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1. Δηζαγσγή 

Ο παξώλ Δηδηθόο Καλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο αθνξά ηελ αμηνιόγεζε θαη πηζηνπνίεζε 

δεμηνηήησλ ζηε ρξήζε Η/Τ. Παξνπζηάδεη ηε δηαδηθαζία θαη ηηο ζπλζήθεο ρνξήγεζεο ηνπ 

Πηζηνπνηεηηθνύ Γεμηνηήησλ, ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηεο ICT Europe/Σνκέα 

Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ θαη ησλ θαηόρσλ πηζηνπνηεηηθώλ θαζώο θαη ηνπο 

ηζρύνληεο νηθνλνκηθνύο όξνπο. 

θνπόο ηνπ Δηδηθνύ Καλνληζκνύ Πηζηνπνίεζεο είλαη ε πιεξνθόξεζε ηνπ θάζε ελδηαθεξόκελνπ, 

έηζη ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζεη ηελ θαηαιιειόηεηά ηνπο ζρεηηθά κε ην ζθνπό ή ηελ 

εθαξκνγή πνπ πξνηίζεηαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη θαη παξάιιεια λα εθηηκήζεη ην βαζκό 

νινθιήξσζεο θαη αμηνπηζηίαο πνπ πξνζθέξεη ην θάζε είδνο πηζηνπνηεηηθνύ πνπ εθδίδεηαη από 

ηελ ICT Europe/Σνκέα Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ. Ο παξώλ Καλνληζκόο ηεο ICT 

Europe/Σνκέα Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ απνηειεί θείκελν κε ην νπνίν πξέπεη λα 

ζπκκνξθώλεηαη θάζε ελδηαθεξόκελνο πξνο ηνλ νπνίν ρνξεγείηαη πηζηνπνηεηηθό δεμηνηήησλ ζηε 

ρξήζε Η/Τ. 

2. Παξνπζίαζε ηεο ICT Europe 

H ICT Europe ηδξύζεθε ην 2005 θαη ιεηηνπξγεί κε ηε λνκηθή κνξθή αλσλύκνπ εηαηξείαο.  

Σνκείο δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 

απνηεινύλ ηα παξαθάησ: 

 Γεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία πξνηύπσλ εμεηαζηηθώλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε 

επαγγεικαηηθώλ δεμηνηήησλ. 

 Γηελέξγεηα εμέηαζεο, αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ησλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

ζηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο, ζε δηάθνξα επίπεδα δπζθνιίαο, θαη ζηα πιαίζηα 

ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο. Οη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο νδεγνύλ ζηε ρνξήγεζε 

πηζηνπνηεηηθνύ πνπ αθνξά πξαθηηθέο θαη ζεσξεηηθέο γλώζεηο ζηνπο ειεθηξνληθνύο 

ππνινγηζηέο θαη ζηελ πιεξνθνξηθή γεληθόηεξα. 
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 Πηζηνπνίεζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ θαη επηπέδσλ 

επαγγεικαηηθώλ θιάδσλ κέζα από απζηεξά θαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο 

βαζκνιόγεζεο θαη αμηνιόγεζεο. 

 Γηελέξγεηα θαη/ή επηηήξεζε εμεηάζεσλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε γλώζεσλ. 

 πκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζρεηηθά κε ην ζθνπό ηεο 

εηαηξείαο ζε εζληθό θαη δηεζλέο επίπεδν. 

H ICT Europe/Σνκέα Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ παξέρεη ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο 

δεμηνηήησλ ζηε ρξήζε Η/Τ ζε θάζε ελδηαθεξόκελν, αλεμαξηήηνπ θύινπ, ειηθίαο, εζληθόηεηαο, 

ηζαγέλεηαο, ζξεζθείαο, θηλεηηθήο ή άιιεο αληθαλόηεηαο (ΑΜΔΑ) θαη επηπέδνπ γλώζεο 

πιεξνθνξηθήο. Οη ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο πνπ πξνζθέξεη θαηαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα I ηνπ 

παξόληνο θαλνληζκνύ «Σηκνθαηάινγνο Τπεξεζηώλ Πηζηνπνίεζεο» 

Σημείωση: Ο θνξέαο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε ηεο απόθαζεο πνπ αθνξά ηελ πηζηνπνίεζε 

ελόο πξνζώπνπ θαη ηελ ρνξήγεζε/αλαλέσζε/αλάθιεζε/απόζπξζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ηνπ. 

3. Πιεξνθνξίεο Δπηθνηλσλίαο 

Κάζε επηθνηλσλία κε ηελ ICT Europe/Σνκέα Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ κπνξεί λα 

γίλεηαη εγγξάθσο, βάζεη ησλ αθόινπζσλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο: 

α) Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε: ICT Europe. 

όισλνο 108, 106 81 Αζήλα 

β) Σειενκνηνηππία (fax): 210-36.34.576 

γ) Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (e-mail): info@icteurope.gr 

δ) Σειέθσλν: 210-3.800.300 

Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη ηεθκεξίσζε γηα ηηο ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο ηεο ICT 

Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ παξαηίζεληαη ζην ζηε δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε http://www.icteurope.gr, θαζώο θαη ζηα πηζηνπνηεκέλα εμεηαζηηθά θέληξα. 

http://www.icteurope.gr/
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4. Γλσζηηθό Αληηθείκελν θαη Δπίπεδν Γπζθνιίαο ησλ Πηζηνπνηεηηθώλ 

4.1. Δηδηθέο Απαηηήζεηο Πηζηνπνίεζεο 

Οη εηδηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ δεμηνηήησλ ζηε ρξήζε Η/Τ πνπ αθνινπζεί ε ICT 

Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ζηεξίδνληαη: 

 

 ηελ Δζληθή Ννκνζεζία θαη εηδηθά ζηελ ΚΤΑ Γ/25055/1-12-2005 «Αλάπηπμε θαη 

Δθαξκνγή πζηήκαηνο Πηζηνπνίεζεο θαη Πεξηνδηθνύ Διέγρνπ Φνξέσλ Υνξήγεζεο 

Πηζηνπνηεηηθώλ Πιεξνθνξηθήο ή Γλώζεηο Υεηξηζκνύ Η/Τ» θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηήο, 

 ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2008, εμεηδηθεπκέλν γηα ππεξεζίεο 

πηζηνπνίεζεο πξνζώπσλ. 

