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Ορισμοί – Συντμήσεις 
Σχήμα Πιστοποίησης / 
Πιστοποίηση  

Συγκεκριμένες απαιτήσεις πιστοποίησης σχετικές με συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων, για 
τους οποίους εφαρμόζονται τα ίδια πρότυπα, κανόνες και διαδικασίες 

ΣΕ Σταθμός Εργασίας.  
Κάθε ηλεκτρονικός υπολογιστής που συμμετέχει στη διαδικασία των εξετάσεων. 

ΑΣΕ  Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξέτασης  
Είναι το λογισμικό που χρησιμοποιούν τα Πιστοποιημένα από την ΑCTA Εξεταστικά Κέντρα 
για την διεξαγωγή των εξετάσεων.  

ΚΕΔΙΣΠ Κεντρικό Διαχειριστικό Σύστημα Πιστοποίησης  
Το ΚΕΔΙΣΠ, παρέχει δυνατότητα διαβαθμισμένης ασφαλούς πρόσβασης μέσω διαδικτύου, 
στους εξουσιοδοτημένους χρήστες και στα Πιστοποιημένα από την ΑCTA Εξεταστικά Κέντρα 
που διενεργούν τις εξετάσεις. 

Εξεταστικό Κέντρο 
 

Οποιοσδήποτε δημόσιος και ιδιωτικός εκπαιδευτικός φορέας, όπως Κέντρο Δια Βίου 
Μάθησης, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολεία Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ.α., το οποίο πληροί όλες τις προδιαγραφές που τίθενται 
στον Κανονισμό Λειτουργίας Εξεταστικού Κέντρου - ΕΓ04   

Υπεύθυνος  Εξετάσεων Ανήκει στο προσωπικό του Εξεταστικού κέντρου και παρέχει πλήρη διοικητική υποστήριξη 
τόσο κατά τη διενέργεια της Εξέτασης αλλά και σε όλη τη διάρκεια συνεργασίας του 
Εξεταστικού Κέντρου με την ACTA  

Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης Ανήκει στο προσωπικό του Εξεταστικού κέντρου και φροντίζει για την διατήρηση της 
υποδομής των Η/Υ σε άριστη κατάσταση. Είναι υπεύθυνος για τη λύση τυχόν τεχνικών 
προβλημάτων κατά τη διενέργεια των εξετάσεων  

Υποψήφιος  Το άτομο που ικανοποιεί συγκεκριμένα προαπαιτούμενα που του επιτρέπουν τη συμμετοχή 
του στη διεργασία πιστοποίησης  

Διεργασία Πιστοποίησης  Όλες οι δραστηριότητες, μέσω των οποίων ο Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων καθορίζει 
κατά πόσο ένα άτομο ικανοποιεί συγκεκριμένες απαιτήσεις ικανότητας, 
συμπεριλαμβανομένων της αίτησης, της αξιολόγησης, της απόφασης πιστοποίησης,  και της 
επαναπιστοποίησης καθώς και της χρήσης των Πιστοποιητικών και των λογοτύπων.  

Αμεροληψία Ύπαρξη αντικειμενικότητας  
 
Ικανότητα:  

Αποδεδειγμένη ικανότητα εφαρμογής γνώσεων ή/και δεξιοτήτων και, όπου απαιτείται, 
αποδεδειγμένων προσωπικών χαρακτηριστικών, όπως αυτά καθορίζονται στο Σχήμα 
Πιστοποίησης.  

 
Αξιολόγηση:  

Διεργασία μέσω της οποίας αξιολογείται η ικανοποίηση απαιτήσεων του Σχήματος 
Πιστοποίησης για κάθε άτομο και η οποία οδηγεί στην απόφαση Πιστοποίησης.  

 
Εξέταση:  
 

Μηχανισμός που αποτελεί τμήμα της αξιολόγησης, ο οποίος μετρά την ικανότητα ενός 
υποψηφίου, μέσω ενός ή περισσοτέρων μέσων (π.χ. Προφορικά, γραπτά, πρακτικά ή μέσω 
παρατήρησης). 

Επιτηρητής Πρόσωπο εντεταλμένο από την ACTA  το οποίο διαχειρίζεται ή επιβλέπει μια εξέταση αλλά 
δεν αξιολογεί την επάρκεια του υποψηφίου. Είναι  υπεύθυνο για την ορθή και ομαλή 
διεξαγωγή της εξέτασης 

 
Εξεταστής: 

Πρόσωπο με εξειδικευμένα τεχνικά και προσωπικά προσόντα, ικανό για τη διεξαγωγή ή και 
τη βαθμολόγηση μιας εξέτασης. 

Ένσταση   Απαίτηση αιτούμενου, υποψηφίου ή πιστοποιημένου για την επανεξέταση ή την αλλαγή 
απόφασης του Φορέα Πιστοποίησης σχετικά με ην κατάσταση Πιστοποίησής του = 

 
Παράπονο:  

Αίτηση,   διαφορετικής της Ένστασης, από έναν οργανισμό ή άτομο προς το Φορέα 
Πιστοποίησης,  για αξιολόγηση της συμμόρφωσης και διορθωτικές ενέργειες σχετικές με τις 
δραστηριότητες του Φορέα ή των Πελατών του.     

Σύστημα Πιστοποίησης Σύνολο διαδικασιών και πόρων για την εκτέλεση της διεργασίας πιστοποίησης ως προς το 
συγκεκριμένο Σχήμα Πιστοποίησης, η οποία οδηγεί στην έκδοση Πιστοποιητικού ικανότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της Πιστοποίησης.  

Πιστοποιητικό Έγγραφο που έχει εκδοθεί από την ACTA σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς προτύπου 
ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 και υποδεικνύει ότι το αναφερόμενο πρόσωπο πληροί τις απαιτήσεις 
πιστοποίησης  

Υπεύθυνος Συντονισμού  
και Διενέργειας Εξετάσεων 

Πρόσωπο από το φορέα πιστοποίησης που είναι υπεύθυνο για την απόφαση πιστοποίησης. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Ιδιοκτήτης του παρόντος Σχήματος Πιστοποίησης είναι ACTA. Ο παρών Ειδικός Κανονισμός χρησιμοποιείται σε 
συνδυασμό με τον Κανονισμό Εξέτασης και Πιστοποίησης και το Εγχειρίδιο Ποιότητας του Φορέα Πιστοποίησης 
Προσώπων.  
 
ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «Proficiency in IT Skills» 
 
Οι θεματικές ενότητες που καλύπτει το σχήμα πιστοποίησης είναι: 
- Επεξεργασία κειμένου (βασικό και προχωρημένο επίπεδο) 
- Υπολογιστικά φύλλα (βασικό και προχωρημένο επίπεδο) 
- Υπηρεσίες διαδικτύου (βασικό επίπεδο) 
- Βάσεις δεδομένων (βασικό και προχωρημένο επίπεδο) 
- Παρουσιάσεις (βασικό και προχωρημένο επίπεδο) 
- Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων (βασικό και προχωρημένο επίπεδο) 
 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΠΕΠ. 
Αναγνωρισμένα πιστοποιητικά από τον ΕΟΠΠΕΠ για τους διαγωνισμούς του δημοσίου μέσω ΑΣΕΠ και για την αγορά 
εργασίας, τα πιστοποιητικά Πιστοποιημένος χρήστης Βασικών Δεξιοτήτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Certified 
Computer User (CCU) και Πιστοποιητικό Επάρκειας Δεξιοτήτων Πληροφορικής - Certification Proficiency in IT Skills – 
(CPIT)  αποτελούν  απαραίτητο προσόν τόσο στην Ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά. 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Οι απαιτήσεις για το Σχήμα πιστοποίησης στηρίζονται: 

• στο (ΦΕΚ 2123/Β/01-08-2014). «Διαδικασία 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.» 

