομθνία ζκδοςθσ 

 το ςχιμα πιςτοποίθςθσ και τισ ενότθτεσ που περιλαμβάνει 

 τθ μζκοδο αξιολόγθςθσ 

 τθν επωνυμία του Φορζα 

 το λογότυπο φορζα του ςχιματοσ πιςτοποίθςθσ 

 το λογότυπο του ΕΟΡΡΕΡ 

 τον αρικμό απόφαςθσ ζγκριςθσ του φορζα από τον ΕΟΡΡΕΡ 

και πρζπει να είναι κατάλλθλα υπογεγραμμζνο.  

Θ χρονικι ιςχφσ κάκε πιςτοποιθτικοφ κακορίηεται από το ςχιμα πιςτοποίθςθσ. Τα πιςτοποιθτικά 
Βαςικϊν Δεξιοτιτων πλθροφορικισ ιςχφουν εφ’ όρου ηωισ. 

 

1.11 Χρόνοσ Ζκδοςθσ Πιςτοποιθτικοφ 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του κφκλου πιςτοποίθςθσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ςχιματοσ 
πιςτοποίθςθσ, δρομολογείται θ ζκδοςθ του Ριςτοποιθτικοφ. Το πιςτοποιθτικό εκδίδεται από τον 
Φορζα και το ακριβζσ αντίγραφό του προωκείται ςτο Εξεταςτικό Κζντρο, ςε διάςτθμα όχι 
μεγαλφτερο από 30 θμερολογιακζσ θμζρεσ και παραδίδετε ςτον επιτυχόντα. Το πρωτότυπο 
πιςτοποιθτικό παραμζνει ςτον Φορζα. 

 

1.12 Ανανζωςθ και επζκταςθ τθσ ιςχφοσ του Πιςτοποιθτικοφ  

Ο Φορζασ ωσ προσ τθ διαδικαςία ανανζωςθσ των πιςτοποιθτικϊν ακολουκεί τα προβλεπόμενα ςτο 
εκάςτοτε Σχιμα Ριςτοποίθςθσ. Στθν περίπτωςθ που υπάρξουν αλλαγζσ ςτα δεδομζνα και ςτα 
υλοποιοφνται οι απαραίτθτεσ ι/και προβλεπόμενεσ κατά περίπτωςθ διορκϊςεισ ςτισ οποίεσ μπορεί 
να ςυμπεριλαμβάνεται πρόςκετθ εξζταςθ του υποψθφίου. Πταν υπάρχουν Σχιματα Ριςτοποίθςθσ 



 
 

K 05.4 ζκδοςθ 28.02.2018    16 

που περιζχουν κοινό αντικείμενο ο υποψιφιοσ μπορεί να πιςτοποιθκεί ςε αυτό  εξεταηόμενοσ ςτα 
κοινά αντικείμενα μία μόνο φορά.  

Στθν περίπτωςθ που ζνασ υποψιφιοσ ζχει πιςτοποιθκεί ςε ζνα Σχιμα Ριςτοποίθςθσ μπορεί να 
επεκτείνει τθν πιςτοποίθςι του με τθν ςυμμετοχι του ςτθν εξζταςθ των επιπλζον κεματικϊν 
ενοτιτων του άλλου Σχιματοσ και να αποκτιςει πιςτοποίθςθ και για αυτό το Σχιμα όπωσ ςχετικά 
προβλζπεται ςτθν περιγραφι του Σχιματοσ. Ο φορζασ πιςτοποίθςθσ PRO-Cert διακζτει διαδικαςία 
ανανζωςθσ / επικαιροποίθςθσ των Σχθμάτων Ριςτοποίθςθσ. Οι απαιτιςεισ ανανζωςθσ και θ ιςχφσ 
των πιςτοποιθτικϊν ορίηονται ςτο εκάςτοτε Σχιμα Ριςτοποίθςθσ.   

 

1.13 Μεταβολζσ ςτισ απαιτιςεισ Πιςτοποίθςθσ 

Σε κάκε περίπτωςθ αλλαγισ ςτο Σχιμα Ριςτοποίθςθσ ο Φορζασ ενθμερϊνει κατάλλθλα τον 
δικτυακό του τόπο και ανακοινϊνει το νζο Σχιμα Ριςτοποίθςθσ ςε δφο τουλάχιςτον θμεριςιεσ 
εφθμερίδεσ. Επίςθσ δθμοςιοποιεί τισ νζεσ χορθγιςεισ πιςτοποιθτικϊν ςτον επίςθμο δικτυακό τόπο 
του Φορζα. 