4.2. Δθδηδόκελα Πηζηνπνηεηηθά θαη Γλσζηηθό Αληηθείκελν Απηώλ 

Με ηνλ όξν ‘γλσζηηθό αληηθείκελν’ λνείηαη ε ζεκαηηθή ελόηεηα δεμηνηήησλ πνπ πηζηνπνηείηαη. 

Σν θάζε πηζηνπνηεηηθό πνπ ε ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ εθδίδεη 

απνηειείηαη από έλα ζπλδπαζκό γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ. Ο ζπλδπαζκόο γλσζηηθώλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ ην θάζε πηζηνπνηεηηθό αληηπξνζσπεύεη παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ 

ηνπ παξόληνο εηδηθνύ θαλνληζκνύ. 

5. Ακεξνιεςία, Αλεμαξηεζία, Αθεξαηόηεηα 

Η ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ιεηηνπξγεί σο αλεμάξηεηνο 

θνξέαο πηζηνπνίεζεο δεμηνηήησλ ζηε ρξήζε Η/Τ. Η αλεμαξηεζία θαη ακεξνιεςία ηεο ICT 

Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ δηαζθαιίδεηαη από ηελ νξγαλσηηθή ηεο 

δηάξζξσζε, ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλεμάξηεηνπ πκβνπιίνπ Πηζηνπνίεζεο θαη ην λνκηθό πιαίζην 

ηεο ίδξπζεο ηεο ICT Europe.  

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηόηεηαο, αληηθεηκεληθόηεηαο θαη ακεξνιεςίαο, ε ICT 

Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ έρεη επηπιένλ πηνζεηήζεη ηηο αθόινπζεο 

ξπζκίζεηο: 
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 Η ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ θαζώο θαη νπνηνδήπνηε 

άιιν κέξνο κε ηνπο νπνίνπο ηεξεί ηδηνθηεζηαθή εμάξηεζε δελ εθπαηδεύεη, επηκνξθώλεη ή 

θαηαξηίδεη πξόζσπα ηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ ζα θιεζεί αθνινύζσο λα πηζηνπνηήζεη. 

 Σν πξνζσπηθό θαη νη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ηεο ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο 

Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ δελ εκπιέθνληαη ζηε παξνρή εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο ή 

επηκόξθσζεο ζε δεηήκαηα πιεξνθνξηθήο ή γλώζεηο ρεηξηζκνύ Η/Τ, ηα νπνία 

ζρεηίδνληαη κε ηα ρνξεγνύκελα από απηήλ πηζηνπνηεηηθά. 

 Η ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ δελ πηζηνπνηεί άηνκα ηα 

νπνία απαζρνιεί, ή έρνπλ νπνηνδήπνηε ζρέζε κε άηνκα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ICT 

Europe. 

 Σν πξνζσπηθό θαη νη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ηεο ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο 

Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο εμέηαζεο, αμηνιόγεζεο θαη 

πηζηνπνίεζεο, δελ έρνπλ θακία νηθνλνκηθή, εκπνξηθή ή άιινπ είδνπο ζρέζε κε 

ππνςεθίνπο πνπ αμηνινγνύληαη από ηελ ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ 

Γπλακηθνύ ή εκπνξηθνύο αληαγσληζηέο απηήο. 

 Κάζε ελδηαθεξόκελν γηα πηζηνπνίεζε πξόζσπν έρεη άκεζε θαη ειεύζεξε πξόζβαζε ζηηο  

ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο ηεο ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ. 

 Οη νηθνλνκηθνί όξνη ηεο ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ γηα 

ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πηζηνπνίεζεο είλαη θνηλνί γηα ηνπο πειάηεο ηεο. 

 Γηα όινπο ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο, ηηκνθαηάινγνπο θαη ινηπά ελεκεξσηηθά έγγξαθα 

ππάξρεη ειεύζεξε πξόζβαζε γηα  θάζε ελδηαθεξόκελν. 

6. Αίηεζε 

6.1. Τπνβνιή Αίηεζεο Έθδνζεο Κάξηαο Τπνςεθίνπ 

Η ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ δηαρεηξίδεηαη Αηηήζεηο Έθδνζεο 

Κάξηαο Τπνςεθίνπ, θάζε ππνςεθίνπ αλεμαξηήηνπ θύινπ, ειηθίαο, εζληθόηεηαο, ηζαγέλεηαο, 

ζξεζθείαο, θηλεηηθήο ή άιιεο αληθαλόηεηαο (ΑΜΔΑ) θαη επηπέδνπ γλώζεο Πιεξνθνξηθήο. 
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Η Αίηεζε Έθδνζεο Κάξηαο Τπνςεθίνπ βξίζθεηαη ζηελ ηειεπηαία ηεο κνξθή θαη ζε κόληκε 

βάζε αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ 

Γπλακηθνύ, ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε ελεκέξσζε ησλ ππνςεθίσλ εμεηαδόκελσλ θαη ηνπ 

επξύηεξνπ θνηλνύ.  

