
ΓΝΩΗ  ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ – ΣΡΟΠΟΙ ΑΠΟΓΔΙΞΗ 
 

ΓΝΩΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ – ΣΡΟΠΟΙ ΑΠΟΓΔΙΞΗ 

Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ 
θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: 

1. Με πηζηνπνηεηηθά Πιεξνθνξηθήο ή γλώζεο ρεηξηζκνύ Η/Υ πνπ εθδίδνληαη από θνξείο νη νπνίνη 

πηζηνπνηνύληαη από ηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Πηζηνπνίεζεο Πξνζόλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνύ 
Πξνζαλαηνιηζκνύ (ΔΟΠΠΔΠ) πξώελ Οξγαληζκόο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 
Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ) ή έρνπλ εθδνζεί από ηνλ ίδην ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ.  

Μέρξη ζήκεξα έρνπλ πηζηνπνηεζεί από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. ή ηνλ ΔΟΠΠΔΠ, κε ζρεηηθέο πξάμεηο ηνπο, νη 
παξαθάησ θνξείο, κε ηελ αλαγξαθόκελε γηα θάζε θνξέα εκεξνκελία πηζηνπνίεζεο: 

 
                      α) ECDL Eιιάο Α.Δ. (1.2.2006 έωο 30.11.2012 βάζεη ηεο αξηζ. Β/22578/30.11.2012 
απόθαζεο ηνπ ΔΟΠΠΔΠ)  ή PeopleCert Διιάο ΑΔ (30.11.2012 κε ηελ αξηζ. Β/22579/30.11.2012 
απόθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ) 

β) Vellum Global Educational Services S.A. (22.2.2006), 
γ) Infotest (22.2.2006) 
δ) ΙCT Hellas Α.Δ. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αιιαγή νλνκαζίαο ηεο ΙCT 
Hellas Α.Δ.) 
ε) ΚΔΤ-CERT (5.4.2006) 

                     ζη) ACTA Α.Δ. (17.5.2006) 
 δ) I SKILLS A.E. (14.9.2007)  
 ε) ΣΔΛΔΦΩ ΣΡΔΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING  ΔΠΔ (18-12-2007) ή ΣΔΛΔΦΩ ΔΡΣ - 
TELEFOS CERT ΔΠΔ (Με ηελ αξηζ.Γ/12485/21.5.2009 πξάμε κεηνλνκαζίαο ηεο ΣΔΛΔΦΩ 
ΣΡΔΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING  ΔΠΔ) ή ΙΝΦΟΔΡΣ-INFOCERT ΔΠΔ (Με ηελ αξηζ. 
Β/18216/24.9.2012 απόθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ πεξί κεηνλνκαζίαο ηεο ΣΔΛΔΦΩ ΔΡΣ - TELEFOS 
CERT ΔΠΔ) 
 
 ζ) DIPLOMA-ΦΟΡΔΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ (30-9-2009) 
 

Τα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνπλ νη αλσηέξσ θνξείο  είλαη ηα εμήο: 
 
           α) ECDL Eιιάο Α.Δ. ή PeopleCert Διιάο ΑΔ 
                • ECDL Core Certificate 
                • ECDL Start Certificate 
                • ECDL Progress Certificate 
                  ECDL Profile Certificate 
 
           β) Vellum Global Educational Services S.A. 
                 • Cambridge International Diploma in IT Skills 
                 • Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency 
                    Vellum Diploma in IT Skills 
 
 
           γ) Infotest 
                • Internet and Computing Core Certification (IC3) 
                • Microsoft Office Specialist (MOS) 
                • Microsoft Office Specialist  Expert (MOS Expert) 
                • Infotest Certified Basic User (ICBU) (ηα πηζηνπνηεηηθά κπνξνύλ λα πεξηέρνπλ 

νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκό ηωλ ελνηήηωλ << Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ>>, <<Τπνινγηζηηθά 
Φύιια>>,  <<Τπεξεζίεο Γηαδηθηύνπ>>, <<Παξνπζηάζεηο>> θαη <<Βάζεηο Γεδνκέλωλ>>) 

