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για τη συμμετοχή στο εξ αποστάσεως 
 Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Επαγγελματικής Κατάρτισης με Πιστοποίηση

Έχοντας υπόψη:

Tις υπ’ αριθμ. 1687/26/9-3-2021 και 1828/31/18.03.21, αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου  με
τις  οποίες  ο  Ο.Α.Ε.Δ.  ενέκρινε  την  επέκταση  της  συνεργασίας  του  με  την  Google  Ελλάδας.
Αντικείμενο  αυτής  της  συνεργασίας  είναι  η  δωρεάν  παροχή  Ολοκληρωμένης  εξ  αποστάσεως
Επαγγελματικής Κατάρτισης με Πιστοποίηση, σε 3.000 εγγεγραμμένους ανέργους – ωφελούμενους,
με βασικό στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καλούνται

Οι ενδιαφερόμενοι εγγεγραμμένοι άνεργοι που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης
να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση συμμετοχής από 22/3/20210 και ώρα 15:00 έως
και 4/4/2021 και ώρα 23:59 ή έως τη συμπλήρωση των προσφερόμενων θέσεων. 
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Η υποβολή αιτήσεων από τους ανέργους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού
Δημοσίου (www.gov.gr) επιλέγοντας το “gov.gr” - “Εκπαίδευση” - “Ψηφιακές Δεξιότητες” - Δωρεάν
κατάρτιση  στο  εξ  αποστάσεως  Πρόγραμμα  Ολοκληρωμένης  Επαγγελματικής  Κατάρτισης  με
Πιστοποίηση  για  ανέργους  (https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/psephiakes-dexiotetes/programma-
olokleromenes-epaggelmatikes-katartises-gia-anergous-me-pistopoiese  ).

Στη συνέχεια, επιλέγουν “Είσοδος στην Υπηρεσία” και “Είσοδος στο Σύστημα” καταχωρώντας τους
κωδικούς  πρόσβασης  TAXISnet  ή  τους  κωδικούς  πρόσβασης  πιστοποιημένων χρηστών Ο.Α.Ε.Δ.
Επίσης,  μπορούν  να  υποβάλουν  ηλεκτρονική  αίτηση  και  στον  διαδικτυακό  τόπο  του  Ο.Α.Ε.Δ.
(www.oaed.gr),  χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων. Οι νέοι
χρήστες (χρήστες που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης Ο.Α.Ε.Δ.) μπορούν να εισαχθούν στην
ηλεκτρονική  αίτηση  με  τους  κωδικούς  TAXISnet,  επιλέγοντας  «Σύνδεση  στο  Σύστημα  μέσω
πιστοποίησης από την ΓΓΠΣ».

Περιεχόμενο και Διάρκεια Κατάρτισης

Το παρόν πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ο.Α.Ε.Δ. με τη Google,
αφορά τη δωρεάν παροχή ολοκληρωμένης επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποίηση, σε 3.000
εγγεγραμμένους  ανέργους  με  βασικό  στόχο  την  ενίσχυση  των  ψηφιακών  δεξιοτήτων  τους,  σε
τέσσερα  (4)  θεματικές  ενότητες.  Η  παρεχόμενη  κατάρτιση  θα  διεξαχθεί  μέσω  της  διαδικτυακής
πλατφόρμας Coursera και με την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης οι ωφελούμενοι δύνανται να
αποκτήσουν τα ακόλουθα προσφερόμενα πιστοποιητικά:

1. IT Support Specialist Certificate
https://www.coursera.org/learn/technical-support-fundamentals?specialization=google-it-support#syllabus
Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο καταρτιζόμενος θα μπορεί:

 Να κατανοεί θέματα σχετικά με αντικείμενα υποστήριξης στον τομέα της πληροφορικής (π.χ.
επίλυση  προβλημάτων,  υποστήριξη  πελατών,  δίκτυα,  διαχείριση  συστημάτων,  λειτουργικά
συστήματα, ασφάλεια δικτύων).

 Να γνωρίζει πώς να συναρμολογεί/ αποσυναρμολογεί έναν Η/Υ, να διαχειρίζεται επί μέρους
δίκτυα και περιφερειακές μονάδες.

 Να εργάζεται με Linux, Cloud Computing και Command-Line Interfaces. 