Η ππνβνιή ηεο αίηεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζε νπνηνδήπνηε πηζηνπνηεκέλν εμεηαζηηθό θέληξν 

(ζρεηηθή ιίζηα δηαηίζεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο). Η αίηεζε ζπλνδεύεηαη απαξαηηήησο 

από: 

 αθξηβέο αληίγξαθν δηθαηνινγεηηθνύ πνπ πηζηνπνηεί ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ 

ππνςεθίνπ (θσηνηππία ησλ δύν όςεσλ ηνπ δειηίνπ ηαπηόηεηαο ή ηεο ζρεηηθήο 

πξνζσξηλήο βεβαίσζεο ηεο αξκόδηαο αξρήο ή ηνπ δηαβαηήξηνπ ή ηελ άδεηαο νδήγεζεο ή 

ηνπ αηνκηθνύ βηβιηάξηνπ πγείαο ηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα ή αδείαο παξακνλήο θ.ιπ.), 

 γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (δπζθνιίεο όξαζεο, δπζθνιίεο αθνήο, λνεηηθή βξαδύηεηα, 

δπζθνιίεο θίλεζεο ησλ άθξσλ) απαηηείηαη θαη ζρεηηθή ηαηξηθή γλσκάηεπζε. 

6.2. Έιεγρνο Αίηεζεο Έθδνζεο θάξηαο Τπνςεθίνπ 

Ο έιεγρνο ηεο Αίηεζεο Έθδνζεο Κάξηαο Τπνςεθίνπ απνηειεί απνθιεηζηηθή επζύλε ησλ 

εμεηαζηηθώλ θέληξσλ ηεο ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ. Ο έιεγρνο 

ηεο αίηεζεο ζπλίζηαηαη από: 

 Έιεγρν πεδίσλ ππνρξεσηηθήο ζπκπιήξσζεο 

 Σαπηνπνίεζε ζηνηρείσλ αίηεζεο θαη πξνζθνκηζζέλησλ εγγξάθσλ 

 Ύπαξμε ηδηόρεηξεο ππνγξαθήο 

 Λνηπώλ ηεθκεξίσλ (Τπεύζπλε δήισζε γνλέσλ/θεδεκόλσλ αλειίθσλ, ηαηξηθή 

γλσκάηεπζε γηα ΑΜΔΑ θ.ιπ.) 

 Ύπαξμε εξγαζηαθήο ή άιιεο ζρέζεο κε ηελ ICT Europe ή ηελ ύπαξμε βαζκνύ 

ζπγγέλεηαο έσο δεύηεξνπ βαζκνύ κε άηνκα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ICT Europe 

 Πξνγελέζηεξεο ζπκκεηνρέο ζε δηελεξγνύκελεο εμεηάζεηο ηεο ICT Europe/Σνκέαο 

Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ  
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 Πξνγελέζηεξε θαθή ρξήζε πηζηνπνηεηηθνύ από ηνλ αηηνύληα. ηελ πεξίπησζε απηή ε 

αίηεζε ζεσξείηαη σο απνξξηπηέα 

 Απνδνρή ησλ όξσλ δηαρείξηζεο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 

 πκθσλία ηνπ αηηνύληα σο πξνο ηνπο όξνπο Πηζηνπνίεζεο ηεο ICT Europe/Σνκέαο 

Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ  

6.3. Έθδνζε Κάξηαο Τπνςεθίνπ 

Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ εθδίδεηαη ε θάξηα ππνςεθίνπ ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ, νη ελόηεηεο γηα ηηο νπνίεο δήισζε ζπκκεηνρή, θαζώο θαη νδεγίεο 

ρξήζεο. Η θάξηα έρεη έλα κνλαδηθό αξηζκό γηα ηνλ θάζε ππνςήθην θαη παξαδίδεηαη ζε απηόλ 

από ην εμεηαζηηθό θέληξν ζην νπνίν ππέβαιε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο. Η θάξηα παξέρεη ηε 

δπλαηόηεηα ζηνλ ππνςήθην λα ζπκκεηέρεη ζηηο δηελεξγνύκελεο από ηελ ICT Europe/Σνκέαο 

Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ εμεηάζεηο, κε ηελ πξνϋπόζεζε λα ζπκπιεξώζεη εγθαίξσο 

ηελ απαηηνύκελε Αίηεζε πκκεηνρήο ζε εμεηάζεηο ζην εμεηαζηηθό θέληξν ηεο αξεζθείαο ηνπ 

(παξάγξαθνο 7.3). 

7. Δμεηάζεηο 

7.1. Δμεηαζηηθό ύζηεκα 

Σν εμεηαζηηθό ζύζηεκα ηεο ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 

βαζίδεηαη ζηελ εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ κέζσ κηαο πεξηπησζηαθήο κειέηεο (case study) αιιά θαη 

εξσηήζεσλ πνιιαπιώλ επηινγώλ (multiple choice) θαηά ηελ νπνία ν εμεηαδόκελνο θαιείηαη λα 

πινπνηήζεη, ζε πξαγκαηηθό πεξηβάιινλ, ηηο απαηηήζεηο πνπ ηνπ παξαηίζεληαη. Ο εμεηαδόκελνο 

κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό πιαίζην ζα πξέπεη λα πινπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζέκαηνο 

έρνληαο ηελ επρέξεηα λα δεη πσο πινπνηνύληαη νη απαληήζεηο ηνπ.  Η βάζε ησλ ζεκάησλ είλαη 

ζηα ειιεληθά θαη πξνζαξκνζκέλε ζηελ  ζπγθεθξηκέλε πιαηθόξκα θαη έθδνζε ινγηζκηθνύ, ζηελ 

νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε εμέηαζε. 