 
 
           δ) ΙCT Hellas Α.Δ. ή ICT Europe 
                • ICT Intermediate A 
                • ICT Intermediate B 
                • ICT Intermediate C 
 
           ε) ΚΔΤ-CERT 
                • Key Cert IT Basic 
                • Key Cert IT Initial 
 
          ζη) ACTA Α.Δ. 
                 • Certified Computer User (CCU) 
 



 δ) I SKILLS A.E. 
      • Basic I.T. Standard 
      • Basic I.T. Thematic 
      • Basic I.T. Core  

  
 ε) ΣΔΛΔΦΩ ΣΡΔΙΝΙΝ -  TELEFOS TRAINING  ΔΠΔ ή ΣΔΛΔΦΩ ΔΡΣ - TELEFOS 
CERT ΔΠΔ ή ΙΝΦΟΔΡΣ-INFOCERT ΔΠΔ 
 
     • Basic  Skills ή  Infocert Basic Skills (25. 6.2008 αιιαγή νλνκαζίαο ηίηινπ) 
     • Basic  ή Infocert Basic (25. 6.2008 αιιαγή νλνκαζίαο ηίηινπ) 
     • Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25. 6.2008 αιιαγή νλνκαζίαο 
ηίηινπ) 
 
 ζ) DIPLOMA-ΦΟΡΔΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 
     • Basic Office  
                            Business  Office  
 
Σύκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζ. πξση. ΓΠ/41791/5.12.2013 απόθαζε ηεο ππ΄ αξηζ. 91/5.12.2013 

ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.Σ. ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. 
 

Η ηζρύο ηωλ πηζηνπνηεηηθώλ ηωλ παξαπάλω θνξέωλ, ηα νπνία εθδόζεθαλ κεηά ηελ 
εκεξνκελία πηζηνπνίεζήο ηνπο από ηνλ ΟΔΔΚ θαη κέρξη 31/12/2011, παξαηείλεηαη έωο 30/6/2014.  

 
Σε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο έρεη νινθιεξώζεη κε επηηπρία ηηο εμεηάζεηο ζηηο νξηδόκελεο 

από ηελ πξνθήξπμε ελόηεηεο αιιά ην ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό δελ έρεη αθόκε εθδνζεί , κπνξεί λα 
γίλεη απνδεθηή ζρεηηθή πεξί ηνύηνπ βεβαίσζε ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεκέλνπ θνξέα 
έθδνζεο απηνύ. Ο ππνςήθηνο, όκσο, εθόζνλ, είλαη δηνξηζηένο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ην 
πηζηνπνηεηηθό  ζην θνξέα πνπ δηνξίδεηαη.  

Λνηπά παξαζηαηηθά (βεβαηώζεηο εμεηαζηηθώλ θέληξσλ, θάξηεο δεμηνηήησλ θιπ) δελ γίλνληαη  
δεθηά. 

Γίλνληαη επίζεο δεθηά κέρξη 30.6.2014, ζύκθωλα κε ηελ αλωηέξω απόθαζε, πηζηνπνηεηηθά 

γλώζεο Η/Υ ηα νπνία ρνξεγήζεθαλ από ηνπο παξαπάλσ θνξείο (α έσο δ) κέρξη θαη ηελ 
εκεξνκελία πηζηνπνίεζήο ηνπο από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ .θαη ε ηζρύο ηνπο έιεγε ηελ 31.12.2013 , κε ηελ 
εμήο νλνκαζία: 

        α) ECDL από ηελ εηαηξεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Δ.Π.Τ. 
        β) Cambridge International Examinations από  UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εηαηξεία 

Vellum Global Educational Services). 
        γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft),εηαηξεία Infotest (πξώελ TECHNOPLUS) θαη  
        δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εηαηξεία ΙCT Hellas Α.Δ.). 

