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ΕΛΟΤ EN ISO 9001/2008 

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 
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Απαγορεύεται η ανατύπωση όλου ή μέρους αυτού του Εγχειριδίου 
χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του ΕΛΙΝΠ. 

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Τυπικά Ακαδημαϊκά Προσόντα: 

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να πιστοποιηθούν στο σχήμα του «Στέλεχος Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών» στο πλαίσιο των διαδικασιών κατά ISO/IEC 17024, θα 

πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα προσόντα: 

Τυπικά Ακαδημαϊκά Προσόντα: 

 Τουλάχιστον Απόφοιτοι Υποχρεωτικής εκπαίδευσης  και  

Παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον 100 

ωρών (σε αυτή την περίπτωση απαιτείται βεβαίωση παρακολούθησης του εν λόγω 

προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης) ή  

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τριών (3) ετών στην άσκηση επαγγέλματος συναφή 

με τα υποσχήματα και παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης 

διάρκειας τουλάχιστον 60 ωρών (σε αυτή την περίπτωση απαιτείται βεβαίωση εργοδότη 

όπου να περιγράφεται το αντικείμενο ενασχόλησης ή σχετικό έγγραφο και βεβαίωση 

συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης) ή  

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία πέντε (6) ετών στην άσκηση επαγγέλματος συναφή 

με τα υποσχήματα και παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης 

διάρκειας τουλάχιστον 30 ωρών (σε αυτή την περίπτωση απαιτείται βεβαίωση εργοδότη 

όπου να περιγράφεται το αντικείμενο ενασχόλησης ή σχετικό έγγραφο και βεβαίωση 

συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης) 

Οι εξετάσεις γίνονται μόνο στην ελληνική γλώσσα και με την χρήση Η/Υ 

 

Γ.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Το σχήμα Πιστοποίησης «Στέλεχος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» προβλέπει 

καθορισμένη διαδικασία εξέτασης των υποψηφίων. Η διαδικασία εξέτασης για τα 
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υποσχήματα αποτελείται από: 

Αξιολόγηση  Εξετάσεων 

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος με τη χρήση 

Η/Υ . Οι εξετάσεις δύναται να πραγματοποιηθούν είτε  δια ζώσης σε πιστοποιημένα 

εξεταστικά κέντρα του Ελληνικού Ινστιτούτου Πιστοποιήσεων είτε εξ αποστάσεως με τη 

μέθοδο proctoring.   

Η διαδικασία εξέτασης αποτελείται από ερωτήσεις κλειστού τύπου και ο υποψήφιος 

υποχρεούται να επιλέξει την ορθή απάντηση. Οι ερωτήσεις βασίζονται στο γνωστικό 

αντικείμενο ανά υποσχήμα. 

Επιλέγονται οι ερωτήσεις κλειστού τύπου καθόσον έχει αποδειχθεί σε παιδαγωγικό επίπεδο 

ότι αυξάνουν την αξιοπιστία του αποτελέσματος εξέτασης και την εγκυρότητα του τελικού 

αποτελέσματος. Οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής ή τύπου Σωστό ή Λάθος 

προκειμένου να καλυφθεί το μεγαλύτερο ποσοστό του προγράμματος σπουδών. Η ύπαρξη 

ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών θεωρήθηκε αναγκαία καθώς ο βαθμός εξειδίκευσης του 

εκάστοτε αντικειμένου υποσχήματος είναι ιδιαίτερα υψηλός και απαιτείται υψηλός βαθμός 

δυσκολίας στο σύνολο της εξεταστικής διαδικασίας, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία της 

εξέτασης.   

Το σύνολο των ερωτήσεων βασίζεται στα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών (syllabus) ανά 

υποσχήμα  και καλύπτει το σύνολο της διδακτέας ύλης, σε σχέση με τις γνώσεις, δεξιότητες 

και ικανότητες που θα πρέπει να επιδείξει ο υποψήφιος. Η διαδικασία εξέτασης έχει 

διάρκεια 60 λεπτά και αποτελείται από 30 ερωτήσεις κλειστού τύπου όπου ο υποψήφιος 

υποχρεούται να επιλέξει την ορθή απάντηση. Επιτυχής θεωρείται ο υποψήφιος ο οποίος 

συγκεντρώνει τουλάχιστον το 70% της μέγιστης βαθμολογίας. Οι εξετάσεις διεξάγονται στην 

ελληνική γλώσσα. 

Η πιστοποίηση  έχει διάρκεια τέσσερα έτη.  

Επαναπιστοποίηση: Ο κάτοχος ενός Πιστοποιητικού έχει το δικαίωμα της 

επαναπιστοποίησης εντός τριών μηνών πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης της 

ισχύος του Πιστοποιητικού. Ένα μήνα πριν από την ημερομηνία λήξης του Πιστοποιητικού ο 

Κάτοχος Πιστοποιητικού ειδοποιείται ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά  από το ΕΛΙΝΠ για την 

δυνατότητά του να συμμετάσχει στη Διαδικασία Επαναπιστοποίησης. 

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επαναπιστοποίησης ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει 

αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις, σε πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ή στο ΕΛΙΝΠ και να 
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δηλώσει τον τρόπο εξέτασης που επιθυμεί. Ανά περίπτωση ενημερώνεται για τη δυνατότητα 

εξ αποστάσεων εξέτασης. Οι εξετάσεις ακολουθούν τη διαδικασία της αρχικής πιστοποίησης 

και περιλαμβάνουν ερωτήσεις που αφορούν το ίδιο εκπαιδευτικό περίγραμμα. Ο κάτοχος 

Πιστοποιητικού του φορέα έχει το δικαίωμα να επαναλάβει την εξέταση έως δύο φορές 

(εξέταση και επανεξέταση) κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης 

ισχύος του Πιστοποιητικού του 

Προϋποθέσεις: Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις επαναπιστοποίησης ο υποψήφιος δεν 

απαιτείται να επιδείξει επιπλέον αποδεικτικό προσόντων ή εμπειρίας. 

Επέκταση Πιστοποιητικού γίνεται και όταν ο υποψήφιος έχει λάβει πιστοποιητικό για μέρος 

και όχι για το σύνολο των υποσχημάτων του πιστοποιητικού και επιθυμεί να πιστοποιηθεί 

και σε άλλα υποσχήματα του πιστοποιητικού. Η Διαδικασία εξέτασης, αξιολόγησης και 

πιστοποίησης για την επέκταση του Πιστοποιητικού είναι ίδια με αυτή της αρχικής 

Διαδικασίας εξέτασης και Πιστοποίησης και εξαρτάται από τις απαιτήσεις έκαστου 

υποσχήματος  και τις διαδρομές πιστοποίησης που έχουν τεθεί.  Επιτυχής ολοκλήρωση των 

εξετάσεων στο νέο υποσχήμα οδηγεί στην έκδοση νέου πιστοποιητικού που αφορά στο εν 

λόγω υποσχήμα.  

Δεν προβλέπεται διαδικασία επιτήρησης 

 


