
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Και  

Syllabus 

ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ 
                           «Οργάνωση Οικονομίας και Διοίκησης» 
 

Με Υποσχήματα: 

1. «Στέλεχος Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων» 

2. «Στέλεχος Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων (φυσικών, βιολογικών και 

τεχνολογικών) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

3. «Στέλεχος Οργάνωσης και Λειτουργίας Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών 

και Επιχειρήσεων» 

4. «Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης με την χρήση ΤΠΕ» 

5. «Οριζόντιες ξενόγλωσσες ικανότητες στο χώρο της εργασίας» 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας  

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή ή απόδοση του 

περιεχομένου του παρόντος με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό ή άλλο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια 

της TOTALCERT. Νόμος 2121/1993 και Νόμος 3057/2002, ο οποίος ενσωμάτωσε την οδηγία 2001/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα. 
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:0 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ AΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ- 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -Syllabus  
ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ». 
 

ΣΕΛΙΔΑ: 2 από 28 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: - 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ : ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑ: 2 από 28  

 

 
 
 
 
 
 
 

ΑΡΧΕΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ/ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 

 
 

 

 
 

ΔΙΑΝΟΜΗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΡ. ΈΚΔΟΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΈΚΔΟΣΗΣ 

ΕΚΔΟΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1Η ΕΚΔΟΣΗ 
3/6/2021 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 ΑΛΛΑΓΕΣ ΒΑΣΕΙ ΜΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΕΣΥΔ 

3/6/2021 

1Η 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

30/6/2021 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 §4-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 30/6/2021 

2Η 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

8/7/2021 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ SYLLABUS ΜΕ 
Ε.Κ. 

8/7/2021 
 

2Η  ΕΚΔΟΣΗ 21/03/2022 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 ΕΝΤΑΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ 
SYLLABUS ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΥΠΟΣΧΗΜΑΤΩΝ 

27/04/2022 

Α/Α Τίτλος 

1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

2 ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

3 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:0 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ AΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ- 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -Syllabus  
ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ». 
 

ΣΕΛΙΔΑ: 3 από 28 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: - 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ : ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑ: 3 από 28  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ .............................................................................................................................. 4 
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:0 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ AΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ- 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -Syllabus  
ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ». 
 

ΣΕΛΙΔΑ: 4 από 28 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: - 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ : ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑ: 4 από 28  

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Ο παρών Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Προσώπων της TOTALCERT 

περιλαμβάνει τις γενικές αρχές, πληροφορίες και μεθόδους, οι οποίες έχουν 

αναπτυχθεί από τον φορέα, προκειμένου να διαχειριστεί θέματα που σχετίζονται με 

την εξέταση και την αξιολόγηση επάρκειας και ικανότητας του υποψήφιου στο 

σχήμα «Οργάνωση Οικονομίας και Διοίκησης» και ειδικότερα στα υποσχήματα: 

1. «Στέλεχος Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων» 

2. «Στέλεχος Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων (φυσικών, βιολογικών και 

τεχνολογικών) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

3. «Στέλεχος Οργάνωσης και Λειτουργίας Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών 

και Επιχειρήσεων» 

4. «Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης με την χρήση ΤΠΕ» 

5. «Οριζόντιες ξενόγλωσσες ικανότητες στο χώρο της εργασίας» 

Οι απαιτήσεις που καλύπτονται στον παρόντα Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης 

Προσώπων: 

• είναι αυτές του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012 και της 

• κατευθυντήριας Οδηγίας ΚΟ-ΣΧΗΠΡΟΣ/01/03/23-10-2020 του ΕΣΥΔ σε 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του EΛΟΤ EN ISO /IEC 17024. 

• είναι σχετικοί Κανονισμοί που διέπουν τον φορέα Πιστοποίησης. 

Σκοπός του παρόντος είναι να περιγράψει τα βασικά στοιχεία και απαιτήσεις του 

σχήματος, καθώς και τα βασικά κριτήρια και τις μεθόδους αξιολόγησης των 

προσώπων για πιστοποίηση, παρέχοντας την κατάλληλη πληροφόρηση, 

συμπληρωματική του Γενικού Κανονισμού Πιστοποίησης Προσώπων (ΓΚΠΠ), σε 

κάθε ενδιαφερόμενο. 

 

2. ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Ο τίτλος του σχήματος είναι Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων για το Σχήμα 

«Οργάνωση Οικονομίας και Διοίκησης» και ειδικότερα στα υποσχήματα: 

1. «Στέλεχος Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων» 
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:0 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ AΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ- 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -Syllabus  
ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ». 
 

ΣΕΛΙΔΑ: 5 από 28 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: - 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ : ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑ: 5 από 28  

 

2. «Στέλεχος Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων (φυσικών, βιολογικών και 

τεχνολογικών) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

3. «Στέλεχος Οργάνωσης και Λειτουργίας Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών 

και Επιχειρήσεων» 

4. «Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης με την χρήση ΤΠΕ» 

5. «Οριζόντιες ξενόγλωσσες ικανότητες στο χώρο της εργασίας» 

και σκοπός του είναι η πιστοποίηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, αναφορικά 

με την οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, των οργανισμών 

/επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τις 

ανάλογες διαδικασίες που αυτοί οργανώνονται και λειτουργούν καθώς και την 

διαχείριση, οργάνωση και λειτουργία μιας επιχείρησης. Επίσης πιστοποιούνται οι 

γνώσεις και οι δεξιότητες για την διαχείριση και αντιμετώπιση Καταστροφών και 

Κρίσεων καθώς και τους Τρόπους Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων (εκδήλωση 

φυσικών καταστροφών, τεχνολογικών και μη ατυχημάτων και βιολογικών κινδύνων) 

των ΟΤΑ. 

Οι πιστοποιημένοι γνωρίζοντας τη λειτουργία των παραπάνω φορέων και την 

διαχείριση έκτακτων και δυσμενών συνθηκών σε συνάρτηση με αυτούς, θα είναι σε 

καλύτερη θέση να διεκδικήσουν με μεγαλύτερη ευχέρεια μία θέση εργασίας στις 

δημόσιες υπηρεσίες, στους φορείς της δημόσιας διοίκησης (κεντρική δημόσια 

διοίκηση, οργανισμοί & επιχειρήσεις) και στους οργανισμούς της τοπικής 

αυτοδιοίκησης με τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες.  

Επίσης οι πιστοποιημένοι στο αντικείμενο της διοικητικής υποστήριξης με χρήση 

ΤΠΕ θα είναι σε θέση να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας σαν υπάλληλοι γραφείου 

με ολοκληρωμένες γνώσεις και δεξιότητες στην οργάνωση και διαχείριση του 

γραφείου καθώς και στην βασική αντίληψη μιας επιχείρησης.  

Επιπρόσθετα το πιστοποιητικό των Οριζόντιων ξενόγλωσσων ικανοτήτων στο χώρο 

της εργασίας, τεκμηριώνει την γνώση των ξενόγλωσσων ικανοτήτων  των 

εργαζομένων οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν ή εργάζονται σε επαγγέλματα 

όπου η ξενόγλωσση επικοινωνία με τους πελάτες από το εξωτερικό  αποτελεί μια 

αναγκαιότητα. 
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:0 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ AΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ- 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -Syllabus  
ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ». 
 

ΣΕΛΙΔΑ: 6 από 28 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: - 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ : ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑ: 6 από 28  

 

3. ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 
 
Στο σχήμα «Οργάνωση Οικονομίας και Διοίκησης» ανήκουν τα υποσχήματα: 

a. «Στέλεχος Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων» 

b. «Στέλεχος Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων (φυσικών, βιολογικών και 

τεχνολογικών) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

c. «Στέλεχος Οργάνωσης και Λειτουργίας Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών 

και Επιχειρήσεων» 

d. «Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης με την χρήση ΤΠΕ» 

e. «Οριζόντιες ξενόγλωσσες ικανότητες στο χώρο της εργασίας» 

Ειδικότερα: 

➢ Το υποσχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων «Στέλεχος Διαχείρισης 

Καταστροφών και Κρίσεων» στοχεύει τις παρακάτω ομάδες ατόμων: 

• Εργαζόμενους και στελέχη του Ιδιωτικού ή Δημόσιου Τομέα που επιθυμούν 

την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων πάνω στην διαχείριση κρίσεων και 

καταστροφών που μπορεί να προκύψουν, έχοντας ως σκοπό να βελτιώσουν 

το βιογραφικό τους με ένα ισχυρό πιστοποιητικό κοινής αποδοχής. 

• Πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να αποδείξουν ότι έχουν τις απαραίτητες 

γνώσεις και δεξιότητες, για να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας. 

Συνήθης πρακτική, στις περιπτώσεις αυτές, είναι η επιτυχής ολοκλήρωση 

κατάλληλου εκπαιδευτικού προγράμματος, για την απόκτηση των 

απαραίτητων γνώσεων. 

➢ Το υποσχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων «Στέλεχος Διαχείρισης 

Κινδύνων και Κρίσεων (φυσικών, βιολογικών και τεχνολογικών) σε 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» στοχεύει τις παρακάτω ομάδες ατόμων: 

•  Εργαζόμενους και στελέχη, που εργάζονται στον Δημόσιο Τομέα, σε 

επιχειρήσεις ή ΟΤΑ και επιθυμούν να πιστοποιηθούν σε γνώσεις και 

δεξιότητες που αφορούν την διαχείριση κρίσεων και κινδύνων που μπορεί 

να προκύψουν σε επίπεδο περιφερειών έχοντας ωε σκοπό την βελτίωση του 

βιογραφικού τους με ένα ισχυρό πιστοποιητικό κοινής αποδοχής. 



ΕΚΔΟΣΗ: 02 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:27/04/2022 ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΟΥ:TC_Sp.Reg.Syl..MANAGMENT
-02 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:0 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ AΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ- 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -Syllabus  
ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ». 
 

ΣΕΛΙΔΑ: 7 από 28 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: - 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ : ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑ: 7 από 28  

 

• Πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να πιστοποιήσουνε τις βασικές γνώσεις και 

δεξιότητες στα συγκεκριμένα υποσχήματα και να διεκδικήσουν μια θέση 

στην αγορά εργασίας. Συνήθης πρακτική, στις περιπτώσεις αυτές, είναι η 

επιτυχής ολοκλήρωση κατάλληλου εκπαιδευτικού προγράμματος, για την 

απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων. 

➢ Το υποσχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων «Στέλεχος Οργάνωσης και 

Λειτουργίας Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων» στοχεύει 

τις παρακάτω ομάδες ατόμων: 

• Εργαζόμενους και στελέχη, που εργάζονται στον δημόσιο Τομέα, σε 

επιχειρήσεις ή ΟΤΑ και επιθυμούν να πιστοποιηθούν σε γνώσεις και 

δεξιότητες που αφορούν την οργάνωση και Λειτουργία των Δημοσίων 

Υπηρεσιών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων. 

• Πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις και δεξιότητές 

τους, ώστε να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας. Συνήθης 

πρακτική, στις περιπτώσεις αυτές, είναι η επιτυχής ολοκλήρωση κατάλληλου 

εκπαιδευτικού προγράμματος, για την απόκτηση των απαραίτητων 

γνώσεων. 

➢ Το υποσχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων «Στέλεχος Διοικητικής 

Υποστήριξης με την χρήση ΤΠΕ» στοχεύει τις παρακάτω ομάδες ατόμων: 

• Εργαζόμενους και στελέχη, που εργάζονται σε επιχειρήσεις (ιδιωτικού ή και 

δημοσίου δικαίου) επιθυμούν πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων πάνω 

στην οργάνωση και διαχείριση μιας επιχείρησης έχοντας ως βασικό εργαλείο 

τους Η/Υ ώστε να βελτιώσουν το βιογραφικό τους με ένα ισχυρό 

πιστοποιητικό κοινής αποδοχής. 

• Πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να αποδείξουν ότι έχουν τις απαραίτητες 

γνώσεις και δεξιότητες, για να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας. 

Συνήθης πρακτική, στις περιπτώσεις αυτές, είναι η επιτυχής ολοκλήρωση 

κατάλληλου εκπαιδευτικού προγράμματος, για την απόκτηση των 

απαραίτητων γνώσεων. 



ΕΚΔΟΣΗ: 02 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:27/04/2022 ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΟΥ:TC_Sp.Reg.Syl..MANAGMENT
-02 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:0 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ AΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ- 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -Syllabus  
ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ». 
 

ΣΕΛΙΔΑ: 8 από 28 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: - 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ : ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑ: 8 από 28  

 

➢ Το υποσχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων «Οριζόντιες ξενόγλωσσες 

ικανότητες στο χώρο της εργασίας» στοχεύει τις παρακάτω ομάδες ατόμων: 

• Εργαζόμενους και στελέχη ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, που χρειάζεται 

να πιστοποιηθούν στις ξενόγλωσσες ικανότητες τους με σκοπό να το 

χρησιμοποιήσουν σε περιστάσεις όπου η ξενόγλωσση επικοινωνία με τους 

πελάτες από το εξωτερικό αποτελεί μια αναγκαιότητα. 

• Πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να αποδείξουν ότι έχουν τις απαραίτητες 

γνώσεις και δεξιότητες, για να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας. 

Συνήθης πρακτική, στις περιπτώσεις αυτές, είναι η επιτυχής ολοκλήρωση 

κατάλληλου εκπαιδευτικού προγράμματος, για την απόκτηση των 

απαραίτητων γνώσεων. 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
 
Α. Το « Στέλεχος Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων» έχει ως αρμοδιότητα την 

διαχείριση και την ορθή αντιμετώπιση Κινδύνων, Καταστροφών & Κρίσεων στο 

αντικείμενο το οποίο απασχολείται.  

Δεν υπάγεται στον ρόλο του η λήψη αποφάσεων πάρα μόνο η άμεση αντίληψη 

της κατάστασης και η εφαρμογή της καλύτερης μεθόδου αντιμετώπισης.  

Το «Στέλεχος Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων» θα πιστοποιηθεί σε έννοιες  

κινδύνου, καταστροφής, έντονων καιρικών και γεωλογικών φαινομένων καθώς και 

μεθόδους διαχείρισης καταστάσεων κατά την εκδήλωση αυτών. Αφορά όλους τους 

ενδιαφερόμενους οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν σωστά και επιτυχώς 

κάποιον από τους προαναφερόμενους κινδύνους σε περίπτωση εκδήλωσης τους. 

Β. Το «Στέλεχος Διαχείρισης Κινδύνων και Καταστροφών (Φυσικών, Βιολογικών 

και Τεχνολογικών) σε οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» θα έχει πιστοποιηθεί 

στην διαχείριση και την ορθή αντιμετώπιση Κινδύνων, Καταστροφών & Κρίσεων 

στην υπηρεσία του Φορέα την οποία απασχολείται.  

Δεν υπάγεται στον ρόλο του η λήψη αποφάσεων πάρα μόνο η άμεση αντίληψη 

της κατάστασης και η εφαρμογή της καλύτερης μεθόδου αντιμετώπισης.  



ΕΚΔΟΣΗ: 02 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:27/04/2022 ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΟΥ:TC_Sp.Reg.Syl..MANAGMENT
-02 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:0 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ AΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ- 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -Syllabus  
ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ». 
 

ΣΕΛΙΔΑ: 9 από 28 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: - 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ : ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑ: 9 από 28  

 

Το «Στέλεχος Διαχείρισης Κινδύνων και Καταστροφών (Φυσικών, Βιολογικών και 

Τεχνολογικών) σε οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκηση» θα πιστοποιηθεί σε έννοιες 

του κινδύνου, της Καταστροφής, τις διακρίσεις μεταξύ των Κινδύνων (φυσικών, 

Βιολογικών, Τεχνολογικών) και μεθόδους διαχείρισης αυτών. Αφορά όλους  

εργαζόμενους στους Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι οποίοι καλούνται να 

αντιμετωπίσουν σωστά και επιτυχώς κάποιον από τους προαναφερόμενους 

κινδύνους στον χώρο εργασίας τους και να παράσχουν την βοήθεια που χρειάζεται 

στους πολίτες 

Γ. Το «Στέλεχος Οργάνωσης και Λειτουργίας Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών 

και Επιχειρήσεων» έχει ως αρμοδιότητα την οργάνωση και ορθή λειτουργία του 

τμήματος το οποίο έχει αναλάβει, την σωστή εκτέλεση των καθηκόντων που του 

αναλογούν με σκοπό την αποδοτικότερη και ποιοτικότερη παροχή υπηρεσίας ως 

προς τον Φορέα του αλλά και τον Πολίτη/Πελάτη. 

