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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 
Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ ΡΟΔΟΠΗ 
   

     ΣΡΟΠΟΙ  ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΕΙΡΙΜΟΤ Η/Τ 
 
(αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ αρικ. πρωτ. 21229/06-12-2016 πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ εν-
διαφζροντοσ για τθν ςφναψθ δφο (2) ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου για τθν τεχνικι υποςτιριξθ 
υλοποίθςθσ του ζργου SEEMLA) 

 

Η γνϊςθ χειριςμοφ Η/Τ ςτα αντικείμενα: α) επεξεργαςίασ κειμζνων, β) υπολογιςτικϊν φφλλων 
και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου αποδεικνφεται ωσ εξισ: 

(1) Με πιςτοποιθτικά Πλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Τ, που εκδίδονται από φορείσ οι οποί-
οι πιςτοποιοφνται από τον Εκνικό Οργανιςμό Πιςτοποίθςθσ Προςόντων και Επαγγελματικοφ Προ-
ςανατολιςμοφ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), πρϊθν Οργανιςμό Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ 
(Ο.Ε.Ε.Κ.) ι ζχουν εκδοκεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.  

Παρακάτω αναφζρονται οι φορείσ που ζχουν πιςτοποιθκεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ι τον ΕΟΠΠΕΠ, με ςχε-
τικζσ πράξεισ, με τθν αναγραφόμενθ για κάκε φορζα θμερομθνία πιςτοποίθςθσ, με τθν επιφφλαξθ 
των  αρ. 28 και 40 τθσ με αρικμό 121929/Η/31.07.2014 Κ.Τ.Α (Φ.Ε.Κ. 2123/Β’/01.08.2014). 
 
α) ECDL Eλλάσ Α.Ε. (1.2.2006 ζωσ 30.11.2012 βάςει τθσ αρικ. Β/22578/30.11.2012 απόφαςθσ του 
ΕΟΠΠΕΠ)  ι PeopleCert Ελλάσ ΑΕ (30.11.2012 με τθν αρικ. Β/22579/30.11.2012 απόφαςθ του Ε-
ΟΠΠΕΠ), 
β) Vellum Global Educational Services S.A. (22.2.2006), 
γ) Infotest (22.2.2006) 
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ι ICT Europe (18.7.2007 αλλαγι ονομαςίασ τθσ ΙCT Hellas Α.Ε.) 
ε) ΚΕΤ-CERT (5.4.2006) 
ςτ) ACTA Α.Ε. (17.5.2006) 
η) I SKILLS A.E. (14.9.2007)  
θ) ΣΕΛΕΦΩ ΣΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ (18.12.2007) ι ΣΕΛΕΦΩ ΕΡΣ - TELEFOS  
   CERT ΕΠΕ (Με τθν αρικ.Γ/12485/21.5.2009 πράξθ μετονομαςίασ τθσ ΣΕΛΕΦΩ ΣΡΕΙΝΙΝ –  

TELEFOS TRAINING ΕΠΕ) ι ΙΝΦΟΕΡΣ - INFOCERT ΕΠΕ (Με τθν αρικ. Β/18216/24.9.2012 απόφα-
ςθ του ΕΟΠΠΕΠ περί μετονομαςίασ τθσ ΣΕΛΕΦΩ ΕΡΣ - TELEFOS CERT ΕΠΕ) 

 κ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ (30.9.2009) 
ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ  
<< GLOBAL CERT>>  (10-4-2014). 
ια) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙ-

ΚΟΤ) (21-01-2015). 
 



 

ελίδα 2 από 6 

     SEEMLA - H2020-LCE-2014-2015/H2020-LCE-2015-3                    This project have received funding from the  
                                                                                                                                                                European Union’s Horizon 2020  
                                                                                                                                                                research and innovation programme  
                                                                                                                                                                under grant agreement No 691874.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Σα πιςτοποιθτικά που εκδίδουν οι ανωτζρω φορείσ είναι τα εξισ: 
 

α) ECDL Eλλάσ Α.Ε. ι PeopleCert Ελλάσ ΑΕ 
     • 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 

  • Vellum Diploma in IT Skills Proficiency 
 
γ) Infotest 
     • Internet and Computing Core Certification (IC3) 
     • Microsoft Office Specialist (MOS) 
     • Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert) 
     • Infotest Certified Basic User (ICBU) (τα πιςτοποιθτικά μποροφν να περιζχουν οποιονδιποτε  
       ςυνδυαςμό των ενοτιτων << Επεξεργαςία Κειμζνου>>, <<Τπολογιςτικά Φφλλα>>,  
       <<Τπθρεςίεσ Διαδικτφου>>, <<Παρουςιάςεισ>> και <<Βάςεισ Δεδομζνων>>). 

