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Νο. 1: $101,695   PMP από το PMI
Με µέσο ετήσιο µισθό τα $101,695, η πιστοποίηση του Project 
Management Institute (PMI) «Project Management Professional 
(PMP)» κυριαρχεί στην κορυφή τις λίστας ως η καλύτερη πιστοποίη-
ση παγκοσµίως στον τοµέα της Πληροφορικής! Στις 30/11/08 υπήρ-
χαν παγκοσµίως 311.676 πιστοποιηµένοι PMPs!

Νο. 2: $101,103CAPM από το PMI
Η επόµενη στην λίστα πιστοποίηση έκπληξη µε $101,103 ετησί-
ως, είναι η πιστοποίηση του PMI “Certified Associate in Project 
Management (CAPM)”. Η µόνη εξήγηση για αυτή την πιστοποίηση εί-
ναι ότι υπάρχει πολύ µεγάλη ζήτηση παγκοσµίως για πιστοποιηµένους 
Project Managers ώστε να έχουν τόσο ψηλές αποδοχές junior Project 
Managers.

Νο. 3: $95,415   ITIL v2 Foundations
Η πιστοποίηση του IT Infrastructure Library «ITIL v2 Foundations» 
είναι η επόµενη στην λίστα µε ετήσιες αποδοχές $95,415. Αυτή η πι-
στοποίηση αποδεικνύει γνώσεις σε ITIL service support και IT service 
delivery.

Νο. 4: $94,018   CISSP από την (ISC)2
Η 4η πιστοποίηση στην κατάταξη είναι του (ISC)2 και έχει τίτλο: 
«Certified Information Systems Security Professional (CISSP)» µε 
µέσες ετήσιες αποδοχές $94,018.

Νο. 5: $93,500   Cisco CCIE Routing and Switching
Η πιο καλοπληρωµένη πιστοποίηση της Cisco είναι η πασίγνω-
στη «Cisco CCIE Routing and Switching» µε ετήσιες αποδοχές 
$93,500. Πριν µερικά χρόνια η πιστοποίηση CCIE ήταν από τις πιο 
καλοπληρωµένες.

Νο. 6: $88,824   Cisco CCVP – Certified Voice 
Professional
Το νούµερο έξι στην κατάταξη είναι η πιστοποίηση της Cisco «Cisco 
Certified Voice Professional (CCVP)» µε µέσες ετήσιες αποδοχές 
$88,824.

Νο. 7: $86,600   ITIL v3 ITIL Master
Άλλη µία πιστοποίηση του ITIL «The ITIL v3 certification - ITIL Master» 
είναι η 7η στην σειρά µε µέσες ετήσιες αποδοχές $86,600.

Νο. 8: $84,522   MCSD από την Microsoft
Η πιο καλοπληρωµένη πιστοποίηση της Microsoft είναι στην 8η θέση 
και ονοµάζεται «Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)» µε 
µέσες ετήσιες αποδοχές $84,522.

Νο. 9: $84,161   CCNP από την Cisco
Στον αριθµό 9 της κατάταξης είναι η πιστοποίηση της Cisco «Cisco 
Certified Network professional (CCNP)» µε ετήσιες αποδοχές 
$84,161.

Νο. 10: $83,692   Red Hat Certified Engineer
Η 10η θέση ανήκει στην πιστοποίηση «Red Hat Certified Engineer 
(RHCE)» µε ετήσιες αποδοχές $83,692 και φανερώνει την αποδοχή 
που έχει το Red Hat Linux στην αγορά.

Νο. 11: $82,941   MCITP Enterprise από την Microsoft
Η επόµενη θέση, η 11η, ανήκει στην πιστοποίηση της Microsoft 
«Microsoft Certified IT Professional - Enterprise Support (MCIPT)» 
µε ετήσιες αποδοχές $82,941. Η πιστοποίηση MCITP Database βρίσκε-
ται πιο κάτω στην 14η θέση.

Νο. 12: $80,000   CCSP από την Cisco
Στην 12η θέση έρχεται µια άλλη πιστοποίηση της Cisco «Cisco Certified 
Security Professional (CCSP)» µε ετήσιες αποδοχές $80,000.

Νο. 13: $79,444   MCAD από την Microsoft
Στην επόµενη θέση, την 13η, υπάρχει η πιστοποίηση της Microsoft 
«Microsoft Certified Application Developer –(MCAD)» µε ετήσιες 
αποδοχές $79,444.

Νο. 14: $77,000   MCITP Database από την Microsoft
Στην προτελευταία θέση είναι η πιστοποίηση της Microsoft «Microsoft 
Certified IT Professional (MCIPT Database)» µε ετήσιες αποδοχές 
$77,000.

Νο. 15: $76,960   MCDBA από την Microsoft
Την τελευταία θέση στις 15 πιστοποιήσεις έχει η πιστοποίηση της 
Microsoft «Microsoft Certified Database Administrator, (MCDBA)» µε 
ετήσιες αποδοχές $76,960.

Πηγές: Laura Schneider, About.com
http://jobsearchtech.about.com/od/educationfortechcareers/tp/HighestCerts.htm

Επίσης είναι συνιδρυτής και Πρόεδρος του Διοικη-
τικού Συµβουλίου του PMI Athens, Greece Chapter  
(www.PMI-GREECE.org).

CV Ο κ. Θεοφάνης Γιώτης, MSc, PhD Cand., MCSE, MCT, είναι Συνιδρυτής, Δι-
ευθύνων Σύµβουλος, CTO, και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. στις εταιρείες ITEC Training Α.Ε.  
& ITEC Solutions Α.Ε. και έχει 20ετή εµπειρία στη σχεδίαση, υλοποίηση και διαχεί-
ριση έργων ΤΠΕ ως PMP® (Theofanis.Giotis@ITEC.edu).

Η ITEC (http://ITEC.edu), ως πιστοποιηµένος συνεργάτης 
του PMI®, της Microsoft και της Cisco, παρέχει υπηρεσίες  
εκπαίδευσης, consulting και πιστοποίησης σε θέµατα Project 
Management, τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Οι 15 πιο καλοπληρωµένες 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ στην Τεχνολογία!
Σύµφωνα µε έρευνα του οργανισµού ZDNET’s Tech Republic, οι 15 πιστοποιήσεις 
στον τοµέα της τεχνολογίας που δίνουν τις µεγαλύτερες µέσες ετήσιες αποδοχές  
για το έτος 2008 είναι:

Θεοφάνης Κ. Γιώτης
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