
Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 – ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΝΩΣΗΣ, με 
αριθμό αδείας 191156598 της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και  Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, υλοποιεί πρόγραμμα εκμάθησης χειρισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών  με συνδυασμό δια ζώσης μαθημάτων καθώς και μέσω e-
learning που οδηγεί σε πιστοποίηση Βασικών Γνώσεων Χρήσης 
Ηλεκτρονικού Υπολογιστή αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και 
αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π για πρόσληψη στο ελληνικό δημόσιο. 
 
Το επίπεδο του πιστοποιητικού αντικατοπτρίζει τις γνώσεις ενός μέσου 
χρήστη ο οποίος χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τις εφαρμογές γραφείου. 
Οι εγκαταστάσεις της «Κοινωνίας Γνώσης» είναι και επίσημο εξεταστικό 
κέντρο, ώστε οι καταρτιζόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν σε ένα 
οικείο περιβάλλον, πράγμα που διευκολύνει τη διαδικασία.   
 
Γνωστικά Αντικείμενα: 
 

 Χρήση Η/Υ Διαχείρηση 
Αρχείων (Windows) 

 Επεξεργασία Κειμένου (Word) 

 Υπολογιστικά Φύλλα (Excel) 

 Υπηρεσίες Διαδικτύου 
(Internet) 

 Παρουσιάσεις (Power Point) 

 Βάσεις Δεδομένων (Access) 

 
Προφίλ Εξέτασης: 
 

 Κάθε ενότητα εξετάζεται ξεχωριστά. 

 Η διάρκεια της εξέτασης είναι 50 λεπτά 

 Η βάση επιτυχίας είναι το 70% 

 Η εξέταση γίνεται ηλεκτρονικά με την μορφή case studies 

 Οι εξετάσεις γίνονται στα Ελληνικά 
 

Στη διάθεση των υποψηφίων για την προετοιμασία των εξετάσεων: 
 

 2  ώρες εκπαίδευση ανά ενότητα δια ζώσης (με δυνατότητα αύξησής 
τους ανάλογα με το επίπεδο των υποψηφίων) 

 Δωρεάν e-learning 

 Δωρεάν Demo Test για την άρτια προετοιμασία κάθε υποψηφίου για 
την εξέταση 

 Δωρεάν Video-λύσεις Be prepared για κάθε υποψήφιο για επιπλέον 
εξάσκηση  

 Έκδοση κάρτας υποψηφίου  

 Εξέταση Υποψηφίου και στις 6 Ενότητες 

 Δωρεάν Επανεξέταση για κάθε Ενότητα 

 Έκδοση Πιστοποιητικού 
 
Κόστος Προγράμματος: 
 
Το κόστος του προγράμματος καθώς και η συμμετοχή στις εξετάσεις (με 
δωρεάν επανεξέταση) για τις τρείς βασικές ενότητες είναι 180,00€.  
Για τις έξι ενότητες το κόστος ανέρχεται στα 250,00€. 



 

Παρέχεται έκπτωση 10% σε εγγραφές τριών και πάνω 

ενδιαφερομένων.  

Τρόποι Πληρωμής Προγράμματος Κατάρτισης: 

Προκαταβολή 50% της αξίας του προγράμματος με την εγγραφή και το 

υπόλοιπο με την έναρξη της κατάρτισης. 

Εφάπαξ καταβολή της αξίας του προγράμματος και με χρήση (POS). 

 