• Infotest Microsoft Certified Application Specialist. 
 
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ι ICT Europe 
     • ICT Intermediate A 
     • ICT Intermediate B 
     • ICT Intermediate C 
 
ε) ΚΕΤ-CERT 
     • Key Cert IT Basic 
     • Key Cert IT Initial 
 
ςτ) ACTA Α.Ε. 
     • Certified Computer User (CCU) 
 
η) I SKILLS A.E. 
    • Basic I.T. Standard 
    • Basic I.T. Thematic 
    • Basic I.T. Core  
 
θ) ΣΕΛΕΦΩ ΣΡΕΙΝΙΝ -  TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ ι ΣΕΛΕΦΩ ΕΡΣ - TELEFOS CERT ΕΠΕ   
   ι ΙΝΦΟΕΡΣ - INFOCERT ΕΠΕ 
    • Basic Skills ι Infocert Basic Skills (25.6.2008 αλλαγι ονομαςίασ τίτλου) 
    • Basic ι Infocert Basic (25.6.2008 αλλαγι ονομαςίασ τίτλου) 
    • Integration Skills ι Infocert Integration Skills (25.6.2008 αλλαγι ονομαςίασ τίτλου) 
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    • Infocert Unities 
 
κ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 

 • Basic Office   
 • Business Office 

 
                             ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ << GLOBAL CERT>> 

     Global Intermediate  
    •Global Intermediate A 
    •Global Intermediate B 
    •Global Intermediate C 
 
ια) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS - ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤ-

ΝΑΜΙΚΟΤ. 
    Unicert Primary 
 
Από τα ανωτζρω πιςτοποιθτικά πρζπει να αποδεικνφεται θ γνϊςθ και των τριϊν ενοτιτων: α) 
επεξεργαςίασ κειμζνων, β) υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου.  

  
ε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ζχει ολοκλθρϊςει με επιτυχία τισ εξετάςεισ ςτισ οριηόμενεσ από 
τθν προκιρυξθ ενότθτεσ αλλά το ςχετικό πιςτοποιθτικό δεν ζχει ακόμθ εκδοκεί, μπορεί να γίνει 
αποδεκτι ςχετικι περί τοφτου βεβαίωςθ του κατά τα ανωτζρω πιςτοποιθμζνου φορζα ζκδοςθσ 
αυτοφ. Αν ο υποψιφιοσ επιλεγεί ςτθν ειδικότθτα που επιδιϊκει, πρζπει να προςκομίςει το πιςτο-
ποιθτικό ςτο φορζα πρόςλθψθσ ι ανάκεςθσ του ζργου.  
 
Γίνονται δεκτά πιςτοποιθτικά γνϊςθσ Η/Τ τα οποία χορθγικθκαν από τουσ παραπάνω φορείσ (α 
ζωσ δ) μζχρι και τθν θμερομθνία πιςτοποίθςισ τουσ από τον Ο.Ε.Ε.Κ. με τθν εξισ ονομαςία: 

α) ECDL από τθν εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Τ. 

β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global 
Educational Services). 

γ) IC3 ι MOS από CERTIPORT (Microsoft), εταιρεία Infotest (πρϊθν TECHNOPLUS) και  

δ) BTEC in ICT ι Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.). 

 Γίνονται επίςθσ δεκτά, εφόςον περιλαμβάνουν τισ ανωτζρω ενότθτεσ, πιςτοποιθτικά Γνϊςεων 
Χειριςμοφ Η/Τ που ζχουν εκδοκεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., κατόπιν επιτυχοφσ ςυμμετοχισ του υποψθφί-
ου ςε εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ Γνϊςεων Χειριςμοφ Η/Τ φυςικϊν προςϊπων που διοργάνωςε ο 
Οργανιςμόσ.  
 