 

1.14 Μθτρϊο Πιςτοποιθμζνων Χρθςτϊν  

Ο Φορζασ διατθρεί Μθτρϊο Ριςτοποιθμζνων χρθςτϊν το οποίο είναι ςε κζςθ να παρζχει τισ 
ακόλουκεσ πλθροφορίεσ για τον εκάςτοτε χριςτθ:  

 Ονοματεπϊνυμο πιςτοποιθμζνου  

 Αρικμό πιςτοποιθτικοφ  

 Σχιμα Ριςτοποίθςθσ   

 Θμερομθνία ζκδοςθσ πιςτοποιθτικοφ 

 Είδοσ, Τφποσ και ζκδοςθ Λογιςμικοφ ςτο οποίο ζχει γίνει θ πιςτοποίθςθ 

 Θμερομθνία ανακεϊρθςθσ πιςτοποιθτικοφ  

 Θμερομθνία επανα-πιςτοποίθςθσ (εφόςον απαιτείται) 

Οποιοςδιποτε ενδιαφερόμενοσ μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςτο Μθτρϊο Ριςτοποιθμζνων χρθςτϊν 
μζςα από το επίςθμο site του φορζα. 

 

1.15 Κακι χριςθ των Πιςτοποιθτικϊν  

Κάκε πιςτοποιθμζνοσ χριςτθσ διακζτει πιςτοποιθτικό με μοναδικό αρικμό, τον οποίο και δφναται 
να χρθςιμοποιεί για να υποςτθρίηει τθν πιςτοποίθςθ των δεξιοτιτων του ςτθ χριςθ ςυγκεκριμζνων 
και καταγεγραμμζνων ςτο πιςτοποιθτικό ενοτιτων – γνωςτικοφ αντικειμζνου. Ο πιςτοποιθμζνοσ 
χριςτθσ δεν επιτρζπεται: 

 να μθ ςυμμορφϊνεται ςτον κανονιςμό πιςτοποίθςθσ 

 να επικαλείται τθν κατοχι του πιςτοποιθτικοφ με τρόπο που να κίγει τθν υπόλθψθ του φορζα 

 να επικαλείται ότι είναι πιςτοποιθμζνοσ γνϊςτθσ γνωςτικϊν αντικειμζνων τα οποία δεν 
καταγράφονται ςτο πιςτοποιθτικό που κατζχει 

 να χρθςιμοποιεί το πιςτοποιθτικό με παραπλανθτικό τρόπο ι για μθ νόμιμθ χριςθ 
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 να επικαλείται τθν πιςτοποίθςθ όταν δεν ιςχφει το πιςτοποιθτικοφ του ι όταν το πιςτοποιθτικό 
βρίςκεται ςε αναςτολι 

Ο Φορζασ αςκεί ζλεγχο ςχετικά με τθ χριςθ των πιςτοποιθτικϊν από τουσ Ριςτοποιθμζνουσ 
χριςτεσ είτε μζςω των καταγγελιϊν που γίνονται ςε αυτόν είτε ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ που 
αναφζρονται ςτο ςχιμα πιςτοποίθςθσ. 

Πλεσ οι περιπτϊςεισ κακισ χριςθσ που εντοπίηονται από τον Φορζα καταγράφονται αξιολογοφνται 
και υλοποιοφνται ςχετικζσ ενζργειεσ, το ςχετικό αρχείο είναι ςτθν διάκεςθ του Συμβουλίου 
Ριςτοποίθςθσ προσ αξιολόγθςθ. 

 

1.16 Αναςτολι, Ανάκλθςθ και Άρςθ Πιςτοποιθτικϊν 

Ρροβλζπεται ανάκλθςθ των πιςτοποιθτικϊν ςτθν περίπτωςθ που γίνεται κακι χριςθ τουσ, όπωσ 
αναφζρεται ρθτά ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο του παρόντοσ. 

Ο Υπεφκυνοσ Ριςτοποίθςθσ ανακοινϊνει ςτον χριςτθ εγγράφωσ και αιτιολογθμζνα τθν απόφαςθ 
ανάκλθςθσ ι αναςτολισ του πιςτοποιθτικοφ του. Ο χριςτθσ υποχρεοφται να αποςτείλει άμεςα ςτον 
Φορζα το πιςτοποιθτικό που ζχει παραλάβει ενϊ ο φορζασ ανακοινϊνει ςτον δικτυακό του τόπο 
τθν ανάκλθςθ του πιςτοποιθτικοφ.  Θ αναςτολι του Ριςτοποιθτικοφ γίνεται μετά από απόφαςθ του 
Συμβουλίου Ριςτοποίθςθσ που είναι και αρμόδιο για τθν διαχείριςθ των καταγγελιϊν.  