2. UX Designer Certificate
https://www.coursera.org/professional-certificates/google-data-analytics
Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο καταρτιζόμενος:

 Θα αποκτήσει σημαντική εμπειρία, έχοντας υλοποιήσει τουλάχιστον 3 συναφή projects.
 Θα μπορεί να  εργάζεται με Figma και Adobe XD, δύο εφαρμογές με μεγάλη ζήτηση στην

αγορά εργασίας.
 Θα γνωρίζει βασικές λειτουργίες σε όλες τις εργασίες που βασίζονται σε σχεδιασμό UX.
 Θα γνωρίζει τις βασικές αρχές έρευνας και σχεδιασμού  σε UX.

3. Project Manager Certificate
https://www.coursera.org/professional-certificates/google-project-management?
Με την ολοκλήρωση της ενότητας, ο καταρτιζόμενος: 

 Θα είναι σε θέση να διοικεί αποτελεσματικά διάφορα έργα και προγράμματα, από την έναρξη
έως και την ολοκλήρωσή τους.

 Θα κατέχει μια εργαλειοθήκη με υποδείγματα και πρότυπες εφαρμογές για να δημιουργήσει
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διάφορα  σενάρια  και  βασικά  στοιχεία  υλοποίησης  έργων  (π.χ.  χρονοδιαγράμματα,
προϋπολογισμούς, προδιαγραφές προϊόντων, κ.α.).

 Θα είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται την οργανωτική δομή, τη γραμμή παραγωγής και τα είδη
επικοινωνίας και διοίκησης.

4. Data Analyst Certificate
https://www.coursera.org/professional-certificates/google-ux-design?specialization=google-it-support
Με την ολοκλήρωση της ενότητας, ο καταρτιζόμενος:

 Θα  έχει  αποκτήσει  εμπειρία  στη  χρήση  σημαντικών  Εφαρμογών  Ανάλυσης  Δεδομένων
(Excel, SQL, Tableau, R) και θα γνωρίζει πότε ενδείκνυται η χρήση τους.

 Θα καταλαβαίνει πώς να «μεταφράζει» ένα επιχειρησιακό ερώτημα σε μια άσκηση ανάλυσης
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων της μετατροπής, οπτικοποίησης και μοντελοποίησης των
δεδομένων.

 Θα γνωρίζει πώς να «μεταφράζει» τα ευρήματα σε πραγματοποιήσιμα συμπεράσματα.

Τα  τέσσερα (4) διαφορετικά προσφερόμενα πιστοποιητικά κατάρτισης  παρέχονται  αποκλειστικά
στα  αγγλικά.  Κάθε  ωφελούμενος  θα  πρέπει  να  ολοκληρώσει  τουλάχιστον  μία  (1)  θεματική
ενότητα, ενώ του δίνεται η δυνατότητα, εάν επιθυμεί, να ολοκληρώσει έως και τις τέσσερεις (4)
προσφερόμενες  θεματικές  ενότητες  και  να  λάβει  τα  αντίστοιχα  πιστοποιητικά  επαγγελματικής
κατάρτισης.

Οι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από μία (1) έως και τέσσερεις (4)
θεματικές  ενότητες  ταυτόχρονα,  αλλά  είναι  υποχρεωμένοι να  ακολουθήσουν  το  παρακάτω
χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης,  για τουλάχιστον ένα (1) πιστοποιητικό:
 Σε  χρονικό  διάστημα  έως  ενός  (1)  μήνα  από  την  ημερομηνία  εγγραφής  στην  πλατφόρμα

παρακολούθησης του προγράμματος, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον το 25% του
συνόλου μιας θεματικής ενότητας.

 Σε χρονικό διάστημα έως τριών (3) μηνών από την ημερομηνία εγγραφής στην πλατφόρμα
παρακολούθησης του προγράμματος, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον το 60% του
συνόλου μιας θεματικής ενότητας.

 Σε χρονικό διάστημα έως τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία εγγραφής στην πλατφόρμα
παρακολούθησης του προγράμματος, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον το 80% του
συνόλου μιας θεματικής ενότητας.

 Σε  χρονικό  διάστημα  έως  έξι  (6)  μηνών  από  την  ημερομηνία  εγγραφής  στην  πλατφόρμα
παρακολούθησης του προγράμματος, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το 100% του συνόλου
μιας (1) τουλάχιστον θεματικής ενότητας.