2. Mε ηίηινπο ζπνπδώλ, ηξηηνβάζκηαο, κεηαδεπηεξνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

εηδηθόηεηαο Πιεξνθνξηθήο ή γλώζεο ρεηξηζκνύ Η/Υ, όπσο απηνί αλαθέξνληαη θαησηέξσ. 

3. Με  ηίηινπο ζπνπδώλ, βαζηθνύο ή /θαη κεηαπηπρηαθνύο, Παλεπηζηεκηαθήο ή/θαη Τερλνινγηθήο 

εθπαίδεπζεο, από ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ νπνίσλ πξνθύπηεη όηη νη ππνςήθηνη έρνπλ 
παξαθνινπζήζεη ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ καζήκαηα, ππνρξεσηηθά ή θαη’ επηινγή, Πιεξνθνξηθήο ή 
γλώζεο ρεηξηζκνύ Η/Υ. Καζέλα από ηα ηέζζεξα απηά καζήκαηα κπνξεί λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζην 
πιαίζην ηεο απόθηεζεο ηίηινπ ζπνπδώλ είηε Παλεπηζηεκηαθήο (Π.Δ), είηε Τερλνινγηθήο (ΤΔ) 
Δθπαίδεπζεο  είηε κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ είηε δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο θαη ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά.  

4. Οη ππνςήθηνη ηεο Παλεπηζηεκηαθήο, Τερλνινγηθήο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 
απνδεηθλύνπλ επαξθώο ηε γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Υ αθόκε θαη  κε κόλε ηελ ππνβνιή βεβαηώζεσλ 
ηκεκάησλ ΑΔΙ θαη ΤΔΙ κε ηηο νπνίεο πηζηνπνηείηαη όηη παξαθνινύζεζαλ επηηπρώο, ζε πξνπηπρηαθό ή 
κεηαπηπρηαθό επίπεδν, ηέζζεξα (4) εμακεληαία καζήκαηα ηα νπνία θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ ηκήκαηνο 
εκπίπηνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο Πιεξνθνξηθήο ή ηνπ ρεηξηζκνύ Η/Υ. 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ηίηινη ζπνπδώλ αλώηεξεο αιιά θαη θαηώηεξεο θαηεγνξίαο από ηελ θαηεγνξία 
γηα ηελ νπνία ππνβάιιεη αίηεζε ν ππνςήθηνο , εθόζνλ πιεξνύλ θαη ηηο ινηπέο πξνππνζέζεηο 
εγθπξόηεηαο , γίλνληαη δεθηνί , δεδνκέλνπ όηη αθελόο νη ελ ιόγσ ηξόπνη απόδεημεο πξνβιέπνληαη από 
ην πξνζνληνιόγην, αθεηέξνπ νη ζρεηηθνί ηίηινη θαη βεβαηώζεηο ππνβάιινληαη γηα ηελ απόδεημε ηεο 
γλώζεο Η/Υ θαη όρη γηα ηε δηεθδίθεζε ζέζεο αλώηεξεο ή θαηώηεξεο θαηεγνξίαο ηεο πξνθεξπζζόκελεο. 

 
5. Γίλνληαη επίζεο δεθηά, πηζηνπνηεηηθά Γλώζεσλ Φεηξηζκνύ Η/Υ πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηνλ 

ΟΔΔΚ, θαηόπηλ επηηπρνύο ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ ζε εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο Γλώζεσλ Φεηξηζκνύ 
Η/Υ θπζηθώλ πξνζώπσλ πνπ δηνξγάλσζε ν Οξγαληζκόο. Τα πηζηνπνηεηηθά απηά ηζρύνπλ γηα ηξία (3) 

έηε από ηελ έθδνζή ηνπο. Η ηζρύο ησλ πηζηνπνηεηηθώλ πνπ εθδόζεθαλ από ηνλ ΟΔΔΚ κέρξη θαη 
31/12/2008 παξαηείλεηαη έωο 30/6/2014. 