• στις απαιτήσεις του προτύπου  ΕΛΟΤ EN ISO9001:2015 
• στις απαιτήσεις του προτύπου  ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ, ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ 
 
 

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 
 

ΣΤΟΧΟΙ 

(Οι πιστοποιημένοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:…) 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

• Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 
• Εκκίνηση, Τερµατισµός, Επανεκκίνηση  του  Η/Υ ακολουθώντας τις κατάλληλες διαδικασίες 
• Εµφάνιση πληροφοριών έκδοσης λειτουργικού συστήµατος,διαθέσιµης RAM 
• Ρύθµιση ηµεροµηνίας και ώρας 
• Ρυθµίσεις έντασης ήχου, ανάλυσης οθόνης, βάθους χρώµατος 
• Χρήση και επιλογές Προφύλαξης Οθόνης 
• Εναλλαγή γλώσσας πληκτρολογίου 
• Χρήση Σύλληψης Οθόνης (Print Screen) και επικόλλησης 
• Χρήση Λειτουργιών Βοήθειας 
•  Επιφάνεια Εργασίας 
• Αναγνώριση και κατανόηση της λειτουργικότητας στοιχείων της   επιφάνειας  εργασίας: 

Μενού έναρξη, γραµµή εργασιών, επιφάνεια εργασίας, εικονίδια 
• Χρήση του µενού έναρξη, εκκίνηση και κλείσιµο εφαρµογής 
• Άνοιγµα αρχείου, φακέλου, εφαρµογής, εικονιδίων συστήµατος από την επιφάνεια 

εργασίας 
• ∆ηµιουργία εικονιδίου συντόµευσης 
• Ρυθμίσεις γραμμής εργασιών 
• Ρυθμίσεις συντομεύσεων 
• Παράθυρα 
• Αναγνώριση και κατανόηση της λειτουργικότητας στοιχείων τωνπαραθύρων: Γραµµή 

τίτλου, µενού, ράβδοι κύλισης, γραµµή εργαλείων, γραµµή κατάστασης 
• Ελαχιστοποίηση, µεγιστοποίηση, επαναφορά, κλείσιµο, µετακίνηση,αλλαγή µεγέθους 

παραθύρων 
• Εναλλαγή µεταξύ ανοιχτών παραθύρων 
• Ταξινόμηση περιεχομένων παραθύρων φακέλων 
• ∆οµή φακέλων και αρχείων 
• Κατανόηση των οδηγών µέσων αποθήκευσης, αρχείων, φακέλων και της ιεραρχικής δοµής 

των φακέλων 
• Πλοήγηση µεταξύ φακέλων, οδηγών µέσων αποθήκευσης 
• Κατανόηση της δοµής του ονόµατος των αρχείων, γνώση συνήθων τύπων αρχείων 
• ∆ιαχείριση φακέλων και αρχείων 
• ∆ηµιουργία φακέλου και υποφακέλου 
• Μετονοµασία φακέλων, αρχείων 
• Επιλογή πολλαπλών φακέλων, αρχείων 
• Μετακίνηση αρχείων, φακέλων 
• Αντιγραφή αρχείων, φακέλων 
• ∆ιαγραφή αρχείων, φακέλων 
• Επαναφορά  αρχείων,  φακέλων  από  τον  κάδο  ανακύκλωσης,  άδειασµα του κάδου 

ανακύκλωσης 
• Κοινή χρήση αρχείων, φακέλων 
• Ρυθμίσεις φακέλων 1.5.10.Επιλογές προβολής φακέλων 1.5.11.Αλλαγή επεκτάσεων 

αρχείων 
• Βοηθητικά εργαλεία 
• Χρήση του εργαλείου αναζήτησης αρχείων, φακέλων 
• Λίστα πρόσφατων εγγράφων 
• Κατανόηση της έννοιας συµπίεσης αρχείων 
• Συµπίεση, εξαγωγή αρχείων 
• Επίγνωση του τι είναι ένας ιός Η/Υ, ποιες µπορεί να είναι οι επιδράσεις του και τρόπων 

διάδοσής τους 
• Επίγνωση ωφελειών, περιορισµών των αντιβιοτικών εφαρµογών 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 
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• Εφαρµογές 
• Τερµατισµός εφαρµογής που δεν ανταποκρίνεται 
• Κατανόηση των διαδικασιών εγκατάστασης, απεγκατάστασης εφαρµογών λογισµικού στον 

Η/Υ 
§ Εργαλεία διευκόλυνσης πρόσβασης 

• Εκτυπώσεις 
• Εγκατάσταση εκτυπωτή στον Η/Υ 
• Επιλογή προεπιλεγµένου εκτυπωτή 
• ∆ιαχείριση εκτυπώσεων: Παύση, επανεκκίνηση, διαγραφή εργασιών εκτύπωσης 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 

 

 

 
 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 

ΣΤΟΧΟΙ 

(Οι πιστοποιημένοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:…) 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

• Χειρισµός εγγράφων 
• ∆ηµιουργία, Άνοιγµα, Κλείσιµο, Αποθήκευση εγγράφου 
• Αποθήκευση εγγράφου µε διαφορετικό τύπο ή / και σε διαφορετική θέση ή / και µε διαφορετικό 

όνοµα 
• Εναλλαγή µεταξύ ανοιχτών εγγράφων 
• Χρήση διαθέσιµων προτύπων για δηµιουργία εγγράφων 
• Περιβάλλον της εφαρµογής επεξεργασίας κειµένου 
• Εµφάνιση και απόκρυψη γραµµών εργαλείων 
• Εναλλαγή µεταξύ καταστάσεων προβολών σελίδας 
• Ρύµθιση ποσοστού µεγέθυνσης - σµίκρυνσης προβολής (Ζουµ) 
• Χρήση των διαθέσιµων λειτουργιών βοήθειας της εφαρµογής 
• Γνώση του τρόπου ρύθµισης βασικών επιλογών της εφαρµογής:  
• Καθορισµός προεπιλεγµένου φακέλου για άνοιγµα-αποθήκευση  εγγράφων, όνοµα χρήστη 
• Εµφάνιση, απόκρυψη µη-εκτυπώσιµων χαρακτήρων 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΕΙΜΕΝΟΥ  

• Σύνταξη κειµένου 
• Εισαγωγή κειµένου 
• ∆ιόρθωση, απαλοιφή κειµένου 
• Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων και συµβόλων 
• ∆ιαχείριση κειµένου 
• Επιλογή χαρακτήρων, λέξεων, γραµµών, παραγράφων, ολόκληρου του εγγράφου 
• Αντιγραφή, αποκοπή και επικόλληση κειµένου στο ίδιο ή σε άλλο έγγραφο 
• Βοηθητικά εργαλεία σύνταξης κειµένου 
• Χρήση της αναίρεσης και της επαναφοράς 
• Χρήση "εύρεσης" και "αντικατάστασης" 
• Ορθογραφικός έλεγχος κειµένου, προσθήκη λέξεων στο λεξικό 
• Χρήση αυτόµατου συλλαβισµού του εγγράφου 
• Υπερσύνδεσμοι 
• Παρακολούθηση αλλαγών 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

 

 

 

• Μορφοποίηση Χαρακτήρων 
• Επιλογή γραµµατοσειράς και µεγέθους γραµµατοσειράς 
• Μορφή έντονη, πλάγια, υπογραµµισµένη 
• Χρώµα γραµµατοσειράς 
• Μορφή εκθέτη, δείκτη 
• Αυτόµατη εναλλαγή πεζών-κεφαλαίων σε κείµενο 
• Αντιγραφή µορφοποίησης 
• Μορφοποίηση Παραγράφων 
• Επιλογές στοίχισης παραγράφου 
• ∆ηµιουργία εσοχών και προεξοχών 
• Καθορισµός διάστιχου και αποστάσεων παραγράφου 
• Χρήση περιγραµµάτων και σκίασης σε παράγραφο 
• ∆ηµιουργία λιστών µε αρίθµηση και κουκίδες 
• Καθορισµός & χρήση στηλοθέτη/ων 
• Χρήση διαθέσιµων στυλ παραγράφου 

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 
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• Δημιουργία προσαρμοσμένου στυλ παραγράφου 
• Ρυθµίσεις σελίδας 
• Προσαρµογή περιθωρίων σελίδας 
• Επιλογή µεγέθους χαρτιού, προσανατολισµού σελίδας 
• Κεφαλίδες και Υποσέλιδα 
• Εισαγωγή κειµένου σε κεφαλίδα, υποσέλιδο 
• Αρίθµηση σελίδων 
•  Εισαγωγή διαθέσιµων πεδίων σε κεφαλίδα, υποσέλιδο: Ηµεροµηνία, Πλήθος σελίδων, Θέση 

αρχείου 
• Εφαρμογή ρυθμίσεων σε συγκεκριμένες μόνο σελίδες 
• Χρήση αλλαγών 
• Εισαγωγή, διαγραφή αλλαγών σελίδας 
• Εισαγωγή, διαγραφή αλλαγών γραµµής στην ίδια παράγραφο 
• Προστασία εγγράφου 
• Διάρθρωση εγγράφου σε στήλες 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΕΓΓΡΑΦΟΥ 

 
 

• ∆ιαχείριση αντικειµένων 
• Εισαγωγή εικόνας, γραφικού στο έγγραφο 
• ∆ιαγραφή εικόνας, γραφικού 
• Αντιγραφή,  µετακίνηση  εικόνας,  γραφικού  στο  ίδιο  ή  σε  άλλο έγγραφο 
• Υδατογράφημα 
• Πίνακας περιεχομένων 
• Λεζάντες 
• Βιβλιογραφία 
• Εξώφυλλα 
• Υποσημείωση 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

• ∆ηµιουργία πίνακα και διαχείριση περιεχοµένων πίνακα 
• Καθορισµός γραµµών, στηλών, θέσης πίνακα 
• Εισαγωγή, διόρθωση δεδοµένων σε πίνακα 
• Επιλογή γραµµών, στηλών, κελιών ενός πίνακα 
• Εισαγωγή, διαγραφή γραµµών ή στηλών ή κελιών ενός πίνακα 
• ∆ιαµόρφωση του πλάτους των στηλών και του ύψους των γραµµών ενός πίνακα 
• Μορφοποίηση πίνακα 
• Μορφοποίηση του περιγράµµατος των κελιών ενός πίνακα: Πλάτος, χρώµα, στυλ περιγράµµατος 
• Εφαρµογή σκίασης σε κελιά 

