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Mε μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε τη διοργάνωση του 19ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Mi-

crosoft Office Specialist, που έχει γίνει πλέον θεσμός και στη χώρα μας! Το Παγκόσμιο Πρωτά-

θλημα, η σπουδαιότερη διοργάνωση στον τομέα των γνώσεων και της χρήσης υπολογιστών, 

διοργανώνεται στην Ελλάδα από την ACTA και οι νικητές θα λάβουν μέρος στον Παγκόσμιο Τε-

λικό, που τελεί υπό την αιγίδα της Certiport, της Microsoft και του Υπουργείου Παιδείας & θρη-

σκευμάτων.Στους Ελληνικούς Προκριματικούς Αγώνες μπορούν να συμμετέχουν μαθητές και 

φοιτητές 13 – 22 ετών, οι οποίοι θα πρέπει να αποδείξουν τις γνώσεις τους στο Microsoft Office 

2019 και συγκεκριμένα στις εφαρμογές Word, Excel και PowerPoint.  

Η ελληνική αποστολή για τον Παγκόσμιο Τελικό θα αποτελείται από 3 μαθητές, τους Πανελλή-

νιους Πρωταθλητές στο Word, το Excel και το PowerPoint. 

Σας ενημερώνουμε λεπτομερώς για τους κανόνες του πρωταθλήματος: 

 

1 η  Φ ά σ η :  Π Ρ Ο Κ Ρ Ι Μ Α Τ Ι Κ Α  

Ποιοι; Μαθητές – φοιτητές 13 – 22 ετών (γεννηθέντες από 16/6/99 έως 15/6/09) 

Πού; Επίσημα εξεταστικά κέντρα της ACTA 

Μέχρι πότε; 16/10/2021 

Λογισμικό; Word 2019, Excel 2019, PowerPoint 2019 

Έπαθλα; Συμμετοχή στον Πανελλήνιο Τελικό (2η φάση) 

 

Τι πρέπει να γνωρίζετε: 

• Σκοπός των Προκριματικών Αγώνων είναι να ανακηρυχθούν οι 100 καλύτεροι συμμετέ-

χοντες πανελλαδικά. 

• Οι Προκριματικοί Αγώνες θα διεξαχθούν σε επιτηρούμενο περιβάλλον, σύμφωνα με την 

επίσημη διαδικασία επιτήρησης του ΕΟΠΠΕΠ, παρουσία επιτηρητών. 

• Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να επανεξεταστούν, εάν επιθυμούν να βελτιώσουν 

τη βαθμολογία τους. 

Απαιτούμενες ενέργειες: 

• Με τη λήξη των Προκριματικών Αγώνων, τα εξεταστικά κέντρα θα αποστείλουν συγκε-

ντρωτική φόρμα αποτελεσμάτων στο φορέα, αυστηρά μέχρι την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 

2021 έως τις 12:00 μ.μ. 

•  Ο φορέας θα ανακοινώσει στην επίσημη ιστοσελίδα του, τους 100 επιτυχόντες των προ-

κριματικών την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021. 



 

www.acta.edu.gr    info@acta.edu.gr 
    

 

 

 
 

 

Θεσσαλονίκη: Εγνατία 1 ΤΚ 54630 ● Τηλ: 2310510870 
Αθήνα: Βασιλίσσης Σοφίας 48 ΤΚ  11528 ● Τηλ: 210 7239770 

http://www.acta.edu.gr/moschampionship  

 

Νικητές: 

• Νικητές ορίζονται: 

o Oι τριαντά τρεις (33)  που θα έχουν την υψηλότερη βαθμολογία και τον καλύτερο 

χρόνο στο MS Word 2019 

o Oι τριαντά τρεις (33)  που θα έχουν την υψηλότερη βαθμολογία και τον καλύτερο 

χρόνο στο MS Excel 2019 

o Οι τριάντα τέσσερις (34) που θα έχουν την υψηλότερη βαθμολογία και τον κα-

λύτερο χρόνο στο MS PowerPoint 2019 

 

 

2 η  Φ ά σ η :  Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο Σ  Τ Ε Λ Ι Κ Ο Σ  

Ποιοι;   Οι 100 καλύτεροι των προκριματικών 

Πού;   Αίθουσα Φάρος, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) 

Πότε;   Σάββατο, 30/10/2021 

Πώς;   Ειδική εξέταση αξιολόγησης 

Λογισμικό; Word 2019, Excel 2019, PowerPoint 2019 

Νικητές ; Πανελλήνιος Πρωταθλητής Word, Excel, PowerPoint 

 

Τι πρέπει να γνωρίζετε: 

• Οι διαγωνιζόμενοι θα εξεταστούν σε ειδικά σχεδιασμένο τεστ, προσαρμοσμένο στις α-

παιτήσεις του τεστ που θα δώσουν στον Παγκόσμιο Τελικό. 