Δεν υπάγεται στον ρόλο του η λήψη αποφάσεων πάρα μόνο η σωστή οργάνωση 

και διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων που του έχουν αποδοθεί καθώς και η  

εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του. 

 Το «Στέλεχος Οργάνωσης και Λειτουργίας Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών και 

Επιχειρήσεων» θα πιστοποιηθεί σε έννοιες βασικές όπως ενδεικτικά είναι: η 

Διάκριση των Εξουσιών, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα Εθνικά Προγράμματα Δημοσίων 

Επενδύσεων και άλλες έννοιες που θα χρειαστεί ως εργαλεία στο αντικείμενο της 

δραστηριότητάς του. 

Δ. Το «Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης με χρήση ΤΠΕ» έχει ως αρμοδιότητα την 

οργάνωση και ορθή λειτουργία του τμήματος το οποίο έχει αναλάβει, την σωστή 

εκτέλεση των καθηκόντων που του αναλογούν με σκοπό την αποδοτικότερη και 

ποιοτικότερη παροχή υπηρεσίας της εταιρίας που απασχολείται, χρησιμοποιώντας 

την επιστήμη της πληροφορικής για την επίτευξη των στόχων του. 

Δεν υπάγεται στον ρόλο του η λήψη αποφάσεων πάρα μόνο η σωστή οργάνωση 

και διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων που του έχουν αποδοθεί καθώς και η  

εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του. 



ΕΚΔΟΣΗ: 02 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:27/04/2022 ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΟΥ:TC_Sp.Reg.Syl..MANAGMENT
-02 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:0 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ AΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ- 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -Syllabus  
ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ». 
 

ΣΕΛΙΔΑ: 10 από 28 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: - 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ : ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑ: 10 από 28  

 

 Το «Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης με χρήση ΤΠΕ» θα πιστοποιηθεί στις  

γνώσεις και δεξιότητες πάνω στην διεκπεραίωση αρμοδιοτήτων που του έχουν 

ανατεθεί από την διοίκηση της εταιρίας ή της υπηρεσίας στην οποία εργάζεται ή 

επιθυμεί να εργαστεί, χρησιμοποιώντας ως βασικό εργαλείο την γνώση πάνω στην 

Επιστήμη των Υπολογιστών.  

Ε. Οι " Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο Χώρο Εργασίας''  αποτελούν  για  

τους εργαζόμενους και όσους αναζητούν μια θέση εργασίας,  μια σημαντική  

βελτίωση του προφίλ τους και  ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους. 

Η Πιστοποίηση των Υποψηφίων  σε "Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο Χώρο 

Εργασίας''  στην Αγγλική γλώσσα, τους δίνει τη δυνατότητα να ασκήσουν κατά την 

επαγγελματική τους ενασχόληση τις γλωσσικές τους ικανότητες ώστε να χειρίζονται 

την Αγγλική γλώσσα σε επίπεδο βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων χρησιμοποιώντας 

τον προφορικό και γραπτό λόγο. 
 

5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  ΚΑΙ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΑΥΤΩΝ 
 

Δεν απαιτούνται συγκεκριμένα προσωπικά ή και φυσικά χαρακτηριστικά από τους 

υποψηφίους για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του Σχήματος Πιστοποίησης. 

6. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους και τις 

δεξιότητές τους στο σχήμα «Οργάνωση Οικονομίας και Διοίκησης» μπορούν να 

είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

Δεν υπάρχει άλλη προαπαίτηση από τον Φορέα. 

7.   ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Όπως αναρτάται στο SITE του Φορέα . Έχει οριζόντια ισχύ για κάθε ενδιαφερόμενο   
μέρος. 

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
Αρχική Πιστοποίηση 

Βασικό κριτήριο για την αρχική πιστοποίηση του υποψηφίου για το σχήμα 

«Οργάνωση Οικονομίας και Διοίκησης» και τα αντίστοιχα υποσχήματα: 



ΕΚΔΟΣΗ: 02 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:27/04/2022 ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΟΥ:TC_Sp.Reg.Syl..MANAGMENT
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:0 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ AΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ- 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -Syllabus  
ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ». 
 

ΣΕΛΙΔΑ: 11 από 28 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: - 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ : ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑ: 11 από 28  

 

α. «Στέλεχος Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων», 

β. «Στέλεχος Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων(φυσικών, βιολογικών και 

τεχνολογικών) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

 γ. «Στέλεχος Οργάνωσης και Λειτουργίας Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών και 

Επιχειρήσεων»  

δ. «Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης με την χρήση ΤΠΕ» 

ε. «Οριζόντιες ξενόγλωσσες ικανότητες στο χώρο της εργασίας» 

είναι η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις του φορέα για τα συγκεκριμένα γνωστικά 

αντικείμενα. 

Η εξέταση των υποψηφίων γίνεται μέσω 50 ερωτήσεων για όλα τα υποσχήματα του 

τομέα εκτός από το υποσχήμα ‘’Οριζόντιες ξενόγλωσσες ικανότητες στον χώρο 

εργασίας’’ που η εξέταση γίνεται με 40 ερωτήσεις «κλειστού τύπου-πολλαπλών 

επιλογών – multiple choice», με φυσική παρουσία με την χρήση του λογισμικού 

συστήματος της TOTALCERT ή και χειρόγραφα (paper based).  Οι υποψήφιοι 

καλούνται να εξεταστούν σε χρονική διάρκεια 60 λεπτών, ενώ το ποσοστό επιτυχίας 

της εξεταστικής διαδικασίας έχει οριστεί σε 60%. 

Σε δεύτερο χρόνο και ανεξαρτήτως αν έχουν επιτύχει στην θεωρητική εξέταση 

(εκτός αν προβλέπεται από το πρόγραμμα η επιτυχής εξέταση γνώσεων και εκ των 

υστέρων η διεξαγωγή εξέτασης δεξιοτήτων), οι υποψήφιοι εξετάζονται για 

δεξιότητες με την μορφή σεναρίων πρακτικής άσκησης με ερωτήσεις πολλαπλών 

επιλογών κλειστού τύπου. Εξετάζονται σε δύο σενάρια πρακτικής άσκησης που 

αφορούν το αντικείμενο πιστοποίησης.  

Ο χρόνος εξέτασης ορίζεται στα 20 λεπτά και το ποσοστό επιτυχίας της εξεταστικής 

διαδικασίας έχει οριστεί σε 50%.  Δηλαδή επιτυγχάνουν όταν απαντήσουν σωστά 

τουλάχιστον σε ένα από τα δύο σενάρια. Επιτυχές θεωρείται το σενάριο πολλαπλών 

ερωτήσεων σωστού- λάθους που έχει το μέγιστο δύο λάθη, ενώ σε κλειστού τύπου 

σενάρια επιτυχές θεωρείται αυτό που θα επιλεγεί αυτό που θα περιγράφει την 

σωστή σειρά.  

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν επιτύχουν στην θεωρία και επιτύχουν στην 

πρακτική, θα έχουν το δικαίωμα να επανεξεταστούν δωρεάν στην θεωρία για μια 



ΕΚΔΟΣΗ: 02 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:27/04/2022 ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΟΥ:TC_Sp.Reg.Syl..MANAGMENT
-02 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:0 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ AΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ- 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -Syllabus  
ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ». 
 

ΣΕΛΙΔΑ: 12 από 28 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: - 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ : ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑ: 12 από 28  

 

ακόμα φορά. Ομοίως και στην περίπτωση που οι υποψήφιοι επιτύχουν στην θεωρία 

αλλά αποτύχουν στην πρακτική θα έχουν το δικαίωμα να επανεξεταστούν μια 

ακόμα φορά δωρεάν μόνο στην πρακτική εξέταση. Αν αποτύχουν εκ νέου, θα 

χρειαστεί να επαναλάβουν την εξέταση εξ ολοκλήρου και να χρεωθούν τα 

εξέταστρα βάσει τιμοκαταλόγου του Φορέα. 