 
 



 
 
 

 
 

ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ 
ΣΡΙΣΟΒΑζΜΙΑ – ΜΔΣΑΓ/ΒΑΘΜΙΑ & ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΓΝΩΗ  ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ  
(όπωο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζηα άξζξα 6,14 θαη 19 ηνπ Π.Γ 50/2001 όπωο ηζρύεη) 

 
ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 
Α) ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

- Πιεξνθνξηθήο    
- Πιεξνθνξηθήο θαη Τειεπηθνηλσληώλ    
- Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ & Μεραληθνύ Υπνινγηζηώλ    
- Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο 
- Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ & Τερλνινγίαο Υπνινγηζηώλ    
- Μεραληθνύ Η/Υ θαη Πιεξνθνξηθήο     
- Δπηζηήκεο Υπνινγηζηώλ  
- Ηιεθηξνληθνύ θαη Μεραληθνύ Υπνινγηζηώλ    
- Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ & Δπηθνηλσληαθώλ Σπζηεκάησλ    
- Μεραληθώλ Η/Υ Τειεπηθνηλσληώλ θαη Γηθηύσλ    
- Δπηζηήκεο θαη  Τερλνινγίαο Υπνινγηζηώλ   
- Δπηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Τειεπηθνηλσληώλ   
- Ηιεθηξνληθνύ Μεραληθνύ θαη Μεραληθνύ Υπνινγηζηώλ   
- Ηιεθηξνληθήο θαη Μεραληθoύ Υπνινγηζηώλ 
- Πιεξνθνξηθήο κε εθαξκνγέο ζηε Βηνηαηξηθή  
- Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Τειεπηθνηλσληώλ 
- Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ  θαη Μεραληθώλ Η/Υ 
- Πιεξνθνξηθήο (Δ.Α.Π.)  
- Γηδαθηηθήο ηεο Τερλνινγίαο θαη Χεθηαθώλ Σπζηεκάησλ  
- Δπηζηεκώλ θαη Πνιηηηζκνύ – Καηεύζπλζε Η/Υ (Π.Σ.Δ.) 

      ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο. 
 
 
 

Β) ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 
          - Πιεξνθνξηθήο  
        - Ηιεθηξνληθώλ Υπνινγηζηηθώλ Σπζηεκάησλ    
        - Τερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Τειεπηθνηλσληώλ    

- Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ  
- Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο  
- Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ    
- Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Τνπνγξαθίαο  
- Πιεξνθνξηθήο θαη Τερλνινγίαο Υπνινγηζηώλ   
- Τειεπιεξνθνξηθήο θαη Γηνίθεζεο  
- Τειεπηθνηλσληώλ  θαη Γηθηύσλ Η/Υ (Π.Σ.Δ.)    
- Δπηρεηξεκαηηθνύ  Σρεδηαζκνύ θαη Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ  
- Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε θαη ζηελ Οηθνλνκία 
- Γηαρείξηζεο  Πιεξνθνξηώλ   

                   ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζπνπδώλ αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο, ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο. 

 
 

Γ) ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ & ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 
     - Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Ι.Δ.Κ. νπνηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο  ηνπ ηνκέα 

Πιεξνθνξηθήο, ή  
     - Πηπρίν Α’ ή Β’ θύθινπ ζπνπδώλ Τερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ :  
  i)  Οπνηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο -  Γηθηύσλ Η/Υ, 
  ii) Δηδηθόηεηαο Ηιεθηξνληθώλ Υπνινγηζηηθώλ Σπζηεκάησλ  ή Ηιεθηξνληθώλ 

Υπνινγηζηηθώλ Σπζηεκάησλ θαη Γηθηύσλ ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Τνκέα, 
     -  Απνιπηήξηνο ηίηινο :  
  i)  θιάδνπ Πιεξνθνξηθήο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ, 



  ii) ηκήκαηνο Πξνγξακκαηηζηώλ Ηιεθηξνληθώλ Υπνινγηζηώλ, Τερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ 
Λπθείνπ, ή  

  iii) εηδηθόηεηαο Υπαιιήισλ Φεηξηζηώλ Η/Υ, Τερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Σρνιήο. 
                 ή  άιινο ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο, ζρνιηθώλ κνλάδσλ  ηεο εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο. 
 


