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ΘΕΜΑ:   «Καθορισµός φορέων πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων χρήσης 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» 

 

Αθήνα, 17 Νοεµβρίου 2005 

Αξιότιµε Κύριε Πρόεδρε, 

Aξιότιµοι Κύριοι της Ολοµέλειας του ΑΣΕΠ, 

Αφορµή για την παρούσα επιστολή αποτελεί πρόσφατο έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα 

∆ιαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης Καθ. Σ. Βλιάµου (αρ. 

πρωτ. οικ. 186866/2-11-2005) προς το ΑΣΕΠ, το οποίο κοινοποιείται και προς την εταιρεία ECDL 

Hellas A.E. Με το συγκεκριµένο έγγραφο, µαθαίνουµε ότι «ενηµερώνεται» το ΑΣΕΠ για µια νέα 

λίστα φορέων που παρέχουν πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων χρήσης Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στα πλαίσια του έργου «Κατάρτιση σε Βασικές 

∆εξιότητες χρήσης ΤΠΕ». Στο εν λόγω έγγραφο η λίστα αυτή διαφοροποιείται, ως προς 

παρόµοια παλαιότερη λίστα, κατά το ότι τα «πιστοποιητικά» ECDL δίδονται πλέον από την 

εταιρεία ECDL Hellas και όχι από την ΕΠΥ – «Ελληνική Εταιρεία Επιστηµόνων Πληροφορικής».  

Η Ολοµέλεια του ΑΣΕΠ, βασισµένη σε παρόµοιο παλαιότερο έγγραφο, είχε εκδώσει την 

απόφαση 16/2005, µε την οποία έδωσε το δικαίωµα σε όσους κατέχουν «πιστοποιητικά» 
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συγκεκριµένων εταιρειών, να λαµβάνουν µέρος στους διαγωνισµούς του δηµοσίου µέχρι 31-12-

2005, θεωρώντας ότι έχουν επαρκή γνώση χρήσης Η/Υ µέχρι την ηµεροµηνία αυτή. Την 

ορθότητα και τη νοµική ισχύ της απόφασης αυτής της ολοµέλειας του ΑΣΕΠ, αµφισβητούµε και 

εξακολουθούµε να αµφισβητούµε ως Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ), ιδίως µετά τη λύση 

των συµβάσεων της ΕΠΥ µε την ECDL Hellas. Το νέο έγγραφο του κ. Βλιάµου έρχεται καταρχάς 

να επιβεβαιώσει θέσεις µας που προβλήθηκαν σε πρόσφατο δελτίο τύπου 

(http://www.epe.org.gr/showarticle.jsp?articleid=230), για την παρουσία σηµαντικών 

προβληµάτων στην αναγνώριση του εν λόγω αλλά ίσως και των υπολοίπων πιστοποιητικών.  

Συγκεκριµένα, κατά τη γνώµη µας, σοβαρότατες δυσχέρειες στην ισχύ της απόφασης 

16/2005 συνδέονται µε τους εξής κυρίως λόγους: 

i) Η ίδια η ΕΠΥ (ως ο επιστηµονικός φορέας-σωµατείο που παρεχώρησε στην ECDL Hellas 

A.E. τα δικαιώµατα του προϊόντος ECDL) µε δελτία τύπου της έχει ανακοινώσει, 

απευθυνόµενη προς τα µέλη της, αλλά και προς το ευρύτερο κοινό, ότι δεν παρέχει 

πλέον καµία υποστήριξη στο προϊόν ECDL και στους πρώην συνεργάτες της ECDL 

Foundation και ECDL Ελλάς Α.Ε.. Συγκεκριµένα, µε δελτίο τύπου της 4/10/2005 

(http://www.epy.gr/up/files/dt0002.pdf) η ΕΠΥ ανακοινώνει ότι: α) δεν στέλνει πλέον 

κατάλογο επιτηρητών στην ECDL Hellas A.E. και ως εκ τούτου δεν επιτρέπει στα µέλη 

της να συµµετέχουν σε οποιαδήποτε κλήση για επιτήρηση που αφορά το ECDL, β) 

απαγορεύει τη χρήση των λογοτύπων και των σηµάτων της ΕΠΥ από τα εξεταστικά 

κέντρα ECDL, όπως και από την εταιρεία ECDL Ελλάς Α.Ε., γ) απαγορεύει τη χρήση 

εκπαιδευτικού υλικού µε εγκεκριµένη από την ΕΠΥ ύλη για το ECDL, δ) γνωστοποιεί ότι 