Το αποκτηθέν πιστοποιητικό έχει ισχύ πέντε (5) έτη. Υπάρχει όμως η δυνατότητα 

αναστολής ή ανάκλησης από τον φορέα εάν κριθεί απαραίτητο βάσει  κανονισμού 

και των πολιτικών του φορέα. 

 
Επαναπιστοποίηση 
 

Το πιστοποιημένο πρόσωπο, πριν την λήξη της πενταετούς διάρκειας ισχύος του 

πιστοποιητικού, εφόσον επιθυμεί, πρέπει να υποβληθεί στην διαδικασία της 

επαναπιστοποίησης. 

Πιο συγκεκριμένα, για την επαναπιστοποίηση του υποψηφίου προβλέπεται η εκ 

νέου επιτυχής συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις του φορέα για συγκεκριμένο 

γνωστικό αντικείμενο. 

Η επαναπιστοποίηση δεν είναι εφικτή και θα πρέπει το πιστοποιηθέν πρόσωπο να 

προβεί εκ νέου σε αρχική πιστοποίηση, στις παρακάτω περιπτώσεις: 

• Αν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος του πιστοποιητικού χωρίς να 

έχει ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία. 

• Αν ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της κατοχής του πιστοποιητικού 

παρουσίασε μη συμμόρφωση σε ότι αφορά τον Κανονισμό και τον Κώδικα 

Δεοντολογίας του Φορέα. 

 

Αναστολή - Ανάκληση 

Η αναστολή των πιστοποιητικών της TOTALCERT πραγματοποιείται κατόπιν 

εξέτασης σχετικής Ένστασης, Παραπόνου ή Αναφοράς μη Συμμόρφωσης για τη 

διαδικασία εξέτασης, διόρθωσης ή πιστοποίησης που οδηγεί στην απόφαση για τη 

χορήγηση ενός ή περισσοτέρων Πιστοποιητικών. 
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:0 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ AΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ- 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -Syllabus  
ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ». 
 

ΣΕΛΙΔΑ: 13 από 28 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: - 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ : ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑ: 13 από 28  

 

Με την εξέταση της αναστολής των πιστοποιητικών από την Επιτροπή Αμεροληψίας 

και τον Υπεύθυνο Ποιότητας του Φορέα, αν υπάρχει συμμόρφωση, τότε άρεται η 

αναστολή και το πιστοποιητικό επιστρέφει τον κάτοχό του. Σε αντίθετη περίπτωση 

που δεν υπάρχει συμμόρφωση με τους κανόνες του Φορέα, τότε το πιστοποιητικό 

ανακαλείται μόνιμα. 

Η διαδικασία αναστολής - ανάκλησης περιγράφεται αναλυτικά στον Γενικό 

Κανονισμό  (κωδικός εγγράφου TC_Reg-02.02, παρ.10, σελ 12). 

 

9. ΜΕΘΟΔΟΙ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με εξετάσεις θεωρίας και με την μορφή 

σεναρίων πρακτικής άσκησης. 

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται είτε με την χρήση του λογισμικού συστήματος της 

TOTALCERT με φυσική παρουσία με γραπτή εξέταση (paper based) με ερωτήσεις 

«κλειστού τύπου-πολλαπλών επιλογών – multiple choice», με φυσική παρουσία του 

εξεταζόμενου και πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην Ελληνική Γλώσσα (με 

χρήση και ξενόγλωσσων όρων, όπου απαιτείται). 

Η αξιολόγηση των απαντήσεων (βαθμολόγηση και έκδοση αποτελεσμάτων) γίνεται 

από τον εξεταστή βάσει διαδικασιών του φορέα. 
 

10. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (Syllabus) 
 

- Το Πιστοποιητικό «Στέλεχος Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων» της 

TOTALCERT είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να αξιολογεί τις γνώσεις των υποψηφίων 

στις παρακάτω θεματικές ενότητες: 

1. Εισαγωγή στην διαχείριση κινδύνων, καταστροφών και κρίσεων 

Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται οι βασικές έννοιες του κινδύνου, της  

καταστροφής και της κρίσης καθώς και ο τρόπος εκτίμησης αυτών. 

2. Ταξινόμηση Κινδύνων, Καταστροφών και Κρίσεων 

  Τα είδη κινδύνων, καταστροφών και κρίσεων αναλύονται στην συγκεκριμένη 

ενότητα. 

3. Φυσικές καταστροφές- Σεισμοί- Πυρκαγιές  
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:0 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ AΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ- 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -Syllabus  
ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ». 
 

ΣΕΛΙΔΑ: 14 από 28 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: - 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ : ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑ: 14 από 28  

 

Στην συγκεκριμένη ενότητα περιγράφονται τα είδη, οι βασικές έννοιες και οι 

τρόποι αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών, των σεισμών και των 

πυρκαγιών. 

4. Έντονα Καιρικά Φαινόμενα και πλημμύρες  

Στην συγκεκριμένη ενότητα περιγράφονται τα είδη, οι βασικές έννοιες και οι 

τρόποι αντιμετώπισης των έντονων καιρικών φαινομένων και πλημμυρών 

5. Τεχνολογικές και Βιολογικές Καταστροφές, Τεχνολογικά Ατυχήματα και 

Ασύμμετρες Απειλές 

         Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται τα είδη, οι βασικές έννοιες και οι 

τρόποι αντιμετώπισης των τεχνολογικών καταστροφών και ατυχημάτων, 

βιολογικών καταστροφών και ασύμμετρων απειλών. 

6. Βιολογικοί, Φυσικοί Κίνδυνοι, Καταστροφές και Κρίσεις 

  Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται τα είδη, οι βασικές έννοιες και οι 

τρόποι αντιμετώπισης βιολογικών και φυσικών κινδύνων, καταστροφών και 

κρίσεων. 

7. Παγκόσμιοι Κίνδυνοι και Αναδυόμενες Απειλές 

   Στην συγκεκριμένη ενότητα περιγράφονται τα είδη, οι βασικές έννοιες και οι 

τρόποι αντιμετώπισης των παγκόσμιων κινδύνων και των αναδυόμενων 

απειλών που μπορεί να εκδηλωθούν στον πλανήτη. 

8. Επιπτώσεις και Αντιμετώπιση Καταστροφών και Κρίσεων 

          Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται οι επιπτώσεις και οι τρόποι 

αντιμετώπισης  από τα κράτη και τους οργανισμούς για τις επικείμενες 

καταστροφές και οι αποφάσεις που λαμβάνονται για την πρόληψη τους. 

Το Πιστοποιητικό «Στέλεχος Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων» της 

TOTALCERT είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να αξιολογεί τις δεξιότητες  των 

υποψηφίων στις παρακάτω θεματικές ενότητες: 

1.  Πρόληψη και προετοιμασία για σεισμό 

Στην παρούσα εξέταση, ο υποψήφιος καλείται να σχεδιάσει ένα πλάνο 

προστασίας του από πιθανό σεισμό.  

2.  Διαχείριση κατάστασης κατά την διάρκεια σεισμού  
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:0 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ AΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ- 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -Syllabus  
ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ». 
 

ΣΕΛΙΔΑ: 15 από 28 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: - 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ : ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑ: 15 από 28  

 

Στην παρούσα εξέταση, ο υποψήφιος καλείται να αντιμετωπίσει έναν πιθανό 

σεισμό. Ποιες κινήσεις θα τον σώσουν? 

3.  Διαχείριση κατάστασης μετά το πέρας του σεισμού 

Στην παρούσα εξέταση, ο υποψήφιος καλείται να διαχειριστεί μια 

κατάσταση μετά από έναν πιθανό σεισμό. Ποιες κινήσεις θα πρέπει να 

ακολουθήσει ώστε να προστατέψει τον εαυτό του αλλά και τους γύρω του. 

4. Διαχείριση κατάστασης κατά την διάρκεια πυρκαγιάς  

Στην παρούσα εξέταση, ο υποψήφιος καλείται να αντιμετωπίσει μια 

πυρκαγιά. Ποιες κινήσεις θα πρέπει να ακολουθήσει ώστε να προστατέψει 

τον εαυτό του αλλά και τους γύρω του. 