Οι ωφελούμενοι οι οποίοι δεν θα ακολουθήσουν το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα, θα αποκλείονται
από  το  πρόγραμμα  και  τη  θέση  τους  θα  καταλαμβάνουν  άμεσα,  ισάριθμοι  επιλαχόντες.  Σε
περίπτωση  που  επιθυμούν,  οι  ωφελούμενοι  μπορούν  να  αποκτήσουν  το/τα  πιστοποιητικό/ά  σε
μικρότερο  χρονικό  διάστημα από  το  ανωτέρω  χρονοδιάγραμμα  και  να  ολοκληρώσουν  το
πρόγραμμα  κατάρτισης  νωρίτερα.  Η καταληκτική  ημερομηνία,  του  συνόλου  του  προγράμματος
είναι η 30η Νοεμβρίου 2021.
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Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης της Κατάρτισης

Με  την  επιτυχή  ολοκλήρωση  οποιασδήποτε  από  τις  τέσσερεις  (4)  θεματικές  ενότητες  του
προγράμματος, ο ωφελούμενος θα λαμβάνει αυτόματα το αντίστοιχο  πιστοποιητικό – βεβαίωση
ολοκλήρωσης από την πλατφόρμα της Coursera. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Στο παρόν πρόγραμμα δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

1. Ενεργό δελτίο ανεργίας.
2. Ηλικία έως 29 ετών.
3. Απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
4. Γνώσεις  Αγγλικής επιπέδου C1 γλωσσομάθειας  (πιστοποιητικό ή βεβαίωση αποδεκτή από το

ΑΣΕΠ) – Παράρτημα Α.
5. Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών Α’ επιπέδου (πιστοποιητικό ή βεβαίωση αποδεκτή από το

ΑΣΕΠ) – Παράρτημα Β.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις  θα πρέπει  να ισχύουν κατά την  ημερομηνία έναρξης υποβολής των
αιτήσεων.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, οι υποψήφιοι οφείλουν  υποχρεωτικά να
επισυνάψουν σε αυτήν τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρούσας
πρόσκλησης: 1) Τίτλο Σπουδών, 2) Πιστοποιητικό Γνώσης Η/Υ, και 3) Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση
Γνώσης Αγγλικών Επιπέδου C1. 

Επίσης, θα πρέπει να αποδεχτούν τους όρους τόσο της Υπεύθυνης Δήλωσης όσο και της Δήλωσης
Προστασίας  Δεδομένων  Προσωπικού  Χαρακτήρα,  κάνοντας  κλικ  στα  αντίστοιχα  πεδία  της
ηλεκτρονικής αίτησης.

Διαδικασία Επιλογής - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει κατά προτεραιότητα υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούν
τα κριτήρια συμμετοχής) έως τη συμπλήρωση των τριών χιλιάδων (3.000) θέσεων. Επιπλέον αυτών,
θα επιλεγούν τρεις χιλιάδες (3.000) επιλαχόντες.

 Μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, οι αιτήσεις θα ελεγχθούν  από
Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης και θα εκδοθούν  προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων,
επιλαχόντων και  αποκλειομένων, που θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ.

 Οι υποψήφιοι θα έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης επί των προσωρινών αποτελεσμάτων, σε
χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών.

 Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, και θα
εκδοθούν  οι  οριστικοί  πίνακες  ωφελουμένων,  επιλαχόντων  και  αποκλειομένων  του
προγράμματος κατάρτισης, που θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ.

 Σε  κάθε  επιτυχόντα/ωφελούμενο  του  προγράμματος  θα  αποσταλεί  από  τον  Ο.Α.Ε.Δ.
ενημερωτικό email που θα τον ενημερώνει για την επιλογή του στο πρόγραμμα και θα τον
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κατευθύνει  στην  πλατφόρμα  της  Coursera,  μέσω  της  οποίας  θα  παρακολουθήσει  την
κατάρτιση.

Χρονοδιάγραμμα Προγράμματος Κατάρτισης

Το πρόγραμμα κατάρτισης θα υλοποιηθεί βάσει του ακόλουθου χρονοδιαγράμματος:

 Έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: 22 Μαρτίου 2021.
 Λήξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: 4 Απριλίου 2021.
 Ημερομηνία λήξης διαδικτυακών μαθημάτων και συνολικά του προγράμματος: 30 Νοεμβρίου

2021.

Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας

Με την ολοκλήρωση του παρόντος προγράμματος, ο Ο.Α.Ε.Δ. προτίθεται να υλοποιήσει πρόγραμμα
επιδοτούμενης  απόκτησης  εργασιακής  εμπειρίας,  στο  οποίο  θα  έχουν  τη  δυνατότητα  να
συμμετέχουν  οι  ωφελούμενοι  που  θα  έχουν  ολοκληρώσει  επιτυχώς  το  παρόν  Πρόγραμμα,
προκειμένου να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία στα αντικείμενα στα οποία εκπαιδεύτηκαν.

    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ
         
      

                                                                                        Σ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γ1/C1

Η γνώση της  Αγγλικής γλώσσας (άριστη  Γ2/ C2, πολύ καλή  Γ1/C1 και καλή  Β2) αποδεικνύεται με
βάση  το  άρθρο  1  π.δ.  146/2007  Β  «Τροποποίηση  διατάξεων  του  π.δ.  50/2001  Καθορισμός
προσόντων  διορισμού  σε  θέσεις  φορέων  του  δημόσιου  τομέα  όπως  αυτό  ισχύειΒ»  (ΦΕΚ
185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 Β
«Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….Β» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’Β», ως εξής:

α) Με  Κρατικό  Πιστοποιητικό  γλωσσομάθειας  αντίστοιχου  επιπέδου  του  ν.  2740/1999,  όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003, ή

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN, ή
γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από

τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή
της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις  και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της
αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. 

Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του
αρμόδιου  Υπουργείου  ή  της  Πρεσβείας  της  χώρας  στην  Ελλάδα  ότι  τα  πιστοποιητικά  που
χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την
Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της
Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή
επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.

Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους
φορείς,  βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται  δεκτά  για την πολύ καλή γνώση της  Αγγλικής  γλώσσας
(Γ1/C1), πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:
 CERTIFICATE  IN  ADVANCED  ENGLISH  του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE  ή του

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH  ή CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH  του
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199.

 CERTIFICATE  OF  PROFICIENCY  IN  ENGLISH  του CAMBRIDGE  ASSESSMENT
ENGLISH overall score 180-199.

 FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH  του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall
score 180-190.

 BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του
CAMBRIDGE  ASSESSMENT  ENGLISH  (Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και
19.11.2019).

 INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University
of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES)  ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH - The British Council - IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από
7 έως 8.

 BUSINESS  ENGLISH  CERTIFICATE  -  HIGHER  (BEC  HIGHER)  από το University  of
Cambridge  Local  Examinations  Syndicate  (UCLES)  ή το CAMBRIDGE  ASSESSMENT
ENGLISH  ή BUSINESS  ENGLISH  CERTIFICATE  HIGHER  του CAMBRIDGE
ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199.

 BUSINESS  ENGLISH  CERTIFICATE  VANTAGE  του CAMBRIDGE  ASSESSMENT
ENGLISH overall score 180-190.

 LONDON  TESTS  OF  ENGLISH  LEVEL  4  -ADVANCED  COMMUNICATION-  του
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EDEXCEL  ή PEARSON  TEST  OF  ENGLISH  GENERAL  LEVEL  4  -ADVANCED
COMMUNICATION-  του EDEXCEL  ή EDEXCEL  LEVEL  2  CERTIFICATE  IN  ESOL
INTERNATIONAL(CEF C1).

 CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III  του TRINITY COLLEGE
LONDON.

 CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing
and  listening)  –  EXPERT  -  και CITY  &  GUILDS  LEVEL 2  CERTIFICATE  IN  ESOL
INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της
πολύ καλής γνώσης)  ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL –
EXPERT -  και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -
EXPERT - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).

 ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE)  του HELLENIC AMERICAN
UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ-USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.

 ΤΕST OF ENGLISH  FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION  (TOEIC),  βαθμολογία
από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

 EDI Level 2 Certifi cate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI
Level  2  Certifi  cate  in  ESOL  International  (CEF  C1)  ή PEARSON  LCCI  LEVEL  2
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C1).

 PEARSON  LCCI  EFB  LEVEL  4  (Ενότητες:  Reading,  Writing,  Listening,  Speaking,  σε
περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).

 PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό
Β«Distinction” ή “Credit”).

 OCNW  Certifi  cate  in  ESOL  International  at  Level  2  (Common  European  Framework
equivalent level C1) (μέχρι 31.8.2009).

 Ascentis Level 2 Certifi cate in ESOL International (CEF C1).
 ESB Level 2 Certifi cate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).
 Test of Interactive English, C1 + Level (ACELS).
 Test  of  Interactive  English,  C1  Level  (ACELS)  ή Test  of  Interactive  English,  C1  Level

(Gatehouse Awards).
 NOCN Level 2 Certifi cate in ESOL International (C1).
 AIM Awards Level 2 Certifi cate in ESOL International (C1) (Ενότητες: Listening, Reading,

Writing, Speaking).
 MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από

91  έως 99  του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA)  ή του
MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT.

 ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking)  βαθμολογία
από 190  έως 240  του Michigan  Language  Assessment  ή CAMBRIDGE  MICHIGAN
LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA ή

 ΜΕΤ-  MICHIGAN  ENGLISH  TEST (Ενότητες:  Listening,  Reading  ή Listening,  Reading,
Speaking, Writing) βαθμολογία από 64 έως 80 του Michigan Language Assessment.

 LRN Level 2 Certifi cate in ESOL International (CEF C1).
 GA Level 2 Certifi cate in ESOL International -(CEFR: C1) ή GA Level 2 Certifi cate in ESOL

International (Classic C1).
 C1 - LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing)

(Expert  C1)  και C1 -  LanguageCert  Level  2  Certifi  cate  in  ESOL International  (Speaking)
(Expert C1) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).
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 Open College Network West Midlands Level 2 Certifi cate in ESOL International (CEFR C1).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ - ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και
γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:

a.i.1. Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς
οι  οποίοι  πιστοποιούνται  από  τον  Εθνικό  Οργανισμό  Πιστοποίησης  Προσόντων  και
Επαγγελματικού  Προσανατολισμού  (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)  ή  ΕΟΠΠ  πρώην  Οργανισμός
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον
Ο.Ε.Ε.Κ..

Παρακάτω αναφέρονται οι φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον ΕΟΠΠ ή τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με σχετικές πράξεις, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης,
με την επιφύλαξη των αρ. 28 και 40 της με αριθμό 121929/Η/31.7.2014 κοινής υπουργικής απόφασης
(Φ.Ε.Κ. 2123/Β  ́/1.8.2014).

 ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει της αριθμ. Β/22578/30.11.2012 απόφασης
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή PeopleCert  Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 με την αριθμ.  Β/22579/30.11.2012
απόφαση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

 Vellum  Global  Educational  Services  S.A.  (ΒΕΛΛΟΥΜ  ΔΙΕΘΝΕΙΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.) (22.2.2006), ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
και Vellum Global Educational Services (ΔΠ 35945/28.7.2017 απόφαση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

 Infotest (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε & ΣΙΑ
Ε.Ε.) (22.2.2006).

 ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας της ΙCT Hellas Α.Ε.).

 ΚΕΥ-CERT (ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.) (5.4.2006).

 ACTA Α.Ε. (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε.)
(17.5.2006).

 I  SKILLS  A.E.  (I  SKILLS  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ)
(14.9.2007).

 ΤΕΛΕΦΩΣ  ΤΡΕΙΝΙΝ  -  TELEFOS  TRAINING  ΕΠΕ  (18-12-2007)  ή  ΤΕΛΕΦΩΣ  ΣΕΡΤ  -
TELEFOS  CERT  ΕΠΕ  (Με  την  αριθμ.  Γ/12485/21.5.2009  πράξη  μετονομασίας  της
ΤΕΛΕΦΩΣ  ΤΡΕΙΝΙΝ  -  TELEFOS  TRAINING  ΕΠΕ)  ή  ΙΝ-ΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT  ΕΠΕ
(ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  ΓΝΩΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ)  (Με  την  αριθμ.  Β/18216/24.9.2012  απόφαση  του  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  περί
μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ – TELEFOS CERT ΕΠΕ).

 DIPLOMA (ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (30-9-2009).

 GLOBAL CERT (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
(10.4.2014).
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 UNICERT  (UNIVERSAL  CERTIFICATION  SOLUTIONS  ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (21.1.2015).

