Διαδικασία εξέτασης
Οποιοσδήποτε επιθυμεί μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στις εξετάσεις που διενεργεί ο φορέας για
την έκδοση Πιστοποιητικών αρκεί να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του στη
διαδικασία Πιστοποίησης και να απευθυνθεί σε ένα συνεργαζόμενο Εξεταστικό Κέντρο ή να
επισκεφτεί την επίσημη ιστοσελίδα του φορέα, συμπληρώνοντας μία Αίτηση Υποψηφίου με τα
στοιχεία του, την οποία υπογράφει και παραδίδει στον Υπεύθυνο Εξετάσεων ή την αποστέλλει
στην έδρα του φορέα. Το ΕΛΙΝΠ παρέχει στους ενδιαφερομένους εντύπως και ηλεκτρονικώς όλες
τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις πιστοποίησης τους, τις
υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους. Η αίτηση περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα εξής
1.Προσωπικά Στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης,
Ταχυδρομική Διεύθυνση, Τηλέφωνο Επικοινωνίας, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και
άδεια παραμονής ή εργασίας σε περίπτωση αλλοδαπού.
2.Τις ενότητες πιστοποίησης, στις οποίες επιθυμούν να εξεταστούν
Μαζί με την αίτηση, ο υποψήφιος υποβάλλει στον φορέα Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνει
ότι δεν θα χρησιμοποιήσει το πιστοποιητικό με τρόπο ώστε να δημιουργήσει παραπλάνηση και
λανθασμένα συμπεράσματα στους τρίτους και ότι σε περίπτωση ανάκλησης του Πιστοποιητικού
θα το επιτρέψει, άμεσα, στον φορέα.
Ο φορέας αξιολογεί και πιστοποιεί τους υποψηφίους με την εξής μέθοδο:
Μέσω ηλεκτρονικής μεθόδου με τη χρήση εφαρμογών λογισμικού με τη βοήθεια κατάλληλου
αυτοματοποιημένου συστήματος διόρθωσης για την περίπτωση χορήγησης πιστοποιητικών
γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ σύμφωνα με την απόφαση με αρ. 121929/Η ΦΕΚ 2123/18-2014 περί της Διαδικασίας πιστοποίησης και εποπτείας Φορέων χορήγησης Πιστοποιητικών
γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της ημεδαπής- Αναγνώριση φορέων και αντιστοίχιση
τίτλων γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της αλλοδαπής.

Το ΕΛΙΝΠ αξιολογεί με πρακτική εξέταση τη γνώση, τις δεξιότητες και την ικανότητα των
εξεταζομένων στο χειρισμό Η/Υ, βασιζόμενο στις απαιτήσεις του εξεταστικού συστήματος για τη
χορήγηση Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ. Η εξεταστική διαδικασία
περιλαμβάνει, κυρίως, την εκτέλεση ενεργειών από τον εξεταζόμενο, π.χ. ζητείται από τον
εξεταζόμενο να εκτελέσει μια ενέργεια για να προκύψει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Η εξέταση
περιλαμβάνει και ερωτήματα μιας επιλογής από πολλές, πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης
κενού ή άλλα αντίστοιχου τύπου, τα οποία αποτελούν ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 40% του
συνόλου των ερωτημάτων της εξέτασης.
Το πρόγραμμα εξέτασης διαθέτει το αναγκαίο λογισμικό για την αυτόματη διόρθωση βαθμολόγηση των απαντήσεων του εξεταζομένου και την άμεση έκδοση των αποτελεσμάτων
αυτού για κάθε αντικείμενο εξέτασης ξεχωριστά. Οι ερωτήσεις επιλέγονται με ψηφιακή κλήρωση
και διακρίνονται ανά ενότητα, με βάση το βαθμό δυσκολίας τους σε τρεις (3) κατηγορίες: 50%
εύκολες, 25% μέτριες και 25% δύσκολες. Οι ερωτήσεις αντλούνται από την Τράπεζα Θεμάτων
βάσει της εξεταστέας ύλης. Επιτυχών στην εξέταση θεωρείται ο εξεταζόμενος που συγκεντρώνει
ποσοστό 70% τουλάχιστον, της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας, ανά γνωστικό αντικείμενο
εξέτασης
Το ΕΛΙΝΠ δεσμεύεται ότι:
1.Εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που τηρεί στα αρχεία της και
στα πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα. Όλα τα προσωπικά δεδομένα διαχειρίζονται σύμφωνα με
την κείμενη Νομοθεσία (Νόμος 2472/1997).
2.Η μέθοδος αξιολόγησης του υποψηφίου δεν επηρεάζεται από τα προσωπικά του δεδομένα.