5. Διαχείριση κατάστασης σε συνθήκες πλημμύρας 

Στην παρούσα εξέταση, ο υποψήφιος καλείται να αντιμετωπίσει μια 

πλημμύρα. Ποιες κινήσεις θα πρέπει να ακολουθήσει ώστε να προστατέψει 

τον εαυτό του αλλά και τους γύρω του. 

Η εξέταση των υποψηφίων περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 8 που αναλύει 

την αρχική πιστοποίηση.  

-Το Πιστοποιητικό «Στέλεχος Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων (φυσικών, 

βιολογικών και τεχνολογικών) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» της 

TOTALCERT είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να αξιολογεί τις γνώσεις των υποψηφίων 

στις παρακάτω θεματικές ενότητες: 

1. Εισαγωγή στην Διαχείριση Κινδύνων, Καταστροφών και Κρίσεων από τους 

ΟΤΑ. 

Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται τα είδη, οι βασικές έννοιες και οι 

τρόποι αντιμετώπισης των  κινδύνων, των καταστροφών και των κρίσεων σε 

διάφορες περιπτώσεις, καθώς και τους τρόπους διαχείρισης αντίστοιχων 

καταστάσεων από τους ΟΤΑ και τις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και από τις 

επιχειρήσεις. 

2. Ταξινόμηση Κινδύνων, Καταστροφών και Κρίσεων  
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:0 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ AΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ- 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -Syllabus  
ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ». 
 

ΣΕΛΙΔΑ: 16 από 28 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: - 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ : ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑ: 16 από 28  

 

           Στην παρούσα ενότητα περιγράφεται η ταξινόμηση και ο διαχωρισμός των 

ειδών και της επικινδυνότητας των  κινδύνων, των καταστροφών και των 

κρίσεων. 

3. Βιολογικοί και Φυσικοί κίνδυνοι, καταστροφές και κρίσεις και τεχνολογικά 

ατυχήματα. 

Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται τα είδη, οι βασικές έννοιες και οι 

τρόποι αντιμετώπισης των βιολογικών και φυσικών κινδύνων και 

διαχωρίζονται οι έννοιες της καταστροφής, του κινδύνου και της κρίσης. 

Επίσης εξετάζονται τα είδη, τις βασικές έννοιες και οι τρόποι αντιμετώπισης 

των τεχνολογικών ατυχημάτων. 

4. Σεισμοί-Πυρκαγιές-Καταστροφές από γεωλογικούς παράγοντες 

            Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται τα είδη, οι βασικές έννοιες και οι 

τρόποι αντιμετώπισης των περιστατικών σεισμού, πυρκαγιών και φυσικών 

καταστροφών όπως είναι η έκρηξη ενός ηφαιστείου. 

5. Έντονα καιρικά φαινόμενα και Πλημμύρες 

Στην συγκεκριμένη ενότητα περιγράφονται τα είδη, οι βασικές έννοιες και οι 

τρόποι αντιμετώπισης παγετού, καύσωνα, έντονης ξηρασίας και πλημμύρας 

6. Παγκόσμιοι κίνδυνοι και αναδυόμενες απειλές 

Εδώ εξετάζονται τα είδη, οι βασικές έννοιες και οι τρόποι αντιμετώπισης των 

παγκόσμιων κινδύνων και των αναδυόμενων απειλών. 

7. Επιπτώσεις και Αντιμετώπιση Καταστροφών και Κρίσεων από τους ΟΤΑ 

           Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται οι επιπτώσεις και οι τρόποι 

αντιμετώπισης των κινδύνων, των καταστροφών και των κρίσεων σε 

ανθρώπου και κοινωνικού συνόλου. 

8. Πολιτική Προστασία και Ο.Τ.Α  

Στην τελευταία ενότητα εξετάζονται οι έννοιες των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, καθώς και αναλύονται ποιος είναι ο ρόλος τους, και ποιες 

είναι αρμοδιότητες και οι βαθμίδες τους.  Επίσης αναλύεται ο ορισμός και ο 

ρόλος της  Γενική Γραμματεία Πολιτικής, ποιες είναι οι αρμοδιότητες και 

ποια η αποστολή της. 
 



ΕΚΔΟΣΗ: 02 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:27/04/2022 ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΟΥ:TC_Sp.Reg.Syl..MANAGMENT
-02 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:0 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ AΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ- 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -Syllabus  
ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ». 
 

ΣΕΛΙΔΑ: 17 από 28 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: - 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ : ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑ: 17 από 28  

 

-Το Πιστοποιητικό «Στέλεχος Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων (φυσικών, 

βιολογικών και τεχνολογικών) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» της 

TOTALCERT είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να αξιολογεί τις δεξιότητες των 

υποψηφίων στις παρακάτω θεματικές ενότητες: 

1. Διαχείριση πλημμύρας από κρατικούς φορείς και ΟΤΑ. 

Στην παρούσα εξέταση, ο υποψήφιος είναι υπάλληλος σε ΟΤΑ και καλείται να 

διαχειριστεί ένα περιστατικό πλημμύρας.  

2. Διαχείριση συνεπειών σεισμού από κρατικούς φορείς και ΟΤΑ. 

Στην παρούσα εξέταση, ο υποψήφιος είναι υπάλληλος σε ΟΤΑ και καλείται να 

διαχειριστεί τις συνέπειες ενός σεισμού στην περιοχή που είναι διορισμένος. 

3. Διαχείριση χιονόπτωσης και παγετού από κρατικούς φορείς και ΟΤΑ. 

Στην παρούσα εξέταση, ο υποψήφιος είναι υπάλληλος σε ΟΤΑ και καλείται να  

διαχειριστεί μια ημέρα με χιονόπτωση και εμφάνιση παγετού στην περιοχή 

που είναι διορισμένος. 

Η εξέταση των υποψηφίων περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 8 που αναλύει 

την αρχική πιστοποίηση. 
 

-Το Πιστοποιητικό «Στελέχους Οργάνωσης και Λειτουργίας Δημοσίων Υπηρεσιών, 

Οργανισμών και Επιχειρήσεων» της TOTALCERT είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να 

πιστοποιεί  τις γνώσεις των υποψηφίων στις παρακάτω θεματικές ενότητες: 

1. Γενικές Ερωτήσεις Αξιολόγησης 

           Στην πρώτη ενότητα εξετάζονται οι έννοιες του Οργανωτικού σχεδιασμού, 

της Επιχειρησιακής Διαδικασίας, οι θεωρίες και εργαλεία του Management 

καθώς και τα είδη των επιχειρήσεων. 

2. Πολιτειακό σύστημα 

Στην δεύτερη ενότητα εξετάζονται οι έννοιες της διάκρισης των Εξουσιών 

και των οργάνων αυτών και η περιγραφή των πολιτειακών οργάνων καθώς 

και του ρόλου και των αρμοδιοτήτων τους. 

3. Διάρθρωση Κράτους 
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:0 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ AΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ- 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -Syllabus  
ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ». 
 

ΣΕΛΙΔΑ: 18 από 28 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: - 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ : ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑ: 18 από 28  

 

           Στην τρίτη ενότητα εξετάζονται η έννοια της διάρθρωσης του κράτους και η 

περιγραφή των υπηρεσιών και των φορέων του κράτους. 

4. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες & Εποπτευόμενοι Φορείς Υπουργείων 

Στην δεύτερη ενότητα εξετάζονται οι γνώσεις πάνω στις αρμοδιότητες και 

δραστηριότητες των Εποπτευόμενων Φορέων και των Γενικών και Ειδικών 

Γραμματειών. 

5. Διάρθρωση Κράτους-Αποκεντρωμένη Διοίκηση- Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Στην παρούσα ενότητα αναλύονται τα συστήματα διοικητικής οργάνωσης 

και οι έννοιες της γενικής γραμματείας αποκεντρωμένης διοίκησης καθώς 

και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α). Επίσης περιγράφονται 

ο ρόλος, οι αρμοδιότητες, οι βαθμίδες και η αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α. 

6. Δημόσιοι Οργανισμοί -Δημόσιες Επιχειρήσεις 

Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται οι έννοιες του «Δημόσιου Οργανισμού» 

και της «Δημόσιας επιχείρησης», οι αρμοδιότητες τους και καταγράφονται 

οι Δημόσιοι Οργανισμοί και οι Δημόσιες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα. 