τα πιστοποιητικά ECDL, που θα εκδίδονται εφεξής, δεν θα φέρουν την υπογραφή του 

προέδρου της ΕΠΥ, και στ) καταγγέλει ότι η χρήση παλαιών πιστοποιήσεων εξεταστικών 

κέντρων ECDL, µε την υπογραφή του προέδρου της ΕΠΥ (που δεν έχουν πλέον ισχύ) θα 

θεωρείται εις το εξής παράνοµη και στις περιπτώσεις αυτές η ΕΠΥ επιφυλάσσεται των 

νοµίµων δικαιωµάτων της. 

ii) Η ΕΠΥ, επιπροσθέτως, µε πρόσφατη επιστολή της, (25/10/2005) προς πολλαπλούς 

παραλήπτες (Υπ. ΕΣ.∆.∆.Α. κ. Παυλόπουλο, Υφ. ΕΣ.∆.∆.Α κ. Ανδρεουλάκο, Γ.Γ. 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης κ. Ανδρονόπουλο, Γ.Γ. Υπουργείου Απασχόλησης κ. Βλιάµο, Γ.Γ. 

ΥΠΕΠΘ κ. Καραµάνο, πρόεδρο ΟΕΕΚ κ. Μπότσαρη, καθώς και προς Εσάς, αξιότιµε κ. 

Πρόεδρε του ΑΣΕΠ) γνωστοποιεί ότι «δεν υποστηρίζει και δεν αναλαµβάνει εις το εξής 

καµία ευθύνη για τις µετά την 1η Οκτωβρίου 2005 χορηγούµενες πιστοποιήσεις ECDL, 
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µη εγγυώµενη για την ποιότητα και την αξιοπιστία τους». Στην ίδια επιστολή 

αναφέρεται κατά λέξη «η ρήξη της ΕΠΥ µε τον κύριο δικαιούχο του προϊόντος (ECDL-

Foundation) και την εταιρεία εµπορικής εκµετάλλευσης στην Ελλάδα (ECDL Ελλάς Α.Ε.) 

έγινε φαινοµενικά µεν λόγω αστικής διαφοράς που προέκυψε, στην ουσία όµως και στο 

βάθος λόγω ριζικής διάστασης του σωµατείου µας σε ζητήµατα αρχών». Επίσης, στην 

ίδια την επιστολή, αφού αναφέρονται εν συντοµία τα βασικά κριτήρια, µε τα οποία η 

ΕΠΥ παρείχε υποστήριξη στις διαδικασίες του ECDL, η ΕΠΥ υποστηρίζει ότι «στην 

πορεία διαπιστώθηκε παρέκκλιση από τα κριτήρια αυτά και στροφή προς οικονοµικά και 

εµπορικά κριτήρια στην εν γένει διαχείριση του ECDL στην Ελλάδα. Οι παρεµβάσεις µας 

σε ουσιώδη προβλήµατα που είχαν ανακύψει λόγω της παρέκκλισης αυτής, είχαν ως 

αποτέλεσµα την οξύτατη και οµόθυµη αντίδραση των εκπροσώπων ECDL Foundation 

και ECDL Ελλάς Α.Ε., που εµφανίστηκαν σαν οµάδα ενιαίων συµφερόντων. Αυτό 

οδήγησε στην οριστική ρήξη και την αποστασιοποίηση του σωµατείου µας από το ECDL. 

Μετά την λύση της συµβατικής σχέσης της ΕΠΥ, µε τον δικαιοπάροχο ECDL και την 

εθνική διαχειρίστρια εµπορική εταιρία, δηµιουργούνται νοµικά ζητήµατα που 

σχετίζονται, µε την χρήση του ονόµατος της ΕΠΥ σε ο,τιδήποτε αναφέρεται στην ως 

άνω πιστοποίηση». 

iii) Παρόµοια σηµαντικά προβλήµατα επισηµαίνονται σε ανάλογη επιστολή (που στάλθηκε 

και προς διάφορους αποδέκτες - επίσηµους φορείς αλλά και προς Εσάς, αξιότιµε κ. 