ΠΙΝΑΚΕΣ 

• Προετοιµασία και συγχώνευση κυρίου εγγράφου και δεδοµένων για µαζική αλληλογραφία 
• Καθορισµός, επεξεργασία κύριο εγγράφου συγχώνευσης (επιστολή-ετικέτες) 
• Άνοιγµα αρχείου δεδοµένων για χρήση στη συγχώνευση 
• Προσθήκη πεδίων δεδοµένων 
• Συγχώνευση κυρίου εγγράφου και δεδοµένων για µαζική αλληλογραφία 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 
• Προετοιµασία και εκτύπωση 
• Προεπισκόπηση εγγράφου 
• Χρήση επιλογών εκτύπωσης: πλήθος αντιγράφων, συγκεκριµένες σελίδες, επιλογή 

εγκατεστηµένου εκτυπωτή 
• Εκτύπωση εγγράφου σε εγκατεστηµένο εκτυπωτή 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 

 
 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ 
 

ΣΤΟΧΟΙ 

(Οι πιστοποιημένοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:…) 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

• ∆ιαχείριση βιβλίων εργασίας 
• ∆ηµιουργία, Άνοιγµα, Κλείσιµο, Αποθήκευση βιβλίων εργασίας 
• Αποθήκευση βιβλίου εργασίας µε   διαφορετικό τύπο ή και σε διαφορετική θέση ή και µε 

διαφορετικό όνοµα 
• Εναλλαγή µεταξύ ανοιχτών βιβλίων 
• ∆ιαχείριση φύλλων εργασίας 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΕΦΑΡMΟΓΗΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
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• Μετάβαση σε διαφορετικά φύλλα εργασίας ενός ή περισσοτέρων ανοικτών βιβλίων 
• Εισαγωγή φύλλου εργασίας 
• ∆ιαγραφή φύλλου εργασίας 
• Μετονοµασία φύλλου εργασίας 
• Αντιγραφή,  µετακίνηση φύλλου εργασίας στο ίδιο ή σε διαφορετικό βιβλίο εργασίας 
• Το περιβάλλον εργασίας της εφαρµογής 
• Εµφάνιση και απόκρυψη γραµµών εργαλείων 
• Μετάβαση σε συγκεκριµένο κελί ή περιοχή ενός φύλλου εργασίας 
• Ρύθµιση ποσοστού µεγέθυνσης-σµίκρυνσης προβολής (Ζουµ) 
• Σταθεροποίηση και αποσταθεροποίηση περιοχών ενός φύλλου εργασίας 
• Γνώση του τρόπου ρύθµισης βασικών επιλογών της εφαρµογής: Καθορισµός προεπιλεγµένου 

φακέλου για άνοιγµα - αποθήκευση εγγράφων, όνοµα χρήστη 
• Χρήση των διαθέσιµων λειτουργιών βοήθειας της εφαρµογής 

ΦΥΛΛΩΝ 

 
 

• Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων στο φύλλο εργασίας 
• Εισαγωγή κειµένου, αριθµών, ηµεροµηνιών σε κελιά 
• Εισαγωγή επιπρόσθετων δεδοµένων σε κελί, διόρθωση περιεχοµένου κελιού 
• Απαλοιφή περιεχοµένου κελιών 
• Αυτόµατη συµπλήρωση δεδοµένων σε κελιά 
• Χρήση της δυνατότητας εύρεσης και αντικατάστασης δεδοµένων κελιών σ' ένα φύλλο εργασίας 
• Ταξινόµηση αύξουσα, φθίνουσα των περιεχοµένων µιας περιοχής κελιών 
• Χρήση της αναίρεσης και της επαναφοράς 
• ∆ιαχείριση Κελιών 
• Μετακίνηση, αντιγραφή περιεχοµένου κελιών στο ίδιο ή σε διαφορετικό φύλλο εργασίας 
• Εισαγωγή, διαγραφή κελιού,  περιοχής κελιών, γραµµών, στηλών 
• Υπερσύνδεσμοι 
• Προστασία κελιών και φύλλων δεδομένων 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

• Μορφοποίηση φύλλου εργασίας 
• Επιλογή κελιού, περιοχής κελιών, γραµµών, στηλών, όλων των κελιών του φύλλου εργασίας 
• Αλλαγή ύψους  γραµµών, πλάτους στηλών, αυτόµατη προσαρµογή στα δεδοµένα 

Μορφοποίηση κελιών 
• Μορφοποίηση κελιών που περιέχουν αριθµητικά δεδοµένα: ποσοστό, δεκαδικά ψηφία, 

διαχωριστικό χιλιάδων, νόµισµα 
• Μορφοποίηση κελιών που περιέχουν δεδοµένα ηµεροµηνίας 
• Επιλογή γραµµατοσειράς και µεγέθους γραµµατοσειράς 
• Εφαρµογή έντονης, πλάγιας, υπογραµµισµένης µορφής 
• Αλλαγή χρώµατος γραµµατοσειράς 
• Αναδίπλωση περιεχοµένου κελιών 
• Στοίχιση, κεντράρισµα, προσανατολισµός περιεχοµένων κελιού 
• Κεντράρισµα τίτλου σε µια περιοχή κελιών 
• Αλλαγή προσανατολισµού περιεχοµένου κελιών 
•  Περίγραµµα και σκίαση κελιών 
•  Αντιγραφή µορφoποίησης µεταξύ κελιών 
• Παραμετροποίηση μορφής δεδομένων 
• Όνομα κελιού ή περιοχής κελιών 

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

 

 
 

• Αναφορές σε κελιά 
• Χρήση σχετικής και απόλυτης αναφοράς κελιού σε τύπους ή συναρτήσεις 

Τύποι υπολογισµού που δεν καλούν συναρτήσεις 
• ∆ηµιουργία  τύπου  υπολογισµού  µε  αριθµητικά  δεδοµένα  και πράξεις πρόσθεσης, αφαίρεσης, 

πολλαπλασιασµού , διαίρεσης 
•  ∆ηµιουργία τύπου υπολογισµού µε χρήση αναφορών σε κελιά 
• Τύποι υπολογισµού που χρησιµοποιούν συναρτήσεις 
• ∆ηµιουργία τύπων µε χρήση συναρτήσεων που υπολογίζουν άθροισµα, µέσο όρο, µέγιστο, 

ελάχιστο, µέτρηση πλήθους 
• ∆ηµιουργία τύπου λήψης απόφασης µε χρήση λογικής συνάρτησης 
• Λογικές συναρτήσεις 
• Μαθηματικές συναρτήσεις 
• Στατιστικές συναρτήσεις 
• Συναρτήσεις ημερομηνίας ώρας 
• Συναρτήσεις κειμένου 
• Συναρτήσεις αναζήτησης αναφοράς 

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 
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• Οικονομικές συναρτήσεις 
• Συναρτήσεις βάσης δεδομένων 
• Συναρτήσεις πληροφοριών 
• ∆ηµιουργία γραφηµάτων 
• ∆ηµιουργία γραφηµάτων από δεδοµένα του φύλλου εργασίας 
• Επιλογή, αλλαγή τύπου γραφήµατος: πίτας, ράβδων, στηλών, γραµµής 
• Τροποποίηση και µορφοποίηση γραφήµατος 
• Μετακίνηση, αντιγραφή, διαγραφή, αλλαγή µεγέθους γραφήµατος 
• Προσθήκη τίτλου ή ετικέτας σε γραφήµατα 
• Αλλαγή χρωµάτων ράβδου, στήλης, γραµµής, τµήµατος πίτας 
• Αλλαγή χρώµατος φόντου γραφήµατος 
• Αλλαγή κλίμακας αξόνων 

ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 

• ∆ιαµόρφωση εκτύπωσης φύλλου εργασίας 
• Περιθώρια σελίδας σε φύλλο εργασίας 
• Προσανατολισµός σελίδας  
• Προσαρµογή µεγέθους σελίδας 
• Προσαρµογή κεφαλίδας, υποσέλιδου 
• Εµφάνιση, απόκρυψη γραµµών πλέγµατος 
• Εµφάνιση, απόκρυψη επικεφαλίδων γραµµών και στηλών 
• Επανάληψη κατά την εκτύπωση γραµµής ή γραµµών τίτλου σε κάθε σελίδα 
• Προσαρµογή περιοχής εκτύπωσης σε καθορισµένο πλήθος σελίδων ανά πλάτος και ύψος 
• Εκτύπωση 
• Προεπισκόπιση φύλλου εργασίας 
• Χρήση επιλογών εκτύπωσης: πλήθος αντιγράφων, συγκεκριµένη περιοχή  κελιών, επιλεγµένο 

γράφηµα, επιλογή εγκατεστηµένου εκτυπωτή 
• Εκτύπωση σε εγκατεστηµένο εκτυπωτή 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 

 

• Δημιουργία 
• Διάταξη 
• Συναρτήσεις συγκεντρωτικών στοιχείων 
• Πεδία συγκεντρωτικού πίνακα 
• Δημιουργία Συγκεντρωτικού γραφήματος 
• Διαγραφή Συγκεντρωτικού πίνακα 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ 