7. Ψηφιακές Υπηρεσίες του Κράτους στην Υπηρεσία του Πολίτη 

Στην παρούσα ενότητα αναλύονται οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα, 

ποιες    υπηρεσίες εξυπηρετούν και ποια είναι η εξέλιξη τους.  

8. Εθνικά Προγράμματα και Φορείς Χρηματοδότησης (Κρατικοί και 

Ευρωπαϊκοί)  

           Στην όγδοη ενότητα εξετάζονται οι έννοιες του Εθνικού και του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος Χρηματοδότησης, ποιοι Κρατικοί και Ευρωπαϊκοί φορείς 

ασχολούνται με αυτά και περιγραφή των αρμοδιοτήτων αυτών των 

φορέων. 

9. Φορείς Έρευνας & Ανάπτυξης  

            Στην ένατη ενότητα εξετάζονται οι Φορείς Έρευνας και Ανάπτυξης στην 

Ελλάδα και ποιες είναι οι αρμοδιότητες τους.  

10.  Συλλογικοί Φορείς Εργασίας 
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:0 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ AΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ- 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -Syllabus  
ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ». 
 

ΣΕΛΙΔΑ: 19 από 28 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: - 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ : ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑ: 19 από 28  

 

           Στην τελευταία ενότητα εξετάζονται οι συλλογικοί Φορείς στην Ελλάδα και 

ποιες είναι οι δραστηριότητες τους. 

Το Πιστοποιητικό «Στελέχους Οργάνωσης και Λειτουργίας Δημοσίων Υπηρεσιών, 

Οργανισμών και Επιχειρήσεων» της TOTALCERT είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να 

πιστοποιεί τις δεξιότητες των υποψηφίων στις παρακάτω θεματικές ενότητες : 

1. Αρμοδιότητες θέσεων στην Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας 

Στην παρούσα ενότητα, εξετάζονται οι δεξιότητες του υποψηφίου στην 

διαχείριση αρμοδιοτήτων θέσεων στην Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών 

Υγείας. 

2. Διαχείριση πλατφόρμας για εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών  

Στην παρούσα ενότητα, εξετάζονται οι δεξιότητες του υποψηφίου στην 

διαχείριση πλατφόρμας για εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών 

3. Διαχείριση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ 

Στην παρούσα ενότητα, εξετάζονται οι δεξιότητες του υποψηφίου στην 

διαχείριση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ. 

Η εξέταση των υποψηφίων περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 8 που αναλύει 

την αρχική πιστοποίηση. 

- Το Πιστοποιητικό «Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης με την χρήση ΤΠΕ» της 

TOTALCERT είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να αξιολογεί τις γνώσεις των υποψηφίων 

στις παρακάτω θεματικές ενότητες: 

1. Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων 

Στην πρώτη ενότητα του υποσχήματος εξετάζεται το Σύγχρονο Οικονομικό 

Περιβάλλον Επιχειρήσεων και οι αρχές σύγχρονης λειτουργίας των 

επιχειρήσεων στο νέο περιβάλλον περιγράφοντας τις νέες μεθόδους 

οργάνωσης επιχειρήσεων και τα νέα οργανωσιακά και διοικητικά μοντέλα 

καθώς και την οργάνωση παραγωγής και την οργάνωση εργασίας. 

2. Χρήση εφαρμογών Υ/Η στη οργάνωση και λειτουργία γραφείου 
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:0 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ AΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ- 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -Syllabus  
ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ». 
 

ΣΕΛΙΔΑ: 20 από 28 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: - 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ : ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑ: 20 από 28  

 

Στην δεύτερη ενότητα του υποσχήματος εξετάζεται ο υποψήφιος στην χρήση 

του MS Word (επεξεργασία κειμένου), στην χρήση του MS Excel 

(Υπολογιστικά Φύλλα), στην χρήση Outlook Express (Ηλεκτρονικό 

Ταχυδρομείο) και στην χρήση του  Internet – Διαδικτύου. 

3. Τεχνικές Οργάνωσης Γραφείου και Αρχειοθέτηση – Διαχείριση 

Εξοπλισμού – Προμηθειών – Αναλώσιμων 

Στην επόμενη ενότητα του υποσχήματος εξετάζεται ο υποψήφιος στις 

γνώσεις πάνω στην οργάνωση του γραφείου, στην αρχειοθέτηση, στον 

χειρισμό του εξοπλισμού ενός γραφείου, στην διαχείριση των προμηθειών 

και των αναλώσιμων καθώς και στην οικονομική διαχείριση. 

4. Επιχειρησιακή Επικοινωνία – Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών/ 

Επισκεπτών/ Φορέων 

Η συγκεκριμένη ενότητα εξετάζει τις αρχές και την διαδικασία επικοινωνίας 

στον εργασιακό χώρο, τις γνώσεις πάνω γραπτή επιχειρησιακή επικοινωνία, 

τις τεχνικές προφορικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας καθώς και  τους 

τρόπους για παροχή εξυπηρέτηση των πελατών, των επισκεπτών  και των 

φορέων. 

5. Διαχείριση χρόνου – Τήρηση υποχρεώσεων 

         Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται οι γνώσεις πάνω στην διαχείριση του 

χρόνου  με την δημιουργία και τον σχεδιασμό έργου, την παρακολούθηση 

Χρονοδιαγραμμάτων και την τήρηση υποχρεώσεων. 

6. Υποστήριξη τμήματος Δημοσίων Σχέσεων ενός Οργανισμού 

         Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται οι γνώσεις πάνω στις αρχές και στα 

στρατηγικά πλάνα δημοσίων σχέσεων Εξετάζονται οι γνώσεις πάνω στις 

ενέργειες εξωστρέφειας ενός οργανισμού, οι γνώσεις πάνω στην οργάνωση 

εταιρικών εκδηλώσεων και συνεδρίων. 

7. Υποστήριξη τμήματος Marketing ενός Οργανισμού 

Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται οι γνώσεις πάνω στις αρχές και στις  

στρατηγικές μάρκετινγκ.  
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:0 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ AΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ- 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -Syllabus  
ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ». 
 

ΣΕΛΙΔΑ: 21 από 28 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: - 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ : ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑ: 21 από 28  

 

8. Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 

         Στην τελευταία ενότητα εξετάζονται οι γνώσεις πάνω στην εισαγωγή στα 

Πληροφοριακά Συστήματα, στην γνώση πάνω στο Μάνατζμεντ και στην 

λήψη αποφάσεων. Επίσης εξετάζονται οι γνώσεις πάνω στα CRM (Customer 

Relationship Management) και ERP (Enterprise Resource Planning). 

Το Πιστοποιητικό «Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης με την χρήση ΤΠΕ» της 

TOTALCERT είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να πιστοποιεί τις δεξιότητες των 

υποψηφίων στις παρακάτω θεματικές ενότητες: 

1. ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ WORD 

Στην παρούσα ενότητα, εξετάζονται οι δεξιότητες του υποψηφίου στο 

word. 

2. ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ EXCEL 

Στην παρούσα ενότητα, εξετάζονται οι δεξιότητες του υποψηφίου στο 

excel. 

3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΕΝΤΥΠΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Στην παρούσα ενότητα, εξετάζονται οι δεξιότητες του υποψηφίου στην 

διαχείριση της εισερχόμενης έντυπης αλληλογραφίας. 

4. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

Στην παρούσα ενότητα, εξετάζονται οι δεξιότητες του υποψηφίου στην 

σύνταξη μια επίσημης επιστολής. 

- Το Πιστοποιητικό «Οριζόντιες ξενόγλωσσες ικανότητες στον χώρο της εργασίας» 

της TOTALCERT είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να αξιολογεί τις γνώσεις των υποψηφίων 

στις παρακάτω θεματικές ενότητες: 

1. ‘’Εισαγωγή στην Εκμάθηση βασικών Γραμματικών και Συντακτικών όρων. 

Διαχείριση επικοινωνίας σε κοινωνικές επαφές.’’ 
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:0 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ AΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ- 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -Syllabus  
ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ». 
 

ΣΕΛΙΔΑ: 22 από 28 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: - 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ : ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑ: 22 από 28  

 

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να  εξεταστούν οι υποψήφιοι στις βασικές 

γνώσεις λεξιλογίου, γραμματικής και χρήσης της αγγλικής γλώσσας και να 

αναπτύξετε τις απαραίτητες δεξιότητες επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με άτομα 

από άλλες χώρες ώστε να μπορούν να συστηθούν και να ανταλλάξουν βασικές 

πληροφορίες σε φιλικό επίπεδο.  