ην παξάξηεκα II παξαηίζεληαη ν αξηζκόο ησλ εξσηήζεσλ αλά γλσζηηθό αληηθείκελν εμέηαζεο, 

ν δηαζέζηκνο ρξόλνο απαληήζεσλ. 
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Σν εμεηαζηηθό ζύζηεκα πνπ ε ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 

αθνινπζεί εμαζθαιίδεη α) ηε ιήςε ζεκάησλ δηαδηθηπαθά ρσξίο ηελ ελδηάκεζε παξεκβνιή 

ηξίηνπ κέξνπο, β) όηη ν εμεηαδόκελνο, ζε πεξίπησζε απνηπρίαο, δελ ζα εμεηαζζεί κειινληηθά 

ζην ίδην ζέκα εμέηαζεο θαη γ) ηε ζπλερή αλαβάζκηζε ησλ ζεκάησλ εμεηάζεσο θαη ηνλ 

εκπινπηηζκό ηνπο κε λέα. 

7.2. Πξνγξακκαηηζκόο Δμεηάζεσλ 

Η ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ πξνβαίλεη ζε ελεκέξσζε ηνπ 

θνηλνύ γηα ηελ εκεξνκελία ησλ δηελεξγνύκελσλ από απηή εμεηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 15 εκέξεο 

πξηλ ηελ δηελέξγεηα ηνπο. 

Η ελεκέξσζε πξαγκαηνπνηείηαη από ηελ επίζεκε δηαδηθηπαθή ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνύ, κε 

αλαθνξά ζε: 

 εμεηαζηηθό θέληξν (δηεύζπλζε, ηειέθσλν επηθνηλσλίαο, ππεύζπλνο επηθνηλσλίαο), 

 εκεξνκελία θαη αθξηβή ώξα εμέηαζεο, 

 πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ΑΜΔΑ, 

 νηηδήπνηε άιιν θξίλεηαη απαξαίηεην. 

7.3. πκκεηνρή ζε Δμεηάζεηο 

Ο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα δειώζεη ζπκκεηνρή ζην εμεηαζηηθό θέληξν ηεο αξεζθείαο ηνπ, 

ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο πξηλ ηε δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ, δειώλνληαο ηηο ελόηεηεο ζηηο νπνίεο 

επηζπκεί λα εμεηαζζεί, κε ηελ εθδήισζε ηνπ αηηήκαηνο ζην εμεηαζηηθό θέληξν θαη ελ ζπλερεία 

κεηαβίβαζεο ηνπ αηηήκαηνο ζηνλ Οξγαληζκό. Ο πιήξεο θαηάινγνο ησλ πηζηνπνηεκέλσλ 

εμεηαζηηθώλ θέληξσλ βξίζθνληαη ζηελ επίζεκε δηαδηθηπαθή ηζηνζειίδα ηεο ICT Europe/Σνκέαο 

Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ. 

Καηά ηε δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα έρεη απαξαηηήησο καδί ηνπ ηελ 

θάξηα ππνςεθίνπ θαη έγθπξν απνδεηθηηθό ηαπηόηεηαο (δειηίν ηαπηόηεηαο ή ηε ζρεηηθή 

πξνζσξηλή βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο αξρήο ή ηνπ δηαβαηήξηνπ ή ηελ άδεηαο νδήγεζεο ή ηνπ 

αηνκηθνύ βηβιηάξηνπ πγείαο ηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα ή αδεία παξακνλήο θ.ιπ.). 
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Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ νη ππνςήθηνη έρνπλ ππνρξέσζε θόζκηαο ζπκπεξηθνξάο, 

πεηζαξρίαο θαη πηζηήο ηήξεζεο ησλ ππνδείμεσλ θαη ησλ ζπζηάζεσλ ησλ επηηεξεηώλ. Τπνςήθηνη  

πνπ αληηγξάθνπλ ή εκπνδίδνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ 

απνθιείνληαη από ηελ πεξαηηέξσ εμέηαζε. 

8. Υνξήγεζε Πηζηνπνηεηηθνύ 

8.1. Γηόξζσζε Απαληήζεσλ 

Η βαζκνιόγεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ εμεηαδόκελσλ γίλεηαη από ηελ ICT Europe/Σνκέαο 

Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ θαη κόλν. Η ιήςε ησλ αξρείσλ ησλ απνηειεζκάησλ 

πξαγκαηνπνηείηαη δηαδηθηπαθά, κε ην πέξαο ηνπ ρξόλνπ εμέηαζεο. 

Η ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ έρεη ιάβεη όια ηα απαξαίηεηα 

κέηξα αζθάιεηαο έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ην αδηάβιεην ησλ δηνξζώζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 Η βαζκνιόγεζε ησλ απαληήζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη απηόκαηα κέζσ θαηάιιεινπ 

ινγηζκηθνύ, 

 Ο server ησλ εμεηάζεσλ πξνζηαηεύεηαη από πόξηα αζθαιείαο, κε δηθαίσκα εηζόδνπ κόλν 

από ηνπο Τπεύζπλν Μεραλνγξάθεζεο θαη Γηεπζύλνληα ύκβνπιν ηεο εηαηξείαο. 

8.2. Έθδνζε Απνηειεζκάησλ 

Ωο βάζε επηηπρίαο είλαη ε επίηεπμε ηνπ 70% ηεο κέγηζηεο δπλαηήο βαζκνινγίαο αλά γλσζηηθό 

αληηθείκελν εμέηαζεο. Η έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη απηόκαηα από ηνλ 

server ηνπ Οξγαληζκνύ.  