Πρόεδρε του ΑΣΕΠ) από τον αξιότιµο Καθ. Κ. Α. Κάζη, Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών 

του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, όπου µεταξύ άλλων αναφέρεται ότι 

«…αν, λοιπόν, γίνουν αποδεκτά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί µόνο από τρεις 

συγκεκριµένους ιδιωτικούς φορείς πιστοποίησης, όπως προαναγγέλθηκε σε σχετική 

συνέντευξη του Προέδρου του ΑΣΕΠ, αυτό προκαλεί αδικαιολόγητα δυσµενείς 

επιπτώσεις ως προς τους λοιπούς φορείς πιστοποίησης, στους οποίους συγκαταλέγονται 

και δηµόσιοι φορείς …». 

iv) Βρίσκεται υπό εξέλιξη σειρά δικαστικών διαµαχών και αντιδικιών µεταξύ ΕΠΥ και ECDL 

Hellas Α.Ε. 

v) Ελλείψει κατάλληλου θεσµικού πλαισίου και διατάξεων ελέγχου καθίσταται αµφίβολο 

εάν γενικά νοµιµοποιούνται οι «επιτηρητές» ιδιωτικών εταιρειών (που λειτουργούν ως 

Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών, που υπάγονται στο Υπουργείο Εµπορίου), να διενεργούν 
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έγκυρο έλεγχο ταυτοπροσωπίας και να διεξάγουν εν γένει εξετάσεις, χορηγώντας 

«πιστοποιητικά» που χρησιµοποιούνται στη συνέχεια για διορισµό στο δηµόσιο. 

vi) Τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (σε αυτό το καθεστώς φαίνεται να υπάγονται οι 

φορείς που ανήκουν στη λίστα των φορέων που παρέχουν πιστοποίηση βασικών 

δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ), σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία 

τους (άρθρο 15, Ν.1966/1991), δεν µπορούν να χορηγούν τίτλους σπουδών. Είναι 

µάλιστα υποχρεωµένοι να ενηµερώνουν σχετικά τους πελάτες τους. Στο σηµείο αυτό θα 

πρέπει να τονίσουµε ότι η γενικευµένη παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού και η 

σύνδεση αυτών των «πιστοποιητικών» µε το διορισµό σε θέσεις δηµοσίου είχε ως 

αποτέλεσµα την άνθηση των δραστηριοτήτων «πιστοποίησης» τα τελευταία χρόνια, 

χωρίς όµως να υφίστανται και τα αναµενόµενα ποιοτικά αποτελέσµατα. 

vii) Αποσιωπάται (πιστεύουµε πολλές φορές σκόπιµα και ηθεληµένα) από την κοινή γνώµη 

το γεγονός ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 44/2005, δεν απαιτείται καµία 

πιστοποίηση για όλους τους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ που έχουν παρακολουθήσει 

τέσσερα τουλάχιστον µαθήµατα Πληροφορικής ή χειρισµού Η/Υ αλλά και για τους 

πτυχιούχους Πληροφορικής ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

 

Αξιότιµε Κύριε Πρόεδρε, 

Aξιότιµοι Κύριοι της Ολοµέλειας του ΑΣΕΠ, 

Εµείς, ως Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (Ε.Π.Ε.), σας δηλώνουµε ότι δεν υπηρετούµε 

κανενός είδους ιδιοτελή συµφέροντα και ότι δεν λαµβάνουµε θέση υπέρ ή κατά κανενός 

«πιστοποιητικού» χρήσης υπολογιστών. Αντιθέτως, ως ο επαγγελµατικός φορέας των Ελλήνων 

Πληροφορικών υπερασπίζουµε το ουσιαστικό δικαίωµα συµµετοχής του κάθε Έλληνα Πολίτη 

στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Προσπαθώντας να προασπίσουµε την επιστήµη που 

σπουδάσαµε, αλλά και έχοντας αίσθηµα ευθύνης για την οικοδόµηση µιας πραγµατικά δίκαιης 

Κοινωνίας της Πληροφορίας, πιστεύουµε ότι ο ψηφιακός αλφαβητισµός µπορεί να επιτευχθεί 

µόνο µε τη θεσµοθέτηση ενός κρατικού πιστοποιητικού χρήσης Η/Υ. Για εµάς, λοιπόν, βασική 

προϋπόθεση για την επιτυχία της αναβάθµισης της ψηφιακής παιδείας του ανθρώπινου 

δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης είναι η θεσµοθέτηση και η οργάνωση ενός αδιάβλητου, 

αξιόπιστου, έγκυρου, µη κερδοσκοπικού, ευρέως αποδεκτού και ανοικτού σε όλους συστήµατος 

πιστοποίησης των γνώσεων χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Άλλωστε, το δικαίωµα 
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συµµετοχής του καθενός στην Κοινωνία της Πληροφορίας, σύµφωνα µε παρ. 2 του άρθρου 5Α 

του Συντάγµατος, αποτελεί πλέον υποχρέωση του Κράτους. 