2. ‘’Παρουσίαση του προφίλ μου και των ενδιαφερόντων μου σήμερα – μιλώ για 

το σπίτι, τη δουλεία και τον ελεύθερο μου χρόνο.’’  

Στην συγκεκριμένη ενότητα οι υποψήφιοι εξετάζονται στην κατανόηση  

προτάσεων και εκφράσεων που χρησιμοποιούνται συχνά και που σχετίζονται με 

περιοχές που είναι άμεσα συναφείς (π.χ. πολύ βασικές ατομικές και οικογενειακές 

πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία, εργασία) και θα πρέπει να μπορούν να 

επικοινωνήσουν σε άπλα και συνηθισμένα καθήκοντα που απαιτούν απλή και 

απευθείας ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα που του είναι οικεία και για 

θέματα ρουτίνας. Μπορούν να περιγράψουν με απλά λογία πτυχές του ιστορικού 

τους, του άμεσου περιβάλλοντος τους καθώς και θέματα άμεσης ανάγκης. 

3. ‘’Ανάπτυξη θεμάτων προσωπικού ενδιαφέροντος/Αφηγήσεις ιστοριών και 

εμπειριών.’’ 

Στην συγκεκριμένη ενότητα οι υποψήφιοι εξετάζονται στην εφαρμογή των 

κατάλληλων γλωσσικών εργαλείων των αγγλικών, που θα επιτρέψουν να 

αφηγηθούν τις προσωπικές τους εμπειρίες και να μοιραστούν τις ιστορίες τους με 

άλλους/ες. Μεταξύ άλλων θα καταπιαστούν με θέματα των αναμνήσεων, των 

γεγονότων μιας ζωής, ιστορίες επιβίωσης, ταξιδιών σε ξένες χώρες κ.α. 

4. ‘’Ανάπτυξη θεμάτων και εκφράσεων για το μέλλον και εφαρμογή τους στον 

προγραμματισμό μελλοντικών πλάνων.’’ 

Στην συγκεκριμένη ενότητα οι υποψήφιοι εξετάζονται στην διαχείριση του 

μέλλοντα στην περιγραφή σχεδίων στα αγγλικά. Εξετάζονται στον τρόπο που 

περιγραφής της ζωής που αλλάζει και τα στάδιά της, τον τρόπο με τον οποίο 

κάνουν σχέδια για το μέλλον και να μιλούν για αυτά, τον τρόπο με τον οποίο 
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:0 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ AΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ- 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -Syllabus  
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ΣΕΛΙΔΑ: 23 από 28 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: - 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ : ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑ: 23 από 28  

 

μπορούν να προτείνουν και να αποφασίσουν να κάνουν κάτι, αλλά και να κάνουν 

υποθέσεις για το μέλλον. 

5. ‘’Βασικά Στοιχεία Επικοινωνίας σε μετακινήσεις γενικά και κατά τη διάρκεια 

ενός ταξιδιού στο εξωτερικό.’’ 

Σε αυτή την ενότητα ο υποψήφιος καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να κατανοήσει 

και να χρησιμοποιήσει καθημερινές εκφράσεις που του είναι οικείες και πολύ 

βασικές φράσεις που έχουν στόχο την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών. 

Μπορεί να συστηθεί και να συστήσει άλλους και μπορεί να ρωτήσει και να 

απαντήσει ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά στοιχεία, όπως το πού μένει, τα 

άτομα που γνωρίζει και τα πράγματα που κατέχει. 

6. ‘’Θέματα διαπολιτισμικότητας, διαφορετικές στάσεις και συμπεριφορές –

Πολίτες του κόσμου.’’  

Στην συγκεκριμένη ενότητα οι υποψήφιοι εξετάζονται στην διαχείριση της 

αγγλικής γλώσσας χρησιμοποιώντας πιο τυπική ή ευγενική χρήση της, η οποία και 

απαιτείται σε πολλές πτυχές της καθημερινότητας και της κοινωνικής τους ζωής. 

Ακόμα, εξετάζεται ο τρόπος εφαρμογής εκφράσεων που συναντώνται σε γιορτές 

και επετείους, αλλά και σε ιδιαίτερες περιστάσεις. 

Τέλος εξετάζονται στο τρόπο διαχείρισης της αγγλικής γλώσσας βασιζόμενοι στις 

αναφορές στην ποικιλομορφία και στις πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των λαών θα 

διαπραγματευτούμε οφέλη και προβλήματα της παγκοσμιοποίησης και της 

πολυπολιτισμικότητας. 

7 . ‘’Απόψεις – ενημερώνομαι, συνομιλώ και εκφράζω την γνώμη μου’’ 

Στην συγκεκριμένη ενότητα οι υποψήφιοι εξετάζονται στην εξοικείωση με τις 

βασικές γνώσεις λεξιλογίου, γραμματικής και χρήσης της αγγλικής γλώσσας. Πιο 

συγκεκριμένα εξετάζονται στον τρόπο έκφρασης απόψεων, στην εκδήλωση 

πιθανότητας, συμφωνίας και διαφωνίας σε κάτι. Επίσης εξετάζονται σε εκφράσεις 

που δηλώνουν υποχρεώσεις και δικαιώματα, επίλυση προβλημάτων και 

διαχείριση συμβουλών σχετικά με το στρες και την υγεία. Τέλος, εξετάζονται στον 
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:0 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ AΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ- 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -Syllabus  
ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ». 
 

ΣΕΛΙΔΑ: 24 από 28 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: - 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ : ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑ: 24 από 28  

 

τρόπο έκφρασης υποθέσεων, διάφορων βαθμών βεβαιότητας ως προς την 

εγκυρότητα ειδήσεων και δημοσιευμάτων. 

8.  ‘’Τηλεφωνική και γραπτή επικοινωνία – συνομιλώ και γραφώ σε φιλικό και 

επίσημο επίπεδο.’’ 

Σε αυτή την ενότητα ο υποψήφιος καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να διαχειριστεί 

μια γραπτή και τηλεφωνική επικοινωνία σύμφωνα με τους κανόνες και τις 

αντίστοιχες τυποποιημένες γλωσσικές εκφράσεις. Μπορεί να γράψει ένα απλό 

κείμενο, προσωπικές αλλά και απλές επίσημες  επιστολές. 

Το Πιστοποιητικό «Οριζόντιες ξενόγλωσσες ικανότητες στον χώρο της εργασίας» 

της TOTALCERT είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να πιστοποιεί τις δεξιότητες των 

υποψηφίων στις παρακάτω θεματικές ενότητες: 

1. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

Στην παρούσα ενότητα, εξετάζονται οι δεξιότητες του υποψηφίου στην σύνταξη 

μιας ανεπίσημης επιστολής.  

2.  ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

Στην παρούσα ενότητα, εξετάζονται οι δεξιότητες του υποψηφίου στην σύνταξη 

μιας επίσημης επαγγελματικής επιστολής. 

3. LETTER OF APPLICATION 

Στην παρούσα ενότητα, εξετάζονται οι δεξιότητες του υποψηφίου στην σύνταξη 

μιας επαγγελματικής επιστολής-αίτησης για εργασία. 

4. ORDER LETTER 

Στην παρούσα ενότητα, εξετάζονται οι δεξιότητες του υποψηφίου στην σύνταξη 

μιας επιστολής για διεκπεραίωση παραγγελίας. 

5. THANK YOU LETTER 

Στην παρούσα ενότητα, εξετάζονται οι δεξιότητες του υποψηφίου στην σύνταξη 

μιας ευχαριστήριας επιστολής. 
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ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -Syllabus  
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ΣΕΛΙΔΑ: 25 από 28 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: - 
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6. READING COMPREHENSION 

Στην παρούσα ενότητα, εξετάζονται οι δεξιότητες του υποψηφίου στην κατανόηση 

κειμένου. 

Ο τρόπος εξέτασης των υποψηφίων περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 8 που 

αναλύει την αρχική πιστοποίηση.  