ΠΙΝΑΚΕΣ 

 

 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 
 

ΣΤΟΧΟΙ 

(Οι πιστοποιημένοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:…) 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

• Όροι και Έννοιες 
• Ορισµός και Κατανόηση των όρων ∆ιαδίκτυο, Παγκόσµιος Ιστός, ΗΤΤΡ, URL, ISP, FTP, υπερσύνδεση 
• Μορφή της διεύθυνσης ιστοσελίδας (URL), της  διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και 

ανάλυση της δοµής τους 
• Κατανόηση των όρων ∆ιαδίκτυο (Internet) και Παγκόσµιος Ιστός (WWW) και διάκριση µεταξύ τους 
• Ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο 
• Επίγνωση του κινδύνου µόλυνσης µε ιό των υπολογιστών κατά την λήψη αρχείων από το ∆ιαδίκτυο 
• Κατανόηση του όρου Τείχος Προστασίας 
• Κατανόηση του τι είναι ένα ψηφιακό πιστοποιητικό 
• Εργαλεία ελέγχου και διαχείρισης διαδικτυακής σύνδεσης 
• Επίγνωση της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο 

∆ΙΚΤΥΑ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 

∆ΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

 

• Το περιβάλλον ενός Φυλλοµετρητή 
• Άνοιγµα, κλείσιµο της εφαρµογής περιήγησης 
• Αλλαγή της αρχικής ιστοσελίδας του Φυλλοµετρητή 
• ∆ιακοπή λήψης µιας ιστοσελίδας 
• Ανανέωση εµφάνισης µιας ιστοσελίδας 
• Εµφάνιση και απόκρυψη γραµµών εργαλείων 
• Χρήση των διαθέσιµων λειτουργιών βοήθειας της εφαρµογής 
• Διαγραφή ιστορικού 
• Επιλογές φυλλομετρητή 

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ 

 

 



 

ΕΓ06-1.1 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΕΚΔΟΣΗ:2 
20/03/2020 

ΣΕΛΙΔΑ 10 ΑΠΟ 19 

 
• Προβολή φυλλομετρητή 
• Πλοήγηση στον Παγκόσµιο Ιστό και Προβολή των Πληροφοριών στο Φυλλοµετρητή 
• Μετάβαση σε µια ιστοσελίδα µε το URL 
• Πλοήγηση σε ιστοσελίδες µε χρήση υπερσυνδέσµων 
• Μετακίνηση προς τα πίσω, προς τα µπροστά µεταξύ ιστοσελίδων που έχουν πλοηγηθεί 
• Εµφάνιση, απόκρυψη εικόνων µιας ιστοσελίδας 
• Αγαπηµένα 
• Άνοιγµα µιας σελίδας από τα Αγαπηµένα / Σελιδοδείκτες 
• Καταχώρηση και διαγραφή ιστοσελίδας από τα Αγαπηµένα / Σελιδοδείκτες 
• ∆ηµιουργία Φακέλου στα Αγαπηµένα / Σελιδοδείκτες και καταχώρηση σ' αυτόν 

ιστοσελίδας 

 

 

 

• Αναζήτηση σε Ιστοσελίδες και διαχείριση των περιεχοµένων αυτών 
•  Τι είναι οι Μηχανές Αναζήτησης και πώς τις χρησιµοποιούµε 
• Αναζήτηση µιας πληροφορίας µε χρήση λέξης ή φράσης 
• Αναζητήσεις µε συνδυασµό κριτηρίων 
• Αποθήκευση µιας ιστοσελίδας σε συγκεκριµένη θέση σε µονάδα δίσκου, ως απλό κείµενο ή ως 

αρχείο HTML 
• Λήψη αρχείου (download) από µια ιστοσελίδα και αποθήκευση σε ορισµένη θέση 

Εκτύπωση 
•  Προεπισκόπηση ιστοσελίδας 
•  Ρύθµιση παραµέτρων εκτύπωσης ιστοσελίδας 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

 

 

• Βασικές έννοιες Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου 
• Κατανόηση της δοµής και των περιορισµών µιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
• Επίγνωση του κινδύνου µόλυνσης µε ιό των υπολογιστών σε επισυναπτόµενο µήνυµα 
• Κατανόηση των πλεονεκτηµάτων του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και της ευελιξίας του 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που παρέχεται µέσω Ιστού (web mail) 
• Κατανόηση πρωτοκόλλων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
• Το περιβάλλον ενός Προγράµµατος Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου 
• Άνοιγµα και κλείσιµο µιας εφαρµογής ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
• Κατανόηση και άνοιγµα βασικών φακέλων:Εισερχόµενα, Απεσταλµένα, Εξερχόµενα, Πρόχειρα, 

∆ιαγραµµένα 
• Άνοιγµα, ανάγνωση και κλείσιµο ενός µηνύµατος 
• Επισήµανση µηνύµατος ως αναγνωσµένου 
• Χρήση της βοήθειας της εφαρµογής ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
• Χρήση µηνυµάτων 
• Προσθήκη και απαλοιφή στηλών στο φάκελο εισερχοµένων (αποστολέας, θέµα, ηµεροµηνία 

λήψης) 
• ∆ηµιουργία ενός νέου µηνύµατος 
• Εισαγωγή διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στα πεδία παραλήπτη, κοινοποίησης, ή 

κρυφής κοινοποίησης 
• Εισαγωγή θέµατος 
• Καταχώρηση κειµένου µηνύµατος 
• Χρήση διαθέσιµης λειτουργίας ορθογραφικού ελέγχου 
• Επισύναψη αρχείου σε µήνυµα 
• ∆ιαγραφή επισυναπτόµενου αρχείου από µήνυµα προς αποστολή 
• Αντιγραφή, µετακίνηση κειµένου µεταξύ µηνυµάτων 
• Αποστολή µηνύµατος µε ρύθµιση προτεραιότητας 
• Αποστολή µηνύµατος µε χρήση λίστας παραληπτών 
• Προώθηση ενός µηνύµατος 
• Άνοιγµα και αποθήκευση επισυναπτόµενων αρχείων σε συγκεκριµένη θέση 
• Απάντηση ενός µηνύµατος µε ή χωρίς την ενσωµάτωση του αρχικού µηνύµατος 
• Απάντηση στον αποστολέα, απάντηση σε όλους 
• Σήµανση, απαλοιφή σήµανσης (σηµαία) ενός µηνύµατος 
• ∆ιαχείριση µηνυµάτων 
• ∆ηµιουργία, ονοµασία και διαχείριση φακέλων για την αποτελεσµατική οργάνωση των 

µηνυµάτων 
• ∆ιαγραφή ενός µηνύµατος 
• Επαναφορά ενός µηνύµατος από το φάκελο διαγραµµένων µηνυµάτων 
• Άδειασµα του φακέλου διαγραµµένων µηνυµάτων 
• Βιβλίο ∆ιευθύνσεων 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 
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• ∆ηµιουργία και χρήση λίστας παραληπτών 
• Προσθήκη ή διαγραφή µιας επαφής από το βιβλίο διευθύνσεων 
• Ενηµέρωση του βιβλίου διευθύνσεων από εισερχόµενο µήνυµα 
• Εκτυπώσεις 
• Προεπισκόπηση µηνύµατος 
• Επιλογή παραµέτρων εκτύπωσης ενός µηνύµατος 
• Εκτύπωση ενός µηνύµατος 
• Εργασίες 
• Δημιουργία εργασίας 
• Ρυθμίσεις εργασίας 
• Προβολή εργασιών 
• Ημερολόγιο 
• Δημιουργία συνάντησης 
• Ρυθμίσεις συνάντησης 
• Τακτοποίηση προβολής ημερολογίου 
• Κανόνες 
• Δημιουργία κανόνα 
• Τροποποίηση κανόνα 
• Διαγραφή κανόνα 
• Εισαγωγή – Εξαγωγή Δεδομένων 
• Εξαγωγή φακέλων 
• Εισαγωγή αρχείων φακέλων 

 
 

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

ΣΤΟΧΟΙ 

(Οι πιστοποιημένοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:…) 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

• Όροι και Έννοιες Βάσεων ∆εδοµένων 
• Κατανόηση της έννοιας των βάσεων δεδοµένων 
• Κατανόηση των επιµέρους στοιχείων και της δοµής µιας σχεσιακής βάσης δεδοµένων: Πίνακες, 

εγγραφές, πεδία, σχέσεις 
• Κατανόηση των τύπων πεδίων και των βασικών ιδιοτήτων τους: µέγεθος, µορφή 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

 

 

• Βασικές Λειτουργίες 
• Εκκίνηση, τερµατισµός εφαρµογής βάσεων δεδοµένων 
• Άνοιγµα, κλείσιµο µιας υπάρχουσας βάσης δεδοµένων 
• ∆ηµιουργία, αποθήκευση µιας νέας βάσης δεδοµένων 
• Εµφάνιση, απόκρυψη των διαθέσιµων γραµµών εργαλείων 
• Εναλλαγές µεταξύ των διαφόρων προβολών πινάκων, φορµών, εκθέσεων/αναφορών 
• Χρήση των διαθέσιµων λειτουργιών Βοήθειας. 
• Εισαγωγή – εξαγωγή δεδομένων Από βάσεις δεδομένων, Από λογιστικά φύλλα,.Από αρχεία 