 

ε πεξηπηώζεηο πνπ ρξήδνπλ πεξαηηέξσ δηεξεύλεζεο, (πεξηπηώζεηο ελζηάζεσλ, αλαθνξώλ 

επηηεξεηή ηνπ θαζ’ ύιελ αξκόδηνπ Δζληθνύ Οξγαληζκνύ (πρ. Δζληθό Οξγαληζκό 

Πηζηνπνίεζεο Πξνζόλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ- ΔΟΠΠΔΠ, ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο Καη Θξεζθεπκάησλ), αλαθνξώλ επηηεξεηή ICT 

Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ), ηα κέιε ηεο  Σερληθήο Δπηηξνπήο 

είλαη αξκόδηα λα δηεξεπλήζνπλ εηο βάζνο ηελ πεξίπησζε θαη λα πξνηείλνπλ εάλ θαη εθόζνλ ζα 

ρνξεγεζεί ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό, παξαζέηνληαο όια ηα ζηνηρεία ζην πκβνύιην 
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Πηζηνπνίεζεο ην νπνίν είλαη θαη αξκόδην γηα ηελ ιήςε ηεο ηειηθήο απόθαζεο. Η Σερληθή 

Δπηηξνπή ιεηηνπξγεί ππό ηελ επίβιεςε ηνπ πκβνπιίνπ Πηζηνπνίεζεο ην νπνίν θέξεη θαη ηελ 

επζύλε γηα ηελ νξζή ηήξεζε όισλ ησλ εθαξκνδόκελσλ δηαδηθαζηώλ. 

Η έθδνζε απνηειεζκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη άκεζα, κε θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζην 

εθάζηνηε εμεηαζηηθό θέληξν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη εμεηάζεηο. 

8.3. Υνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνύ 

Σν Πηζηνπνηεηηθό Γεμηνηήησλ ζηε ρξήζε Η/Τ πνπ ρνξεγεί ε ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο 

Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, πηζηνπνηεί όηη ν εμεηαδόκελνο δηαζέηεη ηελ απαηηνύκελε επάξθεηα 

γλώζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα.  

Σν Πηζηνπνηεηηθό Γεμηνηήησλ αθνξά απνθιεηζηηθά ηνλ εμεηαδόκελν ζηνλ νπνίν ρνξεγήζεθε 

θαη κόλν γηα ηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ απηό θαιύπηεη. 

Γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ απαηηείηαη ε επηηπρήο ζπκκεηνρή ζε εμεηάζεηο όισλ ησλ 

γλσζηηθώλ αληηθείκελσλ πνπ ην πηζηνπνηεηηθό θαιύπηεη κε βάζε επηηπρίαο ην 70% γηα θάζε 

γλσζηηθό αληηθείκελν. 

Όια ηα έγγξαθα ηα νπνία ρνξεγνύληαη από ηελ ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ 

Γπλακηθνύ θαη απνηεινύλ κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο, απνηεινύλ ηδηνθηεζία ηεο ICT 

Europe. 

Τπόδεηγκα ησλ παξερόκελσλ πηζηνπνηεηηθώλ δεμηνηήησλ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα III. 

9. Ιζρύο θαη Δπέθηαζε Πεδίνπ Δθαξκνγήο Πηζηνπνηεηηθώλ. 

Σα πηζηνπνηεηηθά ησλ βαζηθώλ δεμηνηήησλ ζε ρεηξηζκό Η/Τ πνπ εθδίδνληαη από ηελ ICT 

Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ έρνπλ πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα ηζρύνο πνπ 

θαζνξίδεηαη από ηνλ θαζ’ ύιελ αξκόδην Δζληθό Οξγαληζκό (πρ. Δζληθό Οξγαληζκό 

Πηζηνπνίεζεο Πξνζόλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ- ΔΟΠΠΔΠ, ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο Καη Θξεζθεπκάησλ). ε πεξίπησζε πνπ παξαηαζεί ε δηάξθεηα 

ηζρύνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ από ηνλ θαζ’ ύιελ αξκόδην Δζληθό Οξγαληζκό, ε Σερληθή Δπηηξνπή 

ηνπ θνξέα είλαη αξκόδηα γηα ηελ αλαζεώξεζε θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ ρήκαηνο Πηζηνπνίεζεο.  
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Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδεη ε ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 

απνηεινύληαη από ζπλδπαζκό γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ. Δπνκέλσο επέθηαζε ηνπ πεδίνπ 

εθαξκνγήο λνείηαη σο ε ιήςε δηαθνξεηηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ (θαη επνκέλσο πηζηνπνίεζε ζε 

δηαθνξεηηθό ζπλδπαζκό γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ). ηελ πεξίπησζε απηή ν ππνςήθηνο ζα 

πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηα βήκαηα πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ (Τπνβνιή Αίηεζεο Έθδνζεο 

Κάξηαο Τπνςεθίνπ, Παξαιαβή Κάξηαο Τπνςεθίνπ, Τπνβνιή Αίηεζεο πκκεηνρήο ζε 

Δμεηάζεηο, πκκεηνρή ζε Δμεηάζεηο).  

10. Έιεγρνο Ιζρύνο Πηζηνπνηεηηθώλ Γεμηνηήησλ 

Μεηά ην πέξαο ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ησλ πηζηνπνηεηηθώλ, απηά παύνπλ λα έρνπλ νπνηαδήπνηε 

εγθπξόηεηα, νπόηε θαη ε ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ δελ 

αλαιακβάλεη νπδεκία επζύλε γηα ελέξγεηεο πνπ ππνζηεξίρζεθαλ από κε ηζρύνληα πηζηνπνηεηηθά 

ηεο. Δθηόο από ηελ θπζηνινγηθή ιήμε ηεο ηζρύνο ηνπο, όια ηα πηζηνπνηεηηθά ππόθεηληαη θαη ζε 

πηζαλή αλάθιεζή ηνπο (εθόζνλ ππάξρνπλ ιόγνη πνπ ην επηβάιινπλ), ράλνληαο ζ’ απηήλ ηελ 

πεξίπησζε νξηζηηθά ηελ εγθπξόηεηά ηνπο. Μεηά ην πέξαο ηζρύνο ησλ Πηζηνπνηεηηθώλ ν 

ππνθείκελνο ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη εθ λένπ ζηηο εμεηάζεηο πνπ δηνξγαλώλνληαη από ηελ ICT 

Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ. 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξόηεηαο ησλ πηζηνπνηεηηθώλ ηεο, ε ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο 

Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ έρεη δεκηνπξγήζεη εηδηθό πεδίν ζην δηαδηθηπαθό ηεο ρώξν, όπνπ κε ηελ 

θαηαρώξεζε ηνπ κνλαδηθνύ αξηζκνύ πηζηνπνίεζεο πνπ αλαγξάθεηαη ζην πηζηνπνηεηηθό, 

ελεκεξώλεηαη ν θάζε ελδηαθεξόκελνο γηα ηελ ηζρύ / εγθπξόηεηα ή πιαζηόηεηα ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ.  