Η εξέταση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε οριζόντια θέματα όπου αυτά 

προβλέπεται αν εξεταστούν και τα οποία ανήκουν στην βασική δομή των 

υποσχημάτων, αφορούν στις εξής ενότητες: 

Α) Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία. 

Στην συγκεκριμένη ενότητα που αφορά τις οριζόντιες γνώσεις και δεξιότητες  

περιγράφονται οι κίνδυνοι στην εργασία και τα αποτελέσματα των κινδύνων και οι 

ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας των χώρων εργασίας / μέτρα 

προφύλαξης. Επίσης εξετάζονται η αρχή της ευθύνης του εργοδότη η  παροχή 

υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης και η εκτίμηση του επαγγελματικού 

κινδύνου. 

Β) Εργατική νομοθεσία και εργασιακές σχέσεις. 

Στην συγκεκριμένη ενότητα που αφορά τις οριζόντιες γνώσεις και δεξιότητες  

περιγράφονται οι εισαγωγικές έννοιες στο Εργατικό Δίκαιο, οι νέες μορφές 

εργασίας, οι συμβάσεις εργασίας, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και παροχής 

ανεξάρτητων υπηρεσιών. Επίσης αναλύονται οι υποχρεώσεις μισθωτού και 

εργοδότη περιγράφοντας τους μισθούς επιδόματα, ασφάλιση, ωράριο εργασίας,  

και άδειες, οι τρόποι ελέγχου της εργασίας και ποια είναι τα συνδικαλιστικά 

δικαιώματα των εργαζομένων. 

Γ) Αρχή της μη διάκρισης -εφαρμογή στην εργασία. 

Στην συγκεκριμένη ενότητα που αφορά τις οριζόντιες γνώσεις και δεξιότητες  

περιγράφονται η Αρχή της μη Διάκρισης και το Εθνικό πλαίσιο εφαρμογής της, οι 

βασικές αρχές της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων, η αναγνώριση άμεσων και 

έμμεσων διακρίσεων και τα προστατευόμενα χαρακτηριστικά. 



ΕΚΔΟΣΗ: 02 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:27/04/2022 ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΟΥ:TC_Sp.Reg.Syl..MANAGMENT
-02 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:0 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ AΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ- 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -Syllabus  
ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ». 
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: - 
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Οι ερωτήσεις και τα σενάρια βασίζονται σε οδηγίες του Υπουργείου Κλιματικής 

Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας πάνω στον Σχεδιασμό Αντιμετώπισης Φυσικών 

Καταστροφών που είναι αναρτημένα στο site του 

(https://www.civilprotection.gr/el/natural-planning).  Επίσης σχετικά με τα 

αντικείμενα που αφορούν την Δημόσια Διοίκηση και τους ΟΤΑ, πληροφορίες 

αντλήθηκαν από το site: https://ec.europa.eu/reform-support/system/files/2021-

03/ht0120283enn.pdf σύμφωνα με το οποίο περιγράφονται οι δομές της Δημόσιας 

Διοίκησης σε χώρες μέλη της Ε.Ε. 

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΩΝ. 

Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι προδιαγραφές και ο τρόπος επιλογής των 

ερωτήσεων της εξέτασης.  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Συνολικός αριθμός ερωτήσεων: 
Αριθμός ερωτήσεων στο αντικείμενο 
Αριθμός οριζόντιων ερωτήσεων 

50  
40 
10 

Τύπος ερωτήσεων κλειστού τύπου-πολλαπλών επιλογών – 
multiple choice και πολλαπλών 
επιλογών ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ 

Τρόπος εξέτασης με την χρήση του λογισμικού συστήματος 
με φυσική παρουσία ή και χειρόγραφα 
(paper based).   

Τρόπος επιλογής  των ερωτήσεων Τυχαία από το λογισμικό σύστημα της 
TOTALCERT 
Η τυχαιότητα της επιλογής εξασφαλίζει τα 
εξής: 
α) Το test είναι διαφορετικό κάθε φορά 
β) To test είναι όμως ίδιου επιπέδου 
δυσκολίας κάθε φορά 

Βαθμοί/ ερώτηση 1 βαθμός/ ερώτηση 

Διαθέσιμος χρόνος απαντήσεων 60’ 

Βάση επιτυχίας 60% (30/50). 

Απαίτηση ύπαρξης Επιτηρητή ΝΑΙ 

Ανοικτά βιβλία ΟΧΙ 
Δυσκολία για ερωτήσεις στο αντικείμενο  Εύκολες: 14 ερωτήσεις     (34%) 

Μέτριες: 13 ερωτήσεις     (33%) 
Δύσκολες: 13 ερωτήσεις   (33%) 

Δυσκολία για οριζόντιες ερωτήσεις  Εύκολες: 5  ερωτήσεις       (50%) 

https://www.civilprotection.gr/el/natural-planning
https://ec.europa.eu/reform-support/system/files/2021-03/ht0120283enn.pdf
https://ec.europa.eu/reform-support/system/files/2021-03/ht0120283enn.pdf
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Μέτριες: 3 ερωτήσεις        (30%) 
Δύσκολες: 2 ερωτήσεις     (20%) 

1. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΙΕΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 
 
2. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΤΟΡΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ 
 
3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
 
4. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ 
ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ  
 
5. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ* 
 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (ΒΑΣΕΙ SYLLABUS) 

1. 5 Ερωτήσεις από κάθε ενότητα                                     
(2 εύκολες/2 μέτριες/1 δύσκολη) 
 
2. 5 Ερωτήσεις από κάθε ενότητα                                     
(2 εύκολες/2 μέτριες/1 δύσκολη) 
 
3. 4 Ερωτήσεις από κάθε ενότητα                                     
(2 εύκολες/1 μέτρια/1 δύσκολη) 
 
 
4. 6 Ερωτήσεις από κάθε ενότητα                                     
(2 εύκολες/2 μέτρια/2 δύσκολη) 
 
5. 5 Ερωτήσεις από κάθε ενότητα                                     
(2 εύκολες/2 μέτριες/1 δύσκολη) 
 
 
2 Ερωτήσεις τουλάχιστον /ενότητα 

*Στο υποσχήμα «Οριζόντιες ξενόγλωσσες ικανότητες στον χώρο της εργασίας», δεν 

εξετάζονται οι οριζόντιες δεξιότητες, αλλά οι ερωτήσεις αφορούν μόνο το 

αντικείμενο, για αυτό και είναι 40 ερωτήσεις /τεστ. 

Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι προδιαγραφές και ο τρόπος επιλογής των 

σεναρίων πρακτικής της εξέτασης.  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΣΕΝΑΡΙΑ 

Συνολικός αριθμός σεναρίων: 2 
 

Τρόπος εξέτασης με την χρήση του λογισμικού συστήματος με 
φυσική παρουσία ή και χειρόγραφα (paper 
based).   

Τρόπος επιλογής  των ερωτήσεων Τυχαία από το λογισμικό σύστημα της 
TOTALCERT. 
Η τυχαιότητα της επιλογής εξασφαλίζει τα 
εξής: 
α) Το test είναι διαφορετικό κάθε φορά 
β) To test είναι όμως ίδιου επιπέδου 
δυσκολίας κάθε φορά 

Σενάρια: -πολλαπλών επίλογων  
                  
                 -κλειστού τύπου με επιλογή  
                  σωστής σειράς 

-1 βαθμός/ σενάριο (βάση επιτυχίας 80%) 
 
-1 βαθμός /σενάριο 

Διαθέσιμος χρόνος απαντήσεων 20’ 

Βάση επιτυχίας 50% (1/2). 
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Απαίτηση ύπαρξης Επιτηρητή 
 

ΝΑΙ 

Ανοικτά βιβλία 
 

ΟΧΙ 

 

11. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ 
 

H Τεχνική Επιτροπή του Φορέα για το σχήμα «Οργάνωση Οικονομίας και 

Διοίκησης» καταγράφεται σε ειδικό έντυπο με τίτλο: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑ 

ΣΧΗΜΑ: TC_Com. 

 

 

 

 

12. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ 
 

H Επιτροπή Αμεροληψίας του Φορέα για το σχήμα «Οργάνωση Οικονομίας και 

Διοίκησης» καταγράφεται σε ειδικό έντυπο με τίτλο: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑ 

ΣΧΗΜΑ: TC_Com. 

 