κειμένου 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ 

∆ΕΔΟΜΕΝΩΝ 

• Λειτουργίες Πινάκων 
• ∆ηµιουργία πίνακα, ονοµασία και καθορισµός τύπου πεδίων 
• ∆ηµιουργία κανόνα επικύρωσης για εισαγωγή δεδοµένων σε πεδίο 
• Αλλαγή ιδιοτήτων µορφής αριθµητικών πεδίων, πεδίων ηµεροµηνίας 
• Προσθήκη, διαγραφή πεδίου σε υπάρχοντα πίνακα 
• Έννοια και καθορισµός πρωτεύοντος κλειδιού 
• Αποθήκευση, κλείσιµο, διαγραφή πίνακα 
• Εισαγωγή, επεξεργασία δεδοµένων σε πίνακα 
• Πλοήγηση σε εγγραφές, πεδία πίνακα 
• Μεταβολή πλάτους στήλης πίνακα 
• Μετακίνηση θέσης πεδίου πίνακα 
• Προχωρημένες ιδιότητες πεδίων 
• Ευρετήρια 
• Σχέσεις 
• ∆ηµιουργία, διαγραφή  σχέσης 1-προς-1, 1-προς-πολλά µεταξύ πεδίων πινάκων 

ΠΙΝΑΚΕΣ 
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• Καθορισµός ακεραιότητας αναφορών σε σχετιζόµενα πεδία 
• ∆ηµιουργία, µορφοποίηση Φορµών 
• ∆ηµιουργία και αποθήκευση µιας φόρµας 
• Προσθήκη, µεταβολή κειµένου στην Κεφαλίδα/Υποσέλιδο µιας φόρµας 
• Άνοιγµα, κλείσιµο µια φόρµας 
• Χρήση µιας φόρµας για την καταχώρηση, µεταβολή, διαγραφή εγγραφών 
• Μετακίνηση στην επόµενη /προηγούµενη εγγραφή, στην πρώτη / τελευταία εγγραφή, σε 

συγκεκριµένη εγγραφή χρησιµοποιώντας φόρµα 
• ∆ιαγραφή µιας φόρµας 
§ Εισαγωγή δευτερεύουσας φόρμας 
§ Εισαγωγή συμβάντων 

ΦΟΡΜΕΣ 

 
 

• Βασικές εργασίες 
• Εφαρµογή φίλτρου σε πίνακες και φόρµες 
• Χρήση λειτουργίας αναζήτησης στα πεδία ενός πίνακα 
• Ταξινόµηση δεδοµένων σε πίνακες, φόρµες 
•  Ερωτήµατα 
• ∆ηµιουργία και αποθήκευση ερωτήµατος επιλογής σε έναν ή δύο πίνακες 
• Καθορισµός πεδίων ερωτήµατος, εµφάνιση, απόκρυψη πεδίων ερωτήµατος 
• Καθορισµός κριτηρίων αναζήτησης µε χρήση τελεστών σύγκρισης: λογικού ή (or), λογικού και (and) 
• Καθορισµός ταξινόµησης σε ερώτηµα 
• Εµφάνιση αποτελεσµάτων ερωτήµατος 
• Κλείσιµο, διαγραφή ερωτήµατος 
• Ερωτήματα διαγραφής, ενημέρωσης, διασταύρωσης, διπλοτύπων και αταίριαστων εγγραφων 
• Παράμετροι ερωτημάτων 
•  Αναφορές – Εκθέσεις 
• ∆ηµιουργία και αποθήκευση µιας αναφοράς βασισµένης σε πίνακα ή ερώτηµα 
• Οµαδοποίηση δεδοµένων βάσει ενός πεδίου κατά αύξουσα, φθίνουσα σειρά 
• Χρήση συνοπτικών τιµών αθροίσµατος, ελάχιστου, µέγιστου, µέσου όρου και καταµέτρησης σε 

συγκεντρωτική έκθεση 
• ∆ιευθέτηση των πεδίων και των επικεφαλίδων στ  διάταξη µιας αναφοράς 
• Προσθήκη, τροποποίηση κειµένου στην Κεφαλίδα ή το Υποσέλιδο µιας αναφοράς 
• Αποθήκευση, διαγραφή µιας αναφοράς 
• Άνοιγµα, κλείσιµο µιας αναφοράς 
§ Στοιχεία ελέγχου αναφοράς 
§ Ιδιότητες αναφοράς 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ 

∆ΕΔΟΜΕΝΑ 

 
 

• Προετοιµασία & εκτύπωση 
• Προεπισκόπηση εκτύπωσης πινάκων, φορµών, αναφορών 
• Επιλογή προσανατολισµού και µεγέθους χαρτιού 
• Εκτύπωση ολόκληρου ή µέρους πίνακα, αναφοράς 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 

• Ορισμός και χρησιμότητα μακροεντολών 
• Καταγραφή και εφαρμογή μακροεντολής 
• Διαγραφή μακροεντολής 

ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΕΣ 

 

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 
 

ΣΤΟΧΟΙ 

(Οι πιστοποιημένοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:…) 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

• Χειρισµός παρουσιάσεων 
• ∆ηµιουργία, Άνοιγµα, Κλείσιµο, Αποθήκευση παρουσίασης 
• Αποθήκευση παρουσίασης µε διαφορετικό τύπο ή / και σε διαφορετική θέση ή / και µε 

διαφορετικό όνοµα 
• Εναλλαγή µεταξύ ανοιχτών παρουσιάσεων 
• Περιβάλλον της εφαρµογής παρουσιάσεων 
• Εµφάνιση και απόκρυψη γραµµών εργαλείων 
• Εναλλαγή µεταξύ των διαθέσιµων προβολών παρουσίασης 
• Ρύθµιση ποσοστού µεγέθυνσης-σµίκρυνσης προβολής (Ζουµ) 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΕΦΑΡMΟΓΗΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ 
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• Γνώση του τρόπου ρύθµισης βασικών επιλογών της εφαρµογής: Καθορισµός προεπιλεγµένου 

φακέλου για άνοιγµα - αποθήκευση παρουσιάσεων, όνοµα χρήστη 
• Βοηθητικές λειτουργίες 
• Χρήση των διαθέσιµων λειτουργιών βοήθειας της εφαρµογής 
• Εµφάνιση και απόκρυψη γραµµών εργαλείων 
• Χρήση της αναίρεσης και της επαναφοράς 
• Ορθογραφικός έλεγχος κειµένου 
• Πρότυπα Σχεδίασης και Υπόδειγµα διαφανειών 
• Εφαρµογή προτύπου σχεδίασης σε µια παρουσίαση 
• Εισαγωγή, απαλοιφή εικόνας, έτοιµων γραφικών, αντικειµένου σχεδίασης στο υπόδειγµα 

διαφανειών 
• Προσθήκη κειµένου, αρίθµησης, ηµεροµηνίας υποσέλιδου διαφανειών 
• ∆ιαχείριση ∆ιαφανειών 
• Προσθήκη, διαγραφή νέων διαφανειών στη παρουσίαση 
• Εφαρµογή, αλλαγή διάταξης διαφάνειας 
• Αντιγραφή,  µετακίνηση  διαφανειών  εντός  της  παρουσίασης, µεταξύ ανοιχτών παρουσιάσεων 
• Αλλαγή  χρώµατος  φόντου  σε  µία  ή  όλες  τις  διαφάνειες  της παρουσίασης 
• Προσαρµογή µεγέθους διαφανειών ανάλογα µε τον τρόπο χρήσης της  παρουσίασης: εµφάνιση 

σε οθόνη, εκτύπωση σε διαφάνειες προβολικού κλπ 
• Εµφάνιση, απόκρυψη διαφανειών παρουσίασης 
§ Προσθήκη, διαγραφή ενοτήτων 
§ Υποσέλιδα 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

 

• Επεξεργασία κειµένου 
• Εισαγωγή κειµένου σε διαφάνεια, σε σηµειώσεις οµιλητή 
• ∆ιόρθωση, απαλοιφή κειµένου 
• Επιλογή γραµµατοσειράς και µεγέθους γραµµατοσειράς 
• Έντονη, πλάγια, υπογραµµισµένη µορφή 
• Χρώµα γραµµατοσειράς 
• Εφαρµογή σκιάς σε κείµενο 
• Αυτόµατη εναλλαγή πεζών - κεφαλαίων σε κείµενο 
• Στοίχιση κειµένου αριστερά, δεξιά, στο κέντρο 
• Τροποποίηση στυλ κουκκίδων, αρίθµησης λίστας 
• Ρύθµιση αποστάσεων γραµµών σε λίστα κειµένου µε αρίθµηση ή κουκκίδες 
• Εικόνες, γραφικά 
• Εισαγωγή εικόνας από αρχείο, έτοιµου γραφικού από την συλλογή της εφαρµογής στη διαφάνεια 
• Αλλαγή µεγέθους εικόνων, γραφικών 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ 