 ACTA-INFOTEST ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε. (ΔΠ 54083/16.7.2015 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ).

 PROCERT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία «PROCERT» (ΔΠ/20516/4.5.2018 απόφαση του
ΕΟΠΠΕΠ).

 Ελληνικό  Ινστιτούτο  Πιστοποιήσεων  ΙΚΕ  «ΕΛ.ΙΝ.Π.»  (ΔΠ/38566/3.9.2018  απόφαση  του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

 EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT» (ΔΠ/56579/26.10.2018 απόφαση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

 ESOL EXAMS A.E. «ESOL EXAMS» (ΔΠ/60239/5.12.2019 απόφαση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής:
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ
ECDL Core Certificate
ECDL Start Certificate
ECDL Progress Certificate
ECDL Profile Certificate
ECDL Profile Certificate (Office Essentials/Βασικές Δεξιότητες Υπολογιστή)
People Cert Computer Skills Level 1

β) Vellum Global Educational Services S.A.
Cambridge International Diploma in IT Skills
Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency
Vellum Diploma in IT Skills
Vellum Diploma in IT Skills Proficiency

γ) Infotest
Internet and Computing Core Certification (IC3)
Microsoft Office Specialist (MOS)
Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)
Infotest Certified Basic User (ICBU)
Infotest Microsoft Certified Application Specialist

δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe
ICT Intermediate A
ICT Intermediate B
ICT Intermediate C

ε) ΚΕΥ-CERT
Key Cert IT Basic
Key Cert IT Initial
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στ) ACTA Α.Ε.
Certified Computer User (CCU)
Certification Proficiency in IT Skills, CPIT

ζ) I SKILLS A.E.
Basic I.T. Standard
Basic I.T. Thematic
Basic I.T. Core

η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ
ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ
Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
Basic ή Infocert Basic (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
Infocert Unities

θ) DIPLOMA - ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Basic Office
Business Office

ι)  GLOBAL  CERT  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«GLOBAL CERT»
Global Intermediate
Global Intermediate A
Global Intermediate B
Global Intermediate C
Global Basic Office
Global Advanced Plus
Global Intermediate Express
Global Office Expert

ια)  UNICERT  UNIVERSAL  CERTIFICATION  SOLUTIONS-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Unicert Primary
Unicert Primary Διαθεματικό
Unicert Advanced Plus

ιβ) ACTA-INFOTEST ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε.
Internet and Computing Core Certification (IC3)
Microsoft Office Specialist
Infotest Certified Basic User
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Microsoft Certified Application Specialist
ιγ) PROCERT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία «PROCERT»
PRO-Cert IT SAR

ιδ) Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων ΙΚΕ «ΕΛ.ΙΝ.Π.»
Πληροφορικής/Certified Computer User

ιε) EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT»
EXAMS CERT BASIC
EXAMS CERT BASIC MS
EXAMS CERT PROGRESSIVE EXTRA

ιστ) ESOL EXAMS A.E. «ESOL EXAMS»
STANDARD COMPUTER SKILLS
STANDARD COMPUTER SKILLS FAST
EXCELLENT COMPUTER SKILLS

Από  τα  ανωτέρω  πιστοποιητικά  πρέπει  να  αποδεικνύεται  η  γνώση  και  των  τριών  γνωστικών
αντικειμένων: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου (τα
πιστοποιητικά  μπορούν  να  περιέχουν  οποιονδήποτε  συνδυασμό  των  ενοτήτων  «Επεξεργασία
Κειμένου», «Υπολογιστικά Φύλλα», «Υπηρεσίες Διαδικτύου»).

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την
προκήρυξη  ενότητες  αλλά  το  σχετικό  πιστοποιητικό  δεν  έχει  ακόμη  εκδοθεί,  μπορεί  να  γίνει
αποδεκτή  σχετική  περί  τούτου  βεβαίωση  του  κατά  τα  ανωτέρω  πιστοποιημένου  φορέα  έκδοσης
αυτού.  Λοιπά  παραστατικά  (βεβαιώσεις  εξεταστικών  κέντρων,  κάρτες  δεξιοτήτων  κλπ)  δεν
γίνονται δεκτά.

Γίνονται επίσης δεκτά πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς
(α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. με την εξής ονομασία:

α) ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ..
β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum

Global Educational Services).
γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft), εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS).
δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.).