Το µοντέλο της χορήγησης ενός κρατικού πιστοποιητικού δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ έχει ήδη 

επιτυχηµένα εφαρµοστεί και συναντήσει ευρεία απήχηση σε πολλές χώρες στην Ευρώπη. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουµε τη µεγάλη επιτυχία του Βελγικού και του Γαλλικού συστήµατος 

πιστοποίησης. Στη Γαλλία, για παράδειγµα, λειτουργεί το σύστηµα πιστοποίησης IT and Internet 

Proficiency Certificate (που αποτελείται από το Brevet Infromatique et Internet – το 

πιστοποιητικό B2i και το Certificat informatique et internet – το πιστοποιητικό C2i). Το σύστηµα 

λειτουργεί υπό την αιγίδα του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας, είναι απόλυτα προσαρµοσµένο µε 

το πρόγραµµα σπουδών στη χρήση των ΤΠΕ που ακολουθεί το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστηµα, 

συναντά ευρύτατη απήχηση και αποδοχή στη Γαλλική κοινωνία και είναι σύµφωνο µε το όραµα 

της Γαλλικής Πολιτείας για την εξάλειψη του ψηφιακού αναλφαβητισµού και την ευρεία 

προώθηση της πρόσβασης των νέων στις νέες τεχνολογίες και το Internet. Στην Ελλάδα υπάρχει 

ένα πετυχηµένο ανάλογο παράδειγµα, αυτό της πιστοποίησης γνώσεων στις ξένες γλώσσες, που 

υλοποιείται από το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας και έχει συναντήσει την ευρύτατη 

αποδοχή της ελληνικής κοινωνίας, αποφέρει σηµαντικά έσοδα στο Κράτος (από τα παράβολα 

συµµετοχής), έσοδα που επιστρέφουν στους ίδιους τους πολίτες. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του 

Γ΄ ΚΠΣ και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της «Κοινωνίας της Πληροφορίας», το Υπουργείο 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων έχει προχωρήσει στην υλοποίηση της πράξης της 

«Επιµόρφωσης των Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των 

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση». Την επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη των διαδικασιών 

πιστοποίησης των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών που επιµορφώνονται στη χρήση Η/Υ έχει το 

Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ). Η υλοποίηση του 

προγράµµατος αποδεικνύει εµπράκτως ότι η Πολιτεία έχει τις δυνατότητες να προχωρήσει στο 

κρατικό πιστοποιητικό βασικών δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ, όχι µόνο για τους εκπαιδευτικούς, αλλά 

για κάθε Έλληνα Πολίτη. 

Είναι σηµαντικό να ξεκαθαρίσουµε ότι δεν στρεφόµαστε εναντίον των Εργαστηρίων 

Ελευθέρων Σπουδών και υποστηρίζουµε την ελεύθερη επιλογή του κάθε Πολίτη να καταρτιστεί 

στη χρήση Η/Υ και να συµµετέχει σε οποιαδήποτε διαδικασία εξέτασης επιθυµεί (ιδιωτικής ή 

δηµόσιας). Πιστεύουµε ότι η πρότασή µας συνεισφέρει στο να δηµιουργηθούν συνθήκες υγιούς 

επιχειρηµατικότητας, να ενισχυθεί το επίπεδο του θεµιτού ανταγωνισµού, να εκλείψουν 
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στρεβλώσεις, φαινόµενα αθέµιτου ανταγωνισµού και προβλήµατα σαν αυτά που επισηµάναµε 

προηγουµένως, προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος, της ποιότητας και την αξιοπιστίας.  

Θα πρέπει επίσης να τονίσουµε ότι παραµένουµε στις επάλξεις του αγώνα για ουσιαστικό 

ψηφιακό αλφαβητισµό. Αγωνιζόµαστε ανυποχώρητα για ένα αδιάβλητο, επιστηµονικά έγκυρο 

και κοινωνικά δίκαιο σύστηµα πιστοποίησης γνώσεων χρήσης Η/Υ και ζητούµε την άµεση 

θεσµοθέτηση του κρατικού πιστοποιητικού χρήσης Η/Υ, το οποίο θα πρέπει να λειτουργεί 

συµπληρωµατικά προς το επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα. Στον αγώνα αυτό είµαστε 

ανυποχώρητοι, παρά τα εξώδικα που λάβαµε τελευταία από την εν λόγω ιδιωτική εταιρεία 

εµπορίας «πιστοποιητικών» χρήσης Η/Υ, που απειλεί µε ποινική δίωξη το ∆Σ της Ένωσης 

Πληροφορικών Ελλάδας, ισχυριζόµενη ότι υπέστη ανυπολόγιστη υλική ζηµία, εξαιτίας 

ενηµερωτικού δελτίου τύπου µας που αφορούσε τη γνωστοποίηση προς τους πολίτες των 