ΕΙΚΟΝΩΝ 

 

• Αντικείµενα σχεδίασης 
• Σχεδίαση αντικειµένων από τα διαθέσιµα εργαλεία της εφαρµογής (γραµµές, βέλη, ορθογώνια, 

κύκλοι, ελλείψεις, πλαίσια κειµένου κλπ) 
• Μορφοποίηση αντικειµένων σχεδίασης: χρώµα γεµίσµατος, χρώµα, πάχος και στυλ 

περιγράµµατος, εφαρµογή σκίασης 
• Περιστροφή, αναστροφή αντικειµένων σχεδίασης 
• Στοίχιση σε σχέση µε τη διαφάνεια ενός αντικειµένου σχεδίασης 
• Αλλαγή διάταξης αντικειµένου σχεδίασης 
• Αλλαγή µεγέθους αντικειµένων σχεδίασης 
• Γραφήµατα 
• ∆ηµιουργία γραφηµάτων από διαθέσιµη λειτουργία της εφαρµογής 
• Αλλαγή τύπου γραφήµατος 
• Αλλαγή χρωµάτων των µερών του γραφήµατος 
• Αλλαγή µεγέθους γραφήµατος 
• Οργανογράµµατα 
• ∆ηµιουργία οργανογράµµατος από διαθέσιµη λειτουργία της εφαρµογής 
• Προσθήκη κειµένου στις θέσεις οργανογράµµατος 
• Εισαγωγή, διαγραφή θέσεων στο οργανόγραµµα 
• Αλλαγή δοµής οργανογράµµατος 
• Αλλαγή µεγέθους οργανογράµµατος 
• Πολυμέσα 
§ Εισαγωγή ήχου 
§ Ρυθμίσεις ήχων και αναπαραγωγής ήχου 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
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§ Εισαγωγή ταινίας 
§ Ρυθμίσεις ταινιών και αναπαραγωγής ταινίας 
• Αντιγραφή, μετακίνηση, διαγραφή 
• Αντιγραφή κειµένου, εικόνων, γραφικών, γραφηµάτων, οργανογράµµατος, αντικειµένων 

σχεδίασης µεταξύ διαφανειών, µεταξύ παρουσιάσεων 
• Μετακίνηση κειµένου, εικόνων, γραφικών, γραφηµάτων, οργανογράµµατος, αντικειµένων 

σχεδίασης µεταξύ διαφανειών, µεταξύ παρουσιάσεων 
• ∆ιαγραφή κειµένου, εικόνων, γραφικών, γραφηµάτων, οργανογράµµατος, αντικειµένων σχεδίασης 

µεταξύ διαφανειών, µεταξύ παρουσιάσεων 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 

• Επαύξηση παρουσίασης 
• Εφαρµογή εφέ κίνησης σε κείµενο, εικόνες απ' τα διαθέσιµα της εφαρµογής 
• Προσθήκη εφέ εναλλαγής µεταξύ των διαφανειών της παρουσίασης 
• Προβολή παρουσίασης απ' την αρχή, από συγκεκριµένη διαφάνεια 
• Εκτυπώσεις 
• Παράµετροι εκτύπωσης: µέγεθος χαρτιού, προσανατολισµός, αντίγραφα 
• Επιλογή αντικειµένου εκτύπωσης: διαφάνειες παρουσίασης, σηµειώσεις για το ακροατήριο, 

σηµειώσεις οµιλητή 
§ Προβολή παρουσίασης 
§ Τεχνικές χρονισμού παρουσίασης 
§ Τρόποι προβολής παρουσίασης 
§ Προσαρμοσμένες προβολές 
•  

ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 

 

• Δημιουργία δεσμών μετάβασης μεταξύ διαφανειών και παρουσιάσεων 
• Δημιουργία κουμπιών ελέγχου 
• Προχωρημένες τεχνικές εφέ κίνησης 
• Χρονισμός εφέ 
• Προτεραιότητα κίνησης 
• Ειδικά εφέ γραφημάτων 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
Έγγραφη και αίτηση υποψήφιων 
 
Για να συμμετέχει κάποιος στην εξέταση θα πρέπει να απευθυνθεί σε ένα συνεργαζόμενο Εξεταστικό Κέντρο ή να 
επισκεφτεί την  επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.acta.edu.gr), συμπληρώνοντας την Αίτηση Υποψηφίου με τα 
στοιχεία του, την οποία υπογράφει και παραδίδει στον Υπεύθυνο Εξετάσεων του Εξεταστικού Κέντρου  ή την αποστέλλει 
στην έδρα της ΑCTA.  

 
Ο Υπεύθυνος Εξετάσεων του Εξεταστικού Κέντρου κοινοποιεί  στον υποψήφιο τον Κανονισμός Εξέτασης και 
Πιστοποίησης καθώς και τον παρόντα Ειδικό Κανονισμό.  Γίνεται έγγραφη και ηλεκτρονική αποδοχή του Κανονισμού 
από τον υποψήφιο με την υπογραφή της αίτησης υποψηφίου και η ACTA 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.  

2. Η μέθοδος αξιολόγησης του υποψηφίου δεν επηρεάζεται από τα προσωπικά του δεδομένα.  
Ο υποψήφιος για να συμμετάσχει σε εξετάσεις αρκεί να δηλώσει την πρόθεσή του 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη 
ώρα διενέργειας εξετάσεων.  
Για να συμμετέχει σε εξετάσεις που διοργανώνονται από την ACTA δεν είναι απαραίτητο να έχει παρακολουθήσει 
συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο χώρο που λειτουργεί ως Εξεταστικό Κέντρο. Το SYLLABUS της εξέτασης είναι 
διαθέσιμο σε κάθε υποψήφιο μέσω του Φορέα Πιστοποίησης, εφόσον ζητηθεί. 
Πραγματοποιείται ανασκόπηση της αίτησης του υποψηφίου από την ΑCTA για να ελεγχθεί ότι το Εξεταστικό Κέντρο: 

• έχει τη δυνατότητα να πιστοποιήσει το συγκεκριμένο σχήμα πιστοποίησης 
• μπορεί ανταποκριθεί στις ειδικές ανάγκες του υποψηφίου (κινητικές δυσκολίες, γλωσσικές κα) 
• ο υποψήφιος διαθέτει όλα τα απαραίτητα τυπικά προσόντα (όπου απαιτούνται ) για να συμμετέχει στην 

εξεταστική διαδικασία, όπως αυτά αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας και στον Ειδικό 
Κανονισμό Πιστοποίησης . 

Στις περιπτώσεις που η αίτηση υποβάλλεται από υποψήφιο με ειδικές απαιτήσεις  (ΑΜΕΑ) του ζητείται να προσκομίσει 
έγγραφο του δημοσίου που πιστοποιεί την ειδική του ανάγκη. 
Η έγκριση  για τη συμμετοχή ή όχι του υποψηφίου στην εξεταστική διαδικασία καταγράφεται στην Αίτηση Υποψηφίου 
από τον Υπεύθυνο Εξετάσεων του Εξεταστικού Κέντρου. 
 
Με την συμπλήρωση της Αίτησης Υποψηφίου, ο αιτών δηλώνει ότι: 

• τα προσωπικά του στοιχεία είναι αληθή 
• έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τον Κανονισμό  Εξέτασης και Πιστοποίησης, τον Ειδικό Κανονισμό του 

Σχήματος Πιστοποίησης  και τους  Όρους  Χρήσης Πιστοποιητικού  
• χορηγεί άδεια χρήσης των στοιχείων του προκειμένου να καταχωρηθούν στο Μητρώο Πιστοποιημένων 

Προσώπων του φορέα   
 

Τα στοιχεία της Αίτησης καταχωρούνται στο Κεντρικό Διαχειριστικό Σύστημα (ΚΕΔΙΣΠ) του φορέα και δίνεται ένας 
μοναδικός Αριθμός Μητρώου (Κωδικός) στον Υποψήφιο,  αυτόματα από το ΚΕΔΙΣΠ.    
Το  user name και ο κωδικός πρόσβασης στον επίσημο διαδικτυακό χώρο της ACTA παράγονται αυτόματα από το ΚΕΔΙΣΠ 
και δίνονται άμεσα στον υποψήφιο. 
 
 
Αξιολόγηση υποψήφιου - προδιαγραφές θεμάτων εξέτασης  
 
Οι εξετάσεις για την αξιολόγηση των υποψηφίων διενεργούνται στα πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα της ACTA. Η 
εξέταση του σχήματος πιστοποίησης  περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου  και εκτέλεση δραστηριοτήτων οι οποίες 
καλύπτουν τουλάχιστον το 70% των εξεταζομένων γνώσεων και δεξιοτήτων που πρέπει να έχει ο εξεταζόμενος με βάση 
το syllabus. 
 