11. Υξήζε Πηζηνπνηεηηθνύ Γεμηνηήησλ 

Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη από ηελ ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ 

Γπλακηθνύ θαη ηα αληίγξαθα πνπ πξνθύπηνπλ από απηά, δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κόλν γηα 

λα απνδεηθλύεηαη ην επίπεδν ησλ δεμηνηήησλ ηνπ εμεηαδόκελνπ, όπσο απηό ηεθκεξηώλεηαη ζην 

πηζηνπνηεηηθό. 

Σα πηζηνπνηεηηθά πξννξίδνληαη γηα θάζε λόκηκε ρξήζε θαηά ηελ νπνία απαηηείηαη επίζεκε 

απόδεημε πηζηνπνίεζεο ζε ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθό αληηθείκελν δεμηνηήησλ ζηε ρξήζε Η/Τ. 



 

ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

Κσδ. Αξηζ.: ΔΚΠ Έθδνζε: 8 Ιζρύεη από: 24/09/2013 ειίδα 14 από 18 

 

12. Τπνρξεώζεηο Καηόρσλ Πηζηνπνηεηηθώλ Γεμηνηήησλ 

Ο θάηνρνο πηζηνπνηεηηθνύ δεμηνηήησλ ππνρξενύηαη λα: 

 δειώλεη όηη θαηέρεη θαη λα πξνβάιιεη ην πηζηνπνηεηηθό δεμηνηήησλ κόλν γηα ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα θαη γηα ηε βαζκίδα δπζθνιίαο γηα ηα νπνία έρεη πηζηνπνηεζεί, 

 κε ρξεζηκνπνηεί ην πηζηνπνηεηηθό θαη λα κελ θάλεη νπνηαδήπνηε δήισζε πνπ αθνξά ηελ 

πηζηνπνίεζε κε ηξόπν πνπ κπνξεί λα εθιεθζεί σο παξαπιαλεηηθόο, 

 δηαθόςεη εληόο ην πνιύ κηαο εβδνκάδαο θάζε ρξήζε θαη αλαθνξά ζην πηζηνπνηεηηθό 

δεμηνηήησλ, εάλ απηό αλαζηαιεί γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, 

 επηζηξέςεη άκεζα ζηελ ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 

νπνηαδήπνηε έγγξαθν πηζηνπνίεζεο εάλ ην ρνξεγεζέλ πηζηνπνηεηηθό αλαθιεζεί γηα 

νπνηνδήπνηε ιόγν, 

 λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ. 

13. Τπνρξέσζε Διέγρνπ ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ από ηα Βαζηδόκελα ζε Απηό Μέξε 

Ο ρξήζηεο ή απνδέθηεο (βαζηδόκελν κέξνο) ελόο πηζηνπνηεηηθνύ ηεο ICT Europe/Σνκέαο 

Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, γηα λα βαζηζζεί εύινγα ζηα πεξηερόκελα ελόο 

πηζηνπνηεηηθνύ ηεο ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, ζα πξέπεη λα 

πξνβεί ζηνπο εμήο ειέγρνπο: 

 Να ειέγμεη γηα ηπρόλ ιήμε ηεο ηζρύνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πηζηνπνηεηηθνύ, εμεηάδνληαο 

ην ζρεηηθό πεδίν ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ (εκεξνκελία έθδνζεο). 

 Να ειέγμεη ηελ πηζαλόηεηα νξηζηηθήο αλάθιεζεο ηεο ηζρύνο ηνπ, αλαηξέρνληαο ζηελ 

ζρεηηθή ιίζηα αλαθιεζέλησλ πηζηνπνηεηηθώλ πνπ δεκνζηεύεη ε ICT Europe/Σνκέαο 

Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζή ηεο. 

 Να ειέγμεη ην γλσζηηθό πεδίν γηα ηα νπνία ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθό ηεο ICT 

Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ έρεη εθδνζεί. 

 Να ειέγμεη γηα ηελ εγθπξόηεηα ηνπ ζεηξηαθνύ αξηζκνύ από ην ζρεηηθό ρώξν ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ. 
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 Να δεηήζεη ην θάζε αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ λα θέξεη ζθξαγίδα ειέγρνπ ηεο ICT 

Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ. 

14. Παξερόκελεο Δγγπήζεηο - Τπνρξεώζεηο από ηελ ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο 

Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 

Με ηελ έθδνζε ελόο πηζηνπνηεηηθνύ, ε ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ 

Γπλακηθνύ εγγπάηαη: 

 ηελ αθξίβεηα, θαηά ηε ζηηγκή ηεο έθδνζεο, όισλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πεξηέρνληαη ζην 

πηζηνπνηεηηθό, θαζώο θαη ηελ ύπαξμε όισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 

έθδνζή ηνπ, 

 όηη ν ππνγξάθσλ, ε ηαπηόηεηα ηνπ νπνίνπ βεβαηώλεηαη ζην πηζηνπνηεηηθό, θαηά ηε 

ζηηγκή ηεο έθδνζεο, θαηείρε ηηο δεμηόηεηεο, πνπ αληηζηνηρνύζαλ ζηα αλαθεξόκελα ζην 

πηζηνπνηεηηθό, 

 όηη ζα θαηαβάιεη θάζε ινγηθή πξνζπάζεηα ώζηε λα δεκνζηεύνληαη νη αλαθιήζεηο (θαη νη 

αλαζηνιέο) ησλ πηζηνπνηεηηθώλ ηεο, ζύκθσλα πάληα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο αληίζηνηρεο 

εθαξκνδόκελεο δηαδηθαζίεο ηεο. 