«Η ιςχφσ των πιςτοποιθτικϊν γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Τ που εκδόκθκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείσ 
πιςτοποιθμζνουσ από τον καταργθκζντα Ο.Ε.Ε.Κ. μζχρι και τθν θμερομθνία πιςτοποίθςισ τουσ και 
από φορείσ πιςτοποιθμζνουσ από τον Ο.Ε.Ε.Κ.,  τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά τθν θμερομθ-
νία πιςτοποίθςισ τουσ είναι αόριςτθσ διάρκειασ. (παρ. 6 του άρ. 12 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α’ 
/10-9-2014) όπου αναφζρεται ότι προςτίκεται παρ. 5 ςτο άρ. 38 του Ν.4186/2013). 
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Η αντιςτοίχιςθ Πιςτοποιθτικϊν γνϊςθσ πλθροφορικισ ι χειριςμοφ Η/Τ που χορθγοφνται από φο-
ρείσ τθσ αλλοδαπισ γίνεται με αποφάςεισ του Δ.. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
 
Λοιπά παραςτατικά (βεβαιϊςεισ εξεταςτικϊν κζντρων, κάρτεσ δεξιοτιτων κ.λπ.) δεν γίνονται  
δεκτά. 
 

(2) Με τίτλουσ ςπουδϊν, βαςικοφσ ι/και μεταπτυχιακοφσ, Πανεπιςτθμιακισ ι/και Σεχνολογικισ 
εκπαίδευςθσ, από τθν αναλυτικι βακμολογία των οποίων προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ ζχει παρα-
κολουκιςει τζςςερα (4) τουλάχιςτον μακιματα, υποχρεωτικά ι κατ’ επιλογι, Πλθροφορικισ ι 
γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Τ. Κακζνα από τα τζςςερα (4) αυτά μακιματα μπορεί να ζχει πραγματοποι-
θκεί ςτο πλαίςιο απόκτθςθσ τίτλου ςπουδϊν είτε Πανεπιςτθμιακισ (Π.Ε.), είτε Σεχνολογικισ (Σ.Ε.) 
Εκπαίδευςθσ είτε μεταπτυχιακοφ τίτλου είτε διδακτορικοφ διπλϊματοσ και υπολογίηονται ακροι-
ςτικά.  
 

(3) Οι υποψιφιοι τθσ Πανεπιςτθμιακισ, Σεχνολογικισ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ αποδει-
κνφουν επαρκϊσ τθ γνϊςθ χειριςμοφ Η/Τ, προςκομίηοντασ μόνο βεβαιϊςεισ τμθμάτων ΑΕΙ και ΣΕΙ 
με τισ οποίεσ πιςτοποιείται ότι παρακολοφκθςαν επιτυχϊσ, ςε προπτυχιακό ι μεταπτυχιακό επί-
πεδο, τζςςερα (4) εξαμθνιαία μακιματα τα οποία κατά τθν εκτίμθςθ του οικείου Σμιματοσ ε-
μπίπτουν ςτθν περιοχι τθσ Πλθροφορικισ ι του χειριςμοφ Η/Τ. 

Διευκρινίηεται ότι τίτλοι ςπουδϊν ανϊτερθσ αλλά και κατϊτερθσ κατθγορίασ από τθν κατθγορία 
για τθν οποία υποβάλλει αίτθςθ ο υποψιφιοσ, εφόςον πλθροφν και τισ λοιπζσ προχποκζςεισ ε-
γκυρότθτασ, γίνονται δεκτοί, δεδομζνου ότι αφενόσ οι εν λόγω τρόποι απόδειξθσ προβλζπονται 
από το προςοντολόγιο, αφετζρου οι ςχετικοί τίτλοι και βεβαιϊςεισ υποβάλλονται για τθν απόδει-
ξθ τθσ γνϊςθσ Η/Τ και όχι για τθ διεκδίκθςθ κζςθσ ανϊτερθσ ι κατϊτερθσ κατθγορίασ τθσ προκθ-
ρυςςόμενθσ. 

 

Η γνϊςθ χειριςμοφ Η/Τ ςτα αντικείμενα: α) παρουςιάςεων και β) βάςεων δεδομζνων αποδει-
κνφεται με πιςτοποιθτικά Πλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Τ που εκδίδονται από τουσ πιςτο-
ποιθμζνουσ φορείσ τθσ ανωτζρω παραγράφου (1), εφόςον ς’ αυτά  περιλαμβάνονται τα εν λόγω 
αντικείμενα. 