Ο χριςτθσ του πιςτοποιθτικοφ ενθμερϊνεται εγγράφωσ για τθν αναςτολι ι τθν ακφρωςθ τθσ ιςχφοσ 
του πιςτοποιθτικοφ του και υποχρεοφται να επιςτρζψει το πιςτοποιθτικό του ςτον φορζα. 

 

1.17 Ζλεγχοσ Σροποποιιςεων και ενθμζρωςθ 

Οι Ριςτοποιθμζνοι χριςτεσ κακϊσ και κάκε είδουσ εμπλεκόμενοι με τθ δομι πιςτοποίθςθσ του 
Φορζα, ενθμερϊνονται για τισ όποιεσ αλλαγζσ πραγματοποιοφνται ςτο ςφςτθμα χοριγθςθσ 
πιςτοποιθτικϊν πλθροφορικισ μζςω του δικτυακοφ τόπου του Φορζα. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ του παρόντοσ Κανονιςμοφ ο Φορζασ υποχρεοφται να ενθμερϊςει 
άμεςα τουσ Υποψιφιουσ ι/και Ριςτοποιθμζνουσ Χριςτεσ μζςω του δικτυακοφ του τόπου ι αν αυτό 
απαιτείται μζςω μαηικισ θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ και των Εξεταςτικϊν Κζντρων. 

 

1.18 Σθροφμενα αρχεία πιςτοποιθμζνων  

Ο Φορζασ τθρεί ςε αρχεία όλα τα ςτοιχεία που αφοροφν τα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί για 
όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν. 

 

1.19 Γενικόσ Κϊδικασ Δεοντολογίασ Πιςτοποιοφμενου 

Οι υποψιφιοι οφείλουν να αποδζχονται και να τθροφν τον γενικό κϊδικα δεοντολογίασ (ο οποίοσ 
βαςίηεται ςτον ενδεικτικό κϊδικα δεοντολογίασ που αναφζρεται ςτο Ραράρτθμα 1 του ΕΣΥΔ ΚΟ 
ΣΧΘΡΟΣ/01/02/21 11 2013). Σφμφωνα με τον Γενικό Κϊδικα Δεοντολογίασ ο πιςτοποιθμζνοσ κα 
πρζπει: 

Α) να ενεργεί επαγγελματικά και θκικά  

Β) να επιδιϊκει και να αναηθτά τθν αναγνϊριςθ, τθν ανάπτυξθ και το κφροσ του επαγγζλματοσ  
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Γ) να αναλαμβάνει τα αντικείμενα εκείνα για τα οποία είναι πιςτοποιθμζνοσ ι/και να μθν 
χρθςιμοποιεί τθν πιςτοποίθςι του ςε αντικείμενο διαφορετικό από αυτό που ορίηει το ςχιμα 
πιςτοποίθςθσ. Ρολφ περιςςότερο να μθν αναλαμβάνει εργαςίεσ για τισ οποίεσ δεν ζχει τθν 
ικανότθτα  

Δ) να ενθμερϊνει και να μθν αποκρφπτει από τουσ πελάτεσ του ι/και τουσ πελάτεσ του εργοδότθ 
του πικανά φαινόμενα ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων  

Ε) να μθν αποκαλφπτει οποιαδιποτε πλθροφορία είναι εμπιςτευτικι, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται από 
το νόμο ι από ςυμφωνία με τον/τουσ εμπλεκόμενο/ουσ  

Η) να μθν δζχεται οποιαςδιποτε μορφισ πίεςθ (χριματα, δϊρα κτλ) από οποιονδιποτε, που κα 
μποροφςε να επθρεάςει τθν επαγγελματικι του κρίςθ  

Θ) να είναι δίκαια και επαγγελματικι θ υπθρεςία του βαςιςμζνθ ςε αντικειμενικά κριτιρια  

Θ) να μθν δρα κατά τζτοιο τρόπο, που κα μποροφςε να επθρεάςει ι να βλάψει τθ φιμθ του φορζα 
πιςτοποίθςθσ προςϊπων ι τθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ και να ςυνεργάηεται ςε κάκε προςπάκεια 
ζρευνασ όταν προκφπτει παραβίαςθ του κϊδικα δεοντολογίασ  

Ι) να τθρεί πλιρεσ και αξιόπιςτο αρχείο παραπόνων ι ενςτάςεων, ςχετικά με τθν παροχι υπθρεςίασ 
του. 