• Οι διαγωνιζόμενοι θα εξεταστούν στην ενότητα που προκρίθηκαν. 

• Η συμμετοχή τους θα είναι δωρεάν 

• Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Ελληνικά 

 

Απαιτούμενες ενέργειες: 

• Η παρουσία όλων των υποψηφίων και των συνοδών τους είναι υποχρεωτική μέχρι το 

τέλος της εκδήλωσης, προκειμένου να αναδείξουμε μαζί τους 3 εκπροσώπους της ελλη-

νικής αποστολής, που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στον Παγκόσμιο Τελικό. 
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• Οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται με την ταυτότητά τους ή με άλλο έγγραφο ταυ-

τοπροσωπίας και τα ειδικά έντυπα συγκατάθεσης GDPR, υπογεγραμμένα από τους κη-

δεμόνες τους για να μπορέσουν να διαγωνιστούν, το Σάββατο 30 Οκτωβρίου, στην αί-

θουσα Φάρος, του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). 

• Η είσοδος των των υποψηφίων και των συνοδών τους θα γίνεται με πιστοποιητικό εμ-

βολιασμού ή νόσησης ή με rapid τεστ 48 ωρών. 

 

Νικητές: 

• Οι Πανελλήνιοι Πρωταθλητές θα κερδίσουν: 

o Τη συμμετοχή τους στον Παγκόσμιο Τελικό 

o Μετάλλια συμμετοχής 

o Πλούσια και αναμνηστικά δώρα 

 

• Θα βραβευτούν επίσης: 

o ο Δευτεραθλητής και Τριταθλητής του Word, του Excel και του PowerPoint 

o ο μικρότερος ηλικιακά συμμετέχοντας 

o το εξεταστικό κέντρο με τους περισσότερους συμμετέχοντες στα προκριματικά 

o το εξεταστικό κέντρο με τους περισσότερους συμμετέχοντες 

o τα εξεταστικά κέντρα με τους νικητές 

 

3 η  Φ ά σ η :  Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Σ  Τ Ε Λ Ι Κ Ο Σ  

Ποιοι;    Οι καλύτεροι στον κόσμο 

Πού;   Διαδικτυακά 

Πότε;    Θα ανακοινωθεί προσεχώς 

Πώς;    Ειδική εξέταση αξιολόγησης 

Λογισμικό WORD 2019, EXCEL 2019, POWERPOINT 2019 

Νικητές;  Παγκόσμιος Πρωταθλητής Word, Excel, PowerPoint  

 

Τι πρέπει να γνωρίζετε: 

• Η συμμετοχή της Ελλάδας είναι δεδομένη στον Παγκόσμιο Τελικό.  

• Θα δοθεί η δυνατότητα στους Εθνικούς μας Πρωταθλητές να διαγωνιστούν με τους κα-

λύτερους όλου του κόσμου, με σκοπό να διακριθούν και να κερδίσουν πλούσια δώρα. 
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Σημαντικές επισημάνσεις:  

• Πρώην πρωταθλητές δεν μπορούν να διαγωνιστούν στην ίδια ενότητα. 

• Όλοι οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να διαγωνιστούν σε όλες τις ενότητες κατά τη διάρκεια 

των προκριματικών, αλλά οφείλουν να δηλώσουν μία ενότητα, για να διαγωνιστούν σε 

αυτή στον πανελλήνιο τελικό. Η δήλωση αυτή πρέπει να γίνει έως τη λήξη των προκρι-

ματικών στο εξεταστικό τους κέντρο και η βαθμολογία της συγκεκριμένης ενότητας θα 

είναι η μόνη που θα ληφθεί υπόψιν για τη συμμετοχή στον πανελλήνιο τελικό.  

• Σε περίπτωση οδηγίας των αρμόδιων δημοσίων οργάνων που επιβάλλει περιορισμούς 

για την αντιμετώπιση της διασποράς και πρόληψης της COVID-19, πιθανά να υφίσταται 

ανάγκη τροποποίησης, αναβολής ή ακύρωσης της διεξαγωγής του Ελληνικού Σκέλους 

του Πρωταθλήματος.  

• Η ACTA, ως διοργανωτής, και οι υποψήφιοι με τη συμμετοχή τους αναλαμβάνουν την 

υποχρέωση να συμμορφώνονται με τα μέτρα που επιβάλλονται.  