 

Η γνϊςθ χειριςμοφ Η/Τ ςτα αντικείμενα: α) επεξεργαςίασ κειμζνων, β) υπολογιςτικϊν φφλλων, γ) 
υπθρεςιϊν διαδικτφου, δ) παρουςιάςεων και ε) βάςεων δεδομζνων αποδεικνφεται, πζραν των 
προαναφερομζνων, και με τίτλουσ ςπουδϊν, τριτοβάκμιασ, μεταδευτεροβάκμιασ ι δευτεροβάκ-
μιασ εκπαίδευςθσ, ειδικότθτασ Πλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Τ, όπωσ αυτοί αναφζρονται 
παρακάτω: 
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ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ 
ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ – ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ),  

ΜΕΣΑΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
ΜΕ ΣΟΤ ΟΠΟΙΟΤ ΑΠΟΔΕΙΚΝΤΕΣΑΙ ΑΤΣΟΣΕΛΩ Η ΓΝΩΗ ΧΕΙΡΙΜΟΤ Η/Τ  

(όπωσ αυτοί προςδιορίηονται ςτα άρκρα 6,14 και 19 του Π.Δ. 50/2001 όπωσ ιςχφει) 
 

Α) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

- Πλθροφορικισ    
- Πλθροφορικισ και Σθλεπικοινωνιϊν    
- Ηλεκτρολόγου Μθχανικοφ & Μθχανικοφ Τπολογιςτϊν    
- Εφαρμοςμζνθσ Πλθροφορικισ 
- Ηλεκτρολόγου Μθχανικοφ & Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν    
- Μθχανικοφ Η/Τ και Πλθροφορικισ     
- Επιςτιμθσ Τπολογιςτϊν  
- Ηλεκτρονικοφ και Μθχανικοφ Τπολογιςτϊν    
- Μθχανικϊν Πλθροφοριακϊν & Επικοινωνιακϊν υςτθμάτων    
- Μθχανικϊν Η/Τ Σθλεπικοινωνιϊν και Δικτφων    
- Επιςτιμθσ και  Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν   
- Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ Σθλεπικοινωνιϊν   
- Ηλεκτρονικοφ Μθχανικοφ και Μθχανικοφ Τπολογιςτϊν   
- Ηλεκτρονικισ και Μθχανικoφ Τπολογιςτϊν 
- Πλθροφορικισ με εφαρμογζσ ςτθ Βιοιατρικι  
- Μθχανικϊν Πλθροφορικισ και Σθλεπικοινωνιϊν 
- Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν  και Μθχανικϊν Η/Τ 
- Πλθροφορικισ (Ε.Α.Π.)  
- Διδακτικισ τθσ Σεχνολογίασ και Ψθφιακϊν υςτθμάτων  
- Επιςτθμϊν και Πολιτιςμοφ – Κατεφκυνςθ Η/Τ (Π..Ε.) 
      ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ. 

 
Β) ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

-    Πλθροφορικισ  
-    Ηλεκτρονικϊν Τπολογιςτικϊν υςτθμάτων    
-    Σεχνολογίασ Πλθροφορικισ και Σθλεπικοινωνιϊν    
- Εφαρμοςμζνθσ Πλθροφορικισ και Πολυμζςων  
- Βιομθχανικισ Πλθροφορικισ  
- Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν    
- Γεωπλθροφορικισ και Σοπογραφίασ  
- Πλθροφορικισ και Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν   
- Σθλεπλθροφορικισ και Διοίκθςθσ  
- Σθλεπικοινωνιϊν  και Δικτφων Η/Τ (Π..Ε.)    
- Επιχειρθματικοφ  χεδιαςμοφ και Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων  
- Εφαρμογϊν Πλθροφορικισ ςτθ Διοίκθςθ και ςτθν Οικονομία 
- Διαχείριςθσ  Πλθροφοριϊν   
      ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ, ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ. 
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Γ) ΜΕΣΑΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

-   Δίπλωμα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ Ι.Ε.Κ. οποιαςδιποτε ειδικότθτασ του τομζα 
    Πλθροφορικισ, ι  
-   Πτυχίο Α’ ι Β’ κφκλου ςπουδϊν Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου (ΣΕΕ):  
     i) Οποιαςδιποτε ειδικότθτασ του τομζα Πλθροφορικισ - Δικτφων Η/Τ, 
     ii) Ειδικότθτασ Ηλεκτρονικϊν Τπολογιςτικϊν υςτθμάτων ι Ηλεκτρονικϊν Τπολογιςτικϊν  
     υςτθμάτων και Δικτφων του Ηλεκτρονικοφ Σομζα, ι 
-    Απολυτιριοσ τίτλοσ:  
     i)  Κλάδου Πλθροφορικισ Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου, 
     ii) Σμιματοσ Προγραμματιςτϊν Ηλεκτρονικϊν Τπολογιςτϊν, Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ 
     Λυκείου, ι  
     iii) Ειδικότθτασ Τπαλλιλων Χειριςτϊν Η/Τ, Σεχνικισ Επαγγελματικισ χολισ, 
     ι άλλοσ ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ τίτλοσ, ςχολικϊν μονάδων τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ. 