15. Αληηθαλνληθή Υξήζε Πηζηνπνηεηηθώλ - Αλάθιεζε 

Αληηθαλνληθή ρξήζε ησλ πηζηνπνηεηηθώλ κπνξεί λα δηαπηζησζεί είηε από ηελ ICT 

Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ είηε από νπνηνδήπνηε ελδηαθεξόκελν, 

ππνβάιινληαο επώλπκα πξνο ηελ ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 

νπνηνδήπνηε δηεπθξηληζηηθό ζηνηρείν πνπ ζα βνεζήζεη ζην ζρεκαηηζκό  νινθιεξσκέλεο άπνςεο 

γηα ην ζέκα. 

Ωο αληηθαλνληθή ρξήζε  δύλαηαη λα ζεσξεζεί νπνηαδήπνηε πεξίπησζε αλαθνξηθά κε: 

 Σε κε ζπκκόξθσζε κε όιεο ηηο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο. 

 Σελ αλαθνξά ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ γηα απόδεημε δεμηνηήησλ εθηόο ηνπ πεδίνπ ηεο 

ρνξεγεζείζαο πηζηνπνίεζεο. 

 Σε ρξήζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ θαηά ηξόπν πνπ λα ζίγεηαη ε ππόιεςε ηεο ICT Europe. 
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 Σελ ππνβνιή δήισζεο από ηνλ εμεηαδόκελν / πειάηε ζρεηηθά κε ηελ πηζηνπνίεζε, ηελ 

νπνία ε ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ κπνξεί λα ζεσξήζεη 

είηε παξαπιαλεηηθή είηε κε λόκηκε. 

 Σε ρξήζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ή κέξνο απηνύ κε ηξόπν πνπ λα δεκηνπξγεί ιαλζαζκέλα 

ζπκπεξάζκαηα. 

ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ε ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ δύλαηαη λα 

πξνβεί ζηελ άξζε/αλάθιεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ θαη παξάιιεια ζηελ άζθεζε κέηξσλ λνκηθήο 

θύζεο.  

ε θάζε πεξίπησζε θαθήο ρξήζεο ησλ πηζηνπνηεηηθώλ, πξαγκαηνπνηείηαη δεκνζίεπζε θαη’ 

ειάρηζην ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ θαη 

όπνπ απαηηείηαη πξαγκαηνπνηείηαη δεκνζίεπζε θαη ζε ΜΜΔ. 

16. Παξάπνλα – Ακθηζβεηήζεηο - Δλζηάζεηο 

16.1. Τπνβνιή Παξαπόλνπ, Ακθηζβήηεζεο, Έλζηαζεο 

Παξάπνλα, ακθηζβεηήζεηο θαη ελζηάζεηο δύλαηαη λα πξνέξρνληαη από νπνηνδήπνηε ηξίην κέξνο 

όπσο αηηνύληεο, εμεηαδόκελνπο, πηζηνπνηεκέλα άηνκα θαη ηνπο εξγνδόηεο ηνπο είηε άιια κέξε. 

Γύλαηαη δε λα αθνξνύλ ηε δηεξγαζία πηζηνπνίεζεο θαη λα αλαθέξνληαη ζηε δηελέξγεηα ησλ 

εμεηάζεσλ, ζηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο, ζηηο πνιηηηθέο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ απόδνζε θαη 

έθδνζε ησλ πηζηνπνηεηηθώλ δεμηνηήησλ. 

Σα πξνο εμέηαζε παξάπνλα, πξνζθπγέο, ή ελζηάζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη γξαπηώο, επώλπκα 

θαη λα είλαη ζαθή θαη ηεθκεξησκέλα. Δπηπιένλ, ν ζηγόκελνο δύλαηαη θαη δηθαηνύηαη λα εθζέζεη 

θαη πξνθνξηθά ηηο απόςεηο ηνπ, ηόζν ζην Γηεπζύλνληα όζν θαη ζην πκβνύιην Πηζηνπνίεζεο 

ηεο ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, εάλ ην επηζπκεί. 

16.2. Δμέηαζε Παξαπόλνπ, Ακθηζβήηεζεο, Έλζηαζεο 

Η ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ πξνβαίλεη ζε εμέηαζε ηνπ 

αηηήκαηνο θαη ην πόξηζκα δηαβηβάδεηαη γξαπηώο πξνο ηνλ ελδηαθεξόκελν από ην Γηεπζύλνληα 

ύκβνπιν, όηαλ πξόθεηηαη γηα παξάπνλν. Όηαλ πξόθεηηαη γηα έλζηαζε ή πξνζθπγή, ην 

δηαβηβάδεη ζηελ Σερληθή Δπηηξνπή. ε θάζε πεξίπησζε ε ζύλζεζε ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο δελ 
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ζέηεη ζε ακθηζβήηεζε ηελ ακεξνιεςία ηεο. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο δελ έρνπλ άκεζν ζπκθέξνλ 

από ηελ ηειηθή απόθαζε εηδάιισο εμαηξνύληαη από ηε ζύλζεζε ηεο επηηξνπήο. Δπίζεο 

εμαηξνύληαη κέιε ηα νπνία έρνπλ εκπιαθεί άκεζα ζηελ, ππό έλζηαζε, απόθαζε. 

