
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

 

Το συνεργαζόμενο κέντρο εξέτασης και πιστοποίησης, για όσους 

εκπαιδευόμενους το επιθυμούν, είναι στην εταιρεία «Clever-Net». 

 

Σχετικά με τις προσφορές προς τους εκπαιδευόμενους του 

προγράμματος: 

Για την ομαδική πιστοποίηση 20 ατόμων και άνω, παρέχονται δωρεάν  
 

 Η εκπαίδευση σε όποια από τις έξι (6) ενότητες Office 2007 ή Office 2010 

επιθυμεί οποιοσδήποτε εκπαιδευόμενος 
 

 Απεριόριστα τεστ προσομοίωσης 
 

 Καθημερινή παρουσία των ενδιαφερομένων στη σχολή από τις 11:00 έως 

τις 21:00 πλην Σαββατοκύριακου 

 Εξετάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 10:00 έως τις 20:00 

 

Πιστοποίηση: 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης προτείνει την πιστοποίηση μέσω του φορέα 

GLOBAL-CERT, που είναι επίσημος φορέας πιστοποίησης παγκοσμίως, ενώ 

αναγνωρίζεται από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, τόσο στην Ελλάδα όσο 

και στο εξωτερικό, όπως ακριβώς και του φορέα ECDL. 

Το κόστος συνολικής εξέτασης και πιστοποίησης (ατομική κάρτα εξεταζόμενου, 

κόστος εξέτασης και πιστοποιητικό) για την GLOBAL-CERT θα είναι συνολικά 

165€ και για έξι (6) ενότητες (word, excel, internet, windows, powerpoint, 

access). Κάθε εξέταση αποτελείται από 30 ερωτήσεις των 50 λεπτών με 

περιθώριο 10 λανθασμένων απαντήσεων (η βάση για την επιτυχή εξέταση είναι 

το 68%). 

Για τον φορέα GLOBAL-CERT, για όποιον και όποτε το επιθυμεί, εξασφαλίστηκε 

δωρεάν εξέταση και πιστοποίηση και στην έκτη ενότητα (Access).  Έτσι θα έχει 

στην κατοχή του ένα πλήρες πιστοποιητικό. 

 

 



Σχετικά με το κέντρο: 

Η Clever-Net βρίσκεται στο χώρο της Πληροφορικής από το 1998, παρέχοντας 

υψηλού επιπέδου κατάρτιση και πιστοποιήσεις.  

Το 2002 βραβεύτηκε από την Microsoft (Infotest) για τα καλύτερα 

αποτελέσματα των εξετάσεων της χρονιάς, ενώ είναι από τους πρώτους 

συνεργάτες των Ecdl, Global-Cert, Unicert. Πρόκειται για αξιόπιστους φορείς, 

αναγνωρισμένους από το Ελληνικό Δημόσιο και με μεγάλη απήχηση στο 

εργασιακό περιβάλλον. 

Το 2009 δημιούργησε τη δική της ηλεκτρονική πλατφόρμα E-Learning. Πλέον, η 

διδασκαλία των Office 2007 και 2010, πραγματοποιείται στο χώρο επιλογής 

κάθε ενδιαφερόμενου σύντομα και αποτελεσματικά, οποιαδήποτε ημέρα και 

ώρα επιθυμεί, αρκεί  στο περιβάλλον του να έχει πρόσβαση στο internet.  Με 

τον τρόπο αυτό, δημιουργείται προσωπική  ευελιξία στις συνθήκες εκπαίδευσης, 

έχοντας υποστήριξη μέσω τηλεφώνου, e-mail ή skype. Επίσης, με αυτόν τον 

τρόπο και την ανάλογη διαχείριση χρόνου, μπορούν να επωφεληθούν 

εκπαιδευτικά περισσότεροι του ενός χωρίς οικονομική επιβάρυνση. 

Παράλληλα δε, παρέχονται μαθήματα και στη Σχολή. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εξεταστικό κέντρο: 

Εταιρεία «CLEVER-NET», www.cln.gr, τηλ. 210-5311222, οδός Πλαστήρα 5, 

Αιγάλεω, δίπλα στο σταθμό του μετρό «Αιγάλεω», έξοδος «Εσταυρωμένου». 

http://www.cln.gr/