διατάξεων του Π∆ 44/2005 (προσοντολόγιο δηµοσίου) και τις θέσεις µας για την προοπτική 

θεσµοθέτησης του κρατικού πιστοποιητικού χρήσης Η/Υ. Πιστεύουµε ότι µε τον τρόπο αυτό, 

επιχειρείται να µας επιβληθούν εκβιαστικά οι απόψεις της συγκεκριµένης εταιρείας, γεγονός 

απαράδεκτο και αντιδηµοκρατικό που στρέφεται ενάντια στη ελεύθερη έκφραση των 

συνδικαλιστικών δικαιωµάτων και βασικών ανθρώπινων ελευθεριών.  

 

Αξιότιµε Κύριε Πρόεδρε, 

Aξιότιµοι Κύριοι της Ολοµέλειας του ΑΣΕΠ, 

Αναγνωρίζοντας το σηµαντικότατο ρόλο του ΑΣΕΠ στην οικοδόµηση µιας δίκαιης και 

σύγχρονης δηµόσιας διοίκησης αλλά και στη γενικότερη ανάπτυξη και εκσυγχρονισµό της 

Χώρας, θέλουµε µε την παρούσα επιστολή να σας εκφράσουµε την ιδιαίτερη ανησυχία των 

Ελλήνων Πληροφορικών για το εάν το ΑΣΕΠ θα επιτρέψει σε κερδοσκοπικούς οργανισµούς και 

ιδιωτικές εταιρείες, που εµπορεύονται «πιστοποιητικά» χρήσης Η/Υ, να συνεχίζουν να 

εκµεταλλεύονται, µε µοναδικό σκοπό το κέρδος, την αγωνία χιλιάδων Πολιτών για (µόνιµο ή 

προσωρινό) διορισµό και εξέλιξη στο δηµόσιο τοµέα. Πιστεύουµε ότι είστε σε θέση, µε το κύρος 

σας, την ανεξαρτησία της γνώµη σας και των επιλογών σας και µε τη βαρύτητα των αποφάσεών 

σας, να επηρεάσετε θετικά τις αποφάσεις της Πολιτείας προς την θέσπιση ενός κρατικού 

πιστοποιητικού χρήσης υπολογιστών (µια δέσµευση που έχει ήδη υιοθετήσει η Πολιτεία µε 

δηλώσεις του Γ. Γραµµατέα του ΥΠΕΠΘ κ. Καραµάνου, του Ειδικού Γραµµατέα του ΥΠΕΠΘ κ. 

Σκιαδά, και του προέδρου του ΟΕΕΚ καθ. Κ. Μπότσαρη σε σχετική ηµερίδα που οργάνωσε η 

ΕΠΕ στις 5/2/2005 Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθήνας µε θέµα «Πιστοποίηση των 
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ΕΝΩΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

∆εξιοτήτων Χρήσης Η/Υ, Αναγκαιότητα, Παρούσα Κατάσταση και Προοπτικές» –    

http://www.epe.org.gr/hmerida/praktika.jsp).  

Πιστεύουµε ότι θα συµφωνείτε µαζί µας ότι βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της 

αναβάθµισης της ψηφιακής παιδείας του ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης είναι η 

θεσµοθέτηση ενός αδιάβλητου, αξιόπιστου, έγκυρου, µη κερδοσκοπικού, ευρέως αποδεκτού και 

προσιτού σε όλους συστήµατος πιστοποίησης των γνώσεων χρήσης Η/Υ. Για το στόχο αυτό 

θέλουµε να σταθείτε δίπλα µας στον ανιδιοτελή αγώνα µας και είµαστε στη διάθεση σας για 

οποιαδήποτε συνεργασία και βοήθεια στο πολύτιµο και εξαιρετικά σηµαντικό έργο σας. 

 

Με ιδιαίτερη τιµή, 

Τα Μέλη του ∆Σ της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας,  

Ο Πρόεδρος 

Νεκτάριος Μουµουτζής 

τηλ. 6948-044562 

Ο Αντιπρόεδρος 

Βασίλης Γερογιάννης 

τηλ. 6944-941578 

Ο Γενικός Γραµµατέας 

Γιώργος Ανδρεαδάκης 

τηλ. 6944-141219 

Ο Ταµίας 

∆ηµήτρης Τσίγκος 

τηλ. 6944-563690 

Ο Ειδικός Γραµµατέας 

∆ηµήτρης Κονετάς 

6945-263556 

 