Ο εληζηάκελνο έρεη ην δηθαίσκα λα δειώζεη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ γηα ηε ζύλζεζε ή ηελ 

ακεξνιεςία κειώλ ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο. Οη ηζρπξηζκνί ηνπ εληζηάκελνπ εμεηάδνληαη από ην 

πκβνύιην Πηζηνπνίεζεο, ην νπνίν απνθαζίδεη ακέζσο αλ ζα ηνπο απνδερζεί ή όρη θαη εάλ ζα 

ηξνπνπνηήζεη αλαιόγσο ηε ζύλζεζε ηεο επηηξνπήο πξηλ πξνβεί ζηελ εμέηαζε ηεο ζύλζεζεο. Η 

Σερληθή Δπηηξνπή είλαη αξκόδηα λα κειεηήζεη ην ζρεηηθό πιηθό θαη εάλ απαηηείηαη λα θαιέζεη ζε 

αθξόαζε ηνλ εληζηάκελν. ηε ζπλέρεηα εθδίδεη απόθαζε θαη αθνινπζεί γξαπηή ελεκέξσζε ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ από ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν. 

Δάλ ν εληζηάκελνο δελ απνδερζεί ηελ απόθαζε ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο ηόηε αξκόδην γηα ηε 

ιήςε ηειεζίδηθεο απόθαζεο είλαη ην πκβνύιην Πηζηνπνίεζεο ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηνλ 

θαλνληζκό ζύζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

17. Οηθνλνκηθνί Όξνη 

O Σηκνθαηάινγνο Τπεξεζηώλ Πηζηνπνίεζεο ηεο ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο 

Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ παξαηίζεηαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Ι. 

Η κε ηήξεζε ησλ νηθνλνκηθώλ όξσλ κπνξεί λα απνηειεί αηηία: 

 λα κε ρνξεγεζνύλ νη θάξηεο πηζηνπνίεζεο, 

 αλάθιεζεο ηεο πηζηνπνίεζεο εμεηαζηηθώλ θέληξσλ, 

 δηαγξαθή από ην ζύζηεκα πηζηνπνίεζεο ηεο ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο 

Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ. 

18. Πξνζηαζία Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ 

Η ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ζπιιέγεη, επεμεξγάδεηαη θαη 

αξρεηνζεηεί πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ πειαηώλ ηεο ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ παξνρή 

πξνο απηνύο ησλ ππεξεζηώλ πηζηνπνίεζεο θαη γηα ηελ εκπνξηθή ζπλαιιαγή ηνπο κε ηελ ICT 

Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ. Σα πξνζσπηθά απηά δεδνκέλα 

ζπγθεληξώλνληαη απνθιεηζηηθά από ηνπο ίδηνπο ηνπο πειάηεο θαηά ηελ δηαδηθαζία ππνβνιήο 

αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο θαη δελ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα άιινπο ζθνπνύο - πέξα ησλ 

ζρεηηθώλ κε ηελ δεκόζηα πηζηνπνίεζε ηνπο - ρσξίο ηελ ξεηή ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ. 
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Η ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ από ηελ ICT Europe/Σνκέαο 

Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ λ. 2472/1997 θαη ηνπ 

λ. 2774/1999 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηόκνπ από ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ 

ραξαθηήξα, θαη ηα δεδνκέλα απηά κπνξεί λα γλσζηνπνηεζνύλ ζε ηξίηνπο πνπ έρνπλ έλλνκν 

ζπκθέξνλ, πνπ ζρεηίδεηαη µε ηε ρξήζε ησλ πηζηνπνηεηηθώλ από ην ππνθείκελν ηνπο. 

Ο πειάηεο, θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηνπ πνπ εθθξάδεηαη κε δήισζε ηνπ θαηά ηελ αίηεζε 

εγγξαθήο (θαη ε νπνία κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί θαη αξγόηεξα κε λέα έγγξαθε δήισζε ηνπ πξνο 

ηελ ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ), κπνξεί λα επηηξέςεη ή όρη ηελ 

δεκνζίεπζε ‘αληηγξάθνπ’ ηνπ πξνζσπηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ ηνπ (θαη άξα ησλ πξνζσπηθώλ 

δεδνκέλσλ ηνπ πνπ αλαγξάθνληαη ζ’ απηό) ζε θνηλόρξεζην θαηάινγν ελεξγώλ πηζηνπνηεηηθώλ 

πνπ δεκνζηεύεη ε ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, γηα ιόγνπο 

επθνιόηεξεο επηβεβαίσζεο ηεο ύπαξμεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ηνπ από ηξίηνπο. 

ε θάζε πεξίπησζε ν πειάηεο έρεη δηθαίσκα λα απεπζπλζεί ζηελ ICT Europe/Σνκέαο 

Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ γηα λα θάλεη ρξήζε ησλ δηθαησκάησλ ‘Δλεκέξσζεο’ θαη 

‘Πξόζβαζεο’ ησλ άξζξσλ 11 & 12 αληίζηνηρα ηνπ λ. 2472/1997. 

19. Αλαζεσξήζεηο Παξόληνο Καλνληζκνύ 

Ο παξώλ Δηδηθόο Καλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο ηεο ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο 

Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ κπνξεί λα ππνζηεί αιιαγέο ή αλαζεσξήζεηο, κεξηθώο ή ζην ζύλνιό ηνπ, 

θαηόπηλ έγθξηζεο ηνπ πκβνπιίνπ Πηζηνπνίεζεο. 

Οη αιιαγέο θαη νη αλαζεσξήζεηο ηνπ παξόληνο αλαθνηλώλνληαη από ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο 

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ. 

ΔΚΓΟΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ 

1 02/01/2006 Πξώηε έθδνζε 

2 18/07/2007 Γεύηεξε έθδνζε 

3 11/12/2007 Σξίηε έθδνζε 

4 03/07/2008 Σέηαξηε έθδνζε 

5 29/10/2008 Πέκπηε έθδνζε 

6 10/03/2010 Έθηε έθδνζε 

7 25/10/2010 Έβδνκε έθδνζε 

8 24/09/2013 Όγδνε έθδνζε 

 