Παρακάτω αναφέρονται οι προδιαγραφές των θεμάτων της εξέτασης για τις ενότητες Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων 
, Υπολογιστικά Φύλλα,  Υπηρεσίες Διαδικτύου,  Επεξεργασία Κειμένου,  Βάσεις Δεδομένων, Παρουσιάσεις, 
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• Η εξέταση περιλαμβάνει, κυρίως, εκτέλεση δραστηριοτήτων όπου ζητείται από τον εξεταζόμενο να εκτελέσει 

μία δραστηριότητα στο περιβάλλον της εφαρμογής  του γνωστικού αντικειμένου, στο οποίο εξετάζεται, για να 
προκύψει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα.  

• Οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής δεν ξεπερνούν το 40% των θεμάτων εξέτασης . 
• Τα θέματα εξέτασης δίνονται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε το πρόγραμμα εξέτασης  να χρησιμοποιεί αυτόματη 

διόρθωση – βαθμολόγηση του υλικού των απαντήσεων του εξεταζόμενου και άμεση έκδοση των 
αποτελεσμάτων αυτού για κάθε αντικείμενο εξέτασης, ξεχωριστά και διακεκριμένα μεταξύ τους.  

• Τα θέματα εξέτασης (tests) για κάθε γνωστικό αντικείμενο: 
• § Αποτελούνται από 40 ερωτήσεις ανά σετ θεμάτων για το πιστοποιητικό CPIT 

§ Αντλούνται από Τράπεζα Θεμάτων με τουλάχιστον πεντακόσιες (500) ερωτήσεις για κάθε γνωστικό 
αντικείμενο και κάθε έκδοση λογισμικού και κάθε επίπεδο. 
§ Είναι διαφορετικά μεταξύ τους. 
§  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. 
§  Καλύπτουν το 100% των εξεταζομένων γνώσεων και το 50% των απαιτούμενων ενεργειών-διαδικασιών. 
§ Είναι ισοδύναμα μεταξύ τους.  
§ Βασίζονται στο περιβάλλον της πραγματικής εφαρμογής ή προσομοίωσης της.  
§ Πραγματοποιούνται σε καθορισμένο χρόνο.  
§ Για κάθε θέμα καθορίζεται ο εκτιμώμενος ως απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωσή  60 λεπτά για το 
πιστοποιητικό CPIT ).  

• Η βάση των θεμάτων είναι στα ελληνικά και προσαρμοσμένη στη συγκεκριμένη πλατφόρμα και έκδοση  
• Η βάση επιτυχίας είναι τουλάχιστον το 70% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας ανά γνωστικό αντικείμενο 

εξέτασης.   
• Ο αριθμός των διαφορετικών θεμάτων εξέτασης μεταξύ τους είναι τουλάχιστον πενήντα (50)  για κάθε έκδοση 

λογισμικού σχετικού με κάθε γνωστικό αντικείμενο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα της 
εξέτασης. Αντλούνται από Τράπεζα Θεμάτων με τουλάχιστον πεντακόσιες (500) ερωτήσεις για κάθε γνωστικό 
αντικείμενο και κάθε έκδοση λογισμικού. 

• Τα θέματα της εξέτασης διαφοροποιούνται κάθε έτος - τουλάχιστον σε ποσοστό 50% - μετά την πρώτη 
κατάθεσή τους στον ΕΟΠΠΕΠ. 

• Ο βαθμός επικάλυψης των διαφορετικών θεμάτων εξέτασης δεν ξεπερνά το ποσοστό του 50% με κάθε άλλο.   
• Κάθε ερώτηση ενός θέματος εξέτασης σε ένα γνωστικό αντικείμενο έχει συγκεκριμένη κωδικοποίηση, 

ξεχωριστή αρίθμηση και αναφέρεται στην ενότητα και στις γνώσεις ή και δεξιότητες κάθε ενότητας  τις οποίες 
εξετάζει.  

• Κάθε ερώτηση αποτελείται από: 
α)εκφώνηση 
β)πιθανές απαντήσεις (δολώματα), εάν πρόκειται για κλειστού τύπου ερώτημα ή επισυναπτόμενο αρχείο/α 
εργασίας αν πρόκειται για άσκηση επίδειξης δεξιότητας.   

• Το εξεταστικό σύστημα υποστηρίζει τουλάχιστον μία από τις δύο τελευταίες ελληνικές εκδόσεις των 
αντιστοίχων λογισμικών. Ως έκδοση λογισμικού θεωρείται αυτή που ανακοινώνει ο κατασκευαστής λογισμικού 
σε συγκεκριμένη ημερομηνία διάθεσης. 

• Ο αλγόριθμος κρυπτογράφησης που χρησιμοποιείται για τα θέματα των εξετάσεων είναι «RIINDAEL» 32Byte 
(IV)  

 
 

 
Διενέργεια εξετάσεων  
 
Πριν τη διενέργεια των εξετάσεων ο Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης του Εξεταστικού Κέντρου προετοιμάζει την 
αίθουσα ή τις αίθουσες εξετάσεων και το Εξεταστικό Κέντρο φροντίζοντας για : 

¨ Την καλή λειτουργία των συστημάτων επικοινωνίας με την ACTA (fax-Internet).  
¨ Tην καλή λειτουργία των Η/Υ στους σταθμούς εργασίας, όταν και όπου χρειάζεται. 
¨ Την επικοινωνία μεταξύ ΚΕΔΙΣΠ και ΑΣΕ (internet). 
¨ Την εγκατάσταση των απαραίτητων εφαρμογών στους Η/Υ, εφόσον χρειάζεται. 
¨ Την ύπαρξη και εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.  
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Ο ορισμένος από την ACTA επιτηρητής  προσέρχονται στο χώρο των εξετάσεων τουλάχιστον 30 λεπτά  πριν την έναρξή 
τους και ελέγχει την αίθουσα εξέτασης. 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση από τις Προδιαγραφές του Εξεταστικού Κέντρου (περισσότεροι 
Η/Υ ανά αίθουσα, ελλείψεις στην υποδομή ή την Τεχνική Υποστήριξη) ενημερώνει  τον Υπεύθυνο Συντονισμού και 
Διενέργειας Εξετάσεων του φορέα, ο οποίος και αποφασίζει για τη διενέργεια ή τη ματαίωση των εξετάσεων. Σε κάθε 
περίπτωση τα παραπάνω αναφέρονται στην Αναφορά Εξέτασης η οποία καταχωρείται ηλεκτρονικά μέσω του ΚΕΔΙΣΠ.  
Για τη διασφάλιση της αμεροληψίας  το πληροφοριακό σύστημα της ACTA έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε 
να  αναγνωρίζει μόνο τον κωδικό εξεταζομένου και να επιλέγονται τα θέματα εξέτασης με έναν τυχαίο αλγόριθμο ο 
οποίος λαμβάνει υπόψη του τους περιορισμούς: 
¨ Τα θέματα στα οποία εξετάζονται οι διπλανοί υποψήφιοι να είναι διαφορετικά.  
¨ Δεν υπάρχει δυνατότητα ανθρώπινης παρέμβασης στην διαδικασία επιλογής των θεμάτων εξέτασης 
¨ Τα θέματα στα οποία έχει τυχόν εξεταστεί ο υποψήφιος σε προηγούμενη εξέταση για την ίδια θεματική ενότητα 

να είναι διαφορετικά.  
Οι ερωτήσεις που αποτελούν  το επιλεγμένο θέμα καθώς και τα απαραίτητα αρχεία για τη διαδικασία της εξέτασης 
αποστέλλονται με τη χρήση κρυπτογραφημένης επικοινωνίας μέσω τοπικού δικτύου από τον ΑΣΕ προς τους σταθμούς 
εργασίας (ΣΕ). Παράλληλα αποστέλλονται στους ΣΕ πληροφορίες για τα στοιχεία ταυτοποίησης του εξεταζομένου όπως: 