Γίνονται  επίσης  δεκτά,  εφόσον  περιλαμβάνουν  τις  ανωτέρω  ενότητες,  πιστοποιητικά  Γνώσεων
Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε
εξετάσεις  πιστοποίησης  Γνώσεων  Χειρισμού  Η/Υ  φυσικών  προσώπων  που  διοργάνωσε  ο
Οργανισμός. «Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ.,
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από  φορείς  πιστοποιημένους  από  τον  καταργηθέντα  Ο.Ε.Ε.Κ.  μέχρι  και  την  ημερομηνία
πιστοποίησής  τους  και  από  φορείς  πιστοποιημένους  από  τον  Ο.Ε.Ε.Κ.,  τον  Ε.Ο.Π.Π.  και  τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους είναι αόριστης διάρκειας» (παρ. 6 του άρθ.
12 του Ν. 4283/2014) (Φ.Ε.Κ. 189Α  ́/10.9.2014) όπου αναφέρεται ότι προστίθεται παρ. 5 στο άρθ. 38
του Ν. 4186/2013).

2.  Mε  τίτλους  σπουδών,  τριτοβάθμιας,  μεταδευτεροβάθμιας  ή  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,
ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω.

3.  Με  τίτλους  σπουδών,  βασικούς  ή/και  μεταπτυχιακούς,  Πανεπιστημιακής  ή/και  Τεχνολογικής
εκπαίδευσης  από  την  αναλυτική  βαθμολογία  των  οποίων  προκύπτει  ότι  οι  υποψήφιοι  έχουν
παρακολουθήσει  τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα,  υποχρεωτικά ή  κατ’ επιλογή,  Πληροφορικής  ή
γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο
πλαίσιο  της  απόκτησης  τίτλου  σπουδών  είτε  Πανεπιστημιακής  (Π.Ε.),  είτε  Τεχνολογικής  (Τ.Ε.)
Εκπαίδευσης  είτε  μεταπτυχιακού  τίτλου  είτε  διδακτορικού  διπλώματος  και  υπολογίζονται
αθροιστικά.

Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν
επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων Α.Ε.Ι. και
Τ.Ε.Ι. με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό
επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν
στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.
Διευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης κατηγορίας από την κατηγορία για
την  οποία  υποβάλλει  αίτηση  ο  υποψήφιος,  εφόσον  πληρούν  και  τις  λοιπές  προϋποθέσεις
εγκυρότητας, γίνονται δεκτοί, δεδομένου ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι απόδειξης προβλέπονται από
το προσοντολόγιο, αφετέρου οι σχετικοί τίτλοι και βεβαιώσεις υποβάλλονται για την απόδειξη της
γνώσης Η/Υ.

4. Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που χορηγούνται
από φορείς της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από σχετική απόφαση του Δ.Σ.
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί της αντιστοίχισης τους.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6, 14 και 19 του π.δ. 50/2001 όπως ισχύει):

1. ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Πληροφορικής
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- Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών
- Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
- Επιστήμης Υπολογιστών
- Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών
- Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
- Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
- Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
- Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
- Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
- Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών
- Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική
- Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
- Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)
- Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων
- Επιστημών και Πολιτισμού - Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
- Πληροφορικής και Τηλεματικής
- Ψηφιακών Συστημάτων
- Πληροφοριακά Συστήματα
- Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών
- Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
- Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Επικοινωνιών
- Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Πληροφορικής
- Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
- Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
- Βιομηχανικής Πληροφορικής
- Πληροφορικής και Επικοινωνιών
- Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
- Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών
- Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
- Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
- Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
- Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
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- Διαχείρισης Πληροφοριών
- Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
- Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων
- Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε.
- Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.
- Επιχειρησιακής Πληροφορικής
ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

2. ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής,
ή
- Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου:
i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ,
ii)  Ειδικότητας  Ηλεκτρονικών  Υπολογιστικών  Συστημάτων  ή  Ηλεκτρονικών  Υπολογιστικών
Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα,
- Απολυτήριος τίτλος:
i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,
ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή
iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, ή
- Απολυτήριος τίτλος ΕΠΑ.Λ. της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, του τομέα
Πληροφορικής ή του κύκλου Υπηρεσιών, του τομέα Πληροφορικής, ή
- Επαγγελματικής Σχολής ΟΑΕΔ ειδικότητας Τεχνιτών Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών
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