§ Ονοματεπώνυμο 
§ Κωδικός εξεταζομένου  
§ Α/Α θέματος εξέτασης 

Τα παραπάνω στοιχεία εμφανίζονται αυτόματα στην οθόνη του Η/Υ του σταθμού εργασίας (ΣΕ).    
Οι εξεταζόμενοι εισέρχονται στην αίθουσα εξέτασης 15 λεπτά πριν την έναρξη εξέτασης και κάθονται στη θέση τους με 
την καθοδήγηση του Επιτηρητή του Φορέα Πιστοποίησης, ο οποίος συμβουλεύεται τον Πίνακα Εξεταζομένων και την 
οθόνη του Η/Υ, η οποία αναγράφει τον κωδικό και το  ονοματεπώνυμο του εξεταζόμενου, το στοιχείο ταυτοπροσωπίας 
του και τη θεματική ενότητα στην οποία εξετάζεται. Ελέγχεται η ταυτοπροσωπία του εξεταζόμενου με βάση το στοιχείο 
ταυτοπροσωπίας που έχει δηλώσει η οποία καταγράφεται στον Έλεγχο Ταυτοπροσωπίας. Κατά τη διάρκεια της 
εξέτασης οι Επιτηρητές βρίσκεται εντός της αίθουσας και ελέγχουν την τυπική διενέργεια της εξέτασης σύμφωνα με 
τον Κανονισμό Επιτήρησης που τους έχει κοινοποιηθεί. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε προσπάθεια 
αντιγραφής,   ο εξεταζόμενος αποβάλλεται από την αίθουσα εξετάσεων και δεν του επιτρέπεται να εξεταστεί σε άλλες 
θεματικές ενότητες την ίδια ημέρα. Ταυτόχρονα  ενημερώνεται το ΑΣΕ για την ακύρωση των εξετάσεων και το συμβάν 
καταγράφεται σε Αναφορά μη Συμμόρφωσης και την  Αναφορά Εξέτασης και το Απολογιστικό Δελτίο Εξέτασης . Με την 
ολοκλήρωση της ώρας  εξέτασης οι Σταθμοί Εργασίας απενεργοποιούνται αυτόματα και οι εξεταζόμενοι αποχωρούν 
από την αίθουσα. 
Τα αρχεία των εξετάσεων συλλέγονται   αυτόματα από τον ΑΣΕ μέσω κρυπτογραφημένης επικοινωνίας με τους 
Σταθμούς εργασίας.  Τα αρχεία των εξετάσεων καθώς και η χρονική διάρκεια εξέτασης, αλλά και τα στατιστικά μεταξύ 
των οποίων περιλαμβάνεται και το ποσοστό επιτυχίας  αποστέλλονται από το ΑΣΕ στο ΚΕΔΙΣΠ, το οποίο τα 
επεξεργάζεται και αποστέλλει την αναφορά των αποτελεσμάτων στον ΑΣΕ. Με τη χρήση  των αρχείων αυτών 
ενημερώνεται το ιστορικό του υποψηφίου, όσον  αφορά τα θέματα των εξετάσεων και τη συμμετοχή του σε αυτές. Τα 
στοιχεία αυτά είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω του ΚΕΔΙΣΠ από τον ΕΟΠΠΕΠ. Κάθε επικοινωνία μεταξύ ΚΕΔΙΣΠ και ΑΣΕ 
είναι κρυπτογραφημένη.  Σε περίπτωση αστοχίας του δικτύου τα αρχεία αντιγράφονται με κωδικοποιημένη μορφή σε 
κατάλληλο αποθηκευτικό μέσο  και αποστέλλονται στην ΑCTA.   Για την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας η 
συσκευασία αποστολής σφραγίζεται και μονογράφεται από τον Υπεύθυνο Εξετάσεων.   
Τα έσοδα από τις εξετάσεις καταβάλλονται από το Εξεταστικό Κέντρο το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν την 
διενέργεια της εξέτασης.  Ακολουθεί η έκδοση Πιστοποιητικού σύμφωνα με τη Διαδικασία ACTA-D15, Έκδοση 
Πιστοποιητικού.    
 
 
Έκδοση πιστοποιητικού 
Η έκδοση των Πιστοποιητικών γίνεται το αργότερο 25  εργάσιμες ημέρες μετά την επιτυχή ης εξέτασης. Η έκδοση 
Πιστοποιητικού γίνεται εφόσον έχουν καταλήξει οι αποφάσεις για τυχόν ενστάσεις και παράπονα που έχουν υποβληθεί 
από τους υποψηφίους  
Tα στοιχεία των Πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί από την ACTA είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου μέσω του 
επίσημου διαδικτυακού τόπου   του Φορέα Πιστοποίησης. Πιστοποιητικό που δεν φέρει το λογότυπο του ΕΣΥΔ δεν 
βρίσκεται σε διαπιστευμένο καθεστώς. Η κατάσταση ισχύος του Πιστοποιητικού ελέγχεται αποκλειστικά μέσω του 
επίσημου διαδικτυακού χώρου του Φορέα Πιστοποίησης. Η εμφάνιση των στοιχείων του Πιστοποιητικού γίνεται μόνο 
με την καταχώρηση του μοναδικού αριθμού του.  
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Αναστολή και ανάκληση πιστοποιητικού  
Η αναστολή Πιστοποιητικού λαμβάνει χώρα στις παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Κατόπιν εξέτασης σχετικού  Παραπόνου ή Αναφοράς μη Συμμόρφωσης για τη διαδικασία εξέτασης, 
διόρθωσης  ή πιστοποίησης  που οδηγεί στην απόφαση για την ανάκληση ενός ή περισσοτέρων 
Πιστοποιητικών.  

2. Καταγγελία για μη τήρηση των Κανόνων Χρήσης του Πιστοποιητικού, όπως αυτοί περιγράφονται στον 
Κανονισμό Εξέτασης και Πιστοποίησης (EΓ-06) και τους οποίους ηλεκτρονικά ή και εγγράφως έχει αποδεχτεί 
ο Πιστοποιημένος με την υπογραφή του σχετικού ΑCTA14-11, Όροι Χρήσης Πιστοποιητικού (το οποίο 
συμπεριλαμβάνει  και τον κώδικας δεοντολογίας για κάθε σχήμα πιστοποίησης που πρέπει να τηρείται από 
τον πιστοποιημένο ) 

Σε περίπτωση που ο πιστοποιημένος δε συμμορφωθεί εντός του χρονικού ορίου που ορίζει ο φορέας (ένας μήνας) τότε 
ο φορέας προχωρεί σε ανάκληση του πιστοποιητικού 
Η απόφαση για ανάκληση  Πιστοποιητικού λαμβάνεται από τον Υπεύθυνο Συντονισμού και Διενέργειας Εξετάσεων  που 
αποφασίζει και  για την έκδοση του Πιστοποιητικού αφού εξεταστούν  όλα τα σχετικά και απαραίτητα στοιχεία.    
Σε περίπτωση κατά την οποία η αιτία για την εξέταση της ανάκλησης αποτελεί σημαντικό θέμα, δηλαδή θέτει σε κίνδυνο 
την ακεραιότητα, την αποτελεσματικότητα και την αμεροληψία του Σχήματος Πιστοποίησης, τα στοιχεία εξετάζονται 
και  από την Επιτροπή Σχήματος  η οποία αποφασίζει  για  την λήψη πρόσθετών Διορθωτικών Ενεργειών.   
 
Κώδικας δεοντολογίας 
Ο  πιστοποιηνμένος οφείλει: 

• να συμμορφώνεται  με τους Ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς. 
• να ενεργεί επαγγελματικά και ηθικά 
• να επιδιώκει και να αναζητά την αναγνώριση, την ανάπτυξη και το κύρος του  επαγγέλματος 
• να μην αναφέρεται στην πιστοποίηση και το σχετικό Πιστοποιητικό  εκτός του πεδίου της χορηγηθείσας 

πιστοποίησης 
• να μην δρα κατά τέτοιο τρόπο, που θα μπορούσε να επηρεάσει ή να βλάψει τη φήμη του φορέα πιστοποίησης 

προσώπων ή τη διαδικασία πιστοποίησης 
• να μην αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία είναι εμπιστευτική 
•  να μην δέχεται οποιασδήποτε μορφής πίεση (χρήματα, δώρα κτλ) από οποιονδήποτε 
• να συνεργάζεται σε κάθε προσπάθεια έρευνας όταν προκύπτει παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας 
• να σταματήσει τη χρήση του πιστοποιητικού, εφόσον αυτό έχει ανασταλεί ή ανακληθεί 
• να χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό κατά τρόπο που να μη θίγει την υπόληψη του φορέα.  
• να μην υποβάλλει δήλωση σχετικά με την Πιστοποίηση την οποία ο  φορέας  μπορεί να θεωρήσει 

παραπλανητική ή μη νόμιμη. 
• να μην χρησιμοποιεί το Πιστοποιητικό ή μέρος αυτού με τρόπο που να δημιουργεί λανθασμένα 

συμπεράσματα.  
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Πνευματικά Δικαιώματα 
 
Το παρόν είναι πνευματική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία 
που αφορά τα πνευματικά δικαιώματα. Απαγορεύεται ρητώς η έντυπη, ηλεκτρονική και γενικά κατά οποιοδήποτε τρόπο 
αναπαραγωγή, δημοσίευση ή χρησιμοποίηση όλου ή μέρους του υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.  
 
 

Δήλωση  Ευθυνών 
 
H ACTA A.E. δηλώνει με τον παρόν, ότι διενεργεί συνεχόμενους ελέγχους ώστε το παρόν να καλύπτει τα πιο αυστηρά 
κριτήρια ποιότητας όσον αφορά την εγκυρότητα του περιεχόμενου, πάρα ταύτα δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε 
ζημία προκύψει από την χρήση του παρόντος είτε κατά τμήμα είτε κατά όλο.  Το περιεχόμενο του παρόντος είναι 
δυνατόν να τροποποιηθεί ή καταργηθεί όποτε κριθεί απαραίτητο, και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA A.E. 
Θεσσαλονίκη: Εγνατίας 1 ΤΚ: 54630 ΤΗλ:2310-510870 ΦΑΞ:2310-510871  

email: info@acta.edu.gr 
Αθήνα: Βασ. Σοφίας 48  ΤΚ: 11528  Τηλ: 210-7239770 ΦΑΞ: 210-7239777 

email: athens@acta.edu.gr 
 
 
 
 


