
 



  

  

 



1 

 

Safepc Education | Εταιρική Εκπαίδευση  

Χωρίς εκπαίδευση σε πληροφοριακά συστήματα  οι υπάλληλοι μιας εταιρίας: 

 Καταναλώνουν αρκετό χρόνο δημιουργώντας χαμηλής ποιότητας έγγραφα 

και παρουσιάσεις, που συχνά χρήζουν επιδιόρθωσης. 

 Εφαρμόζουν χειροκίνητη εισαγωγή υπολογίσιμων πληροφοριών σε 

λογιστικά φύλλα, αυξάνοντας το ρίσκο να γίνει λάθος. 

 Καταναλώνουν χρόνο προσπαθώντας να βρουν και να χρησιμοποιήσουν 

λειτουργίες που δεν έχουν εμπεδώσει. 

 Έχουν δυσκολία να διαχειριστούν τα email και δεν ξέρουν πως να 

αντιμετωπίσουν συναφείς κινδύνους για την ασφάλειά τους. 

 Τηλεφωνούν σε helpdesk/tech support για την εγκατάσταση συσκευών και 

προγραμμάτων οδήγησης, που οδηγούν σε πτώση παραγωγικότητας καθώς 

περιμένουν. 

 Χάνουν χρόνο πληκτρολογώντας ατομικές επιστολές, ετικέτες φακέλων και 

άλλες επικοινωνίες που απευθύνονται σε μεγάλες ομάδες. 

 Δυσκολεύονται με τις βάσεις δεδομένων και τη δημιουργία αιτήσεων. 

 

 

 

 

 

 

Έρευνα  

Πρόσφατη έρευνα του Ιταλικού Πανεπιστημίου SDA Bocconi σε εργαζομένους 
(ήδη χρήστες Η/Υ) μικρομεσαίων επιχειρήσεων πριν και μετά την 
πιστοποιημένη εκπαίδευση, παρουσίασε συνοπτικά τα ακόλουθα ευρήματα:  
Καταγράφηκε αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων κατά 7-12% 
όσον αφορά την εκτέλεση των εργασιών με τη χρήση Η/Υ γεγονός που 
αντιστοιχεί, για μέση χρήση Η/Υ 24 ωρών εβδομαδιαίως, σε :  
 

   

• 10%= 2,4 ώρες/εβδομάδα

Μείωση χρόνου (μετά την εκπαίδευση)

• 115,2 ώρες

Ετήσια αύξηση της παραγωγικότητας

• 1967€/εργαζόμενο

Ετήσιο κέρδος
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Οι ψηφιακά εγγράμματοι εργαζόμενοι προσθέτουν πραγματική αξία σε 

έναν οργανισμό καθώς: 

 Αυξάνουν τη συνολική αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα. 

 Επιτυγχάνουν συγκεκριμένους στόχους και σκοπούς πιο αποτελεσματικά. 

 Διασφαλίζουν ώστε οποιοσδήποτε διοικητικός φόρτος να μειωθεί. 

 Ενισχύουν σημαντικά την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία μεταξύ του οργανισμού. 

 Διασφαλίζουν μεγαλύτερη απορρόφηση και χρησιμοποίηση της τεχνολογίας, με 

αποτέλεσμα ακόμα μεγαλύτερες αποδόσεις στην επένδυση, από αυτές της τεχνολογίας. 

 Αυξάνονται η εμπιστοσύνη των εργαζομένων και η εργασιακή ευχαρίστηση. 

 

 

 
 

 

  

Λειτουργικές φόρμες  &  Γραφήματα    

Επαγγελματικές Παρουσιάσεις 
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Αξιολόγηση προσωπικού 

 Η εταιρία μας έχει τη δυνατότητα να 

αναγνωρίσει τις ανάγκες εκπαίδευσης της 

επιχείρησης σας με ακρίβεια.  

 Με ηλεκτρονικό σύστημα  αξιολόγησης  

διάρκειας 10 λεπτών, στο οποίο συμμετέχουν 

οι υποψήφιοι από τον προσωπικό τους 

υπολογιστή μέσω Ίντερνετ.  

 H αξιολόγηση δίνει τη δυνατότητα να 

διακρίνουμε το επίπεδο γνώσεων κατά 80% 

σε κάθε αντικείμενο εκπαίδευσης. Το 

ποσοστό αυτό είναι επαρκές για να 

αναγνωρίσουμε ανάγκες, να χωρίσουμε τους 

μαθητές σε τμήματα και να δρομολογήσουμε 

δομημένη εκπαίδευση. 

 Το σύστημα αξιολόγησης  έχει ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής, αλλά και πρακτικές 

ερωτήσεις πάνω στη σχετική εφαρμογή. 

Ακόμα, έχει ερωτήσεις που φανερώνουν το 

ενδιαφέρον και την ενασχόληση των μαθητών 

σε κάθε συγκεκριμένο αντικείμενο. 

 

 

Ο στόχος της αξιολόγησης δεν είναι να εκτεθούν οι υπάλληλοι για βασικές γνώσεις που έπρεπε να 

κατέχουν, αλλά να αναγνωριστούν οι πραγματικές ανάγκες της καθημερινής τους εργασίας. Με τις 

πληροφορίες  αυτές θα δομήσουμε ένα πρόγραμμα που θα επιτρέψει στους ανθρώπους σας να είναι 

περισσότερο παραγωγικοί και αποτελεσματικοί στις καθημερινές εργασίες τους. 

 

 

 

 

 

 

Ζητήστε ηλεκτρονική αξιολόγηση  άμεσα.  
Δεν έχει κόστος και θα σας δώσει μια αρχική εικόνα για την κατάσταση των 

συνεργατών σας στις εφαρμογές του MS Office. 
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Δωρεάν σεμινάριο για να μάθουμε τις ανάγκες σας  

και για να μας γνωρίσετε 

Για εταιρίες άνω των 50 ατόμων το SafePC Education προσφέρει ένα εντελώς δωρεάν πακέτο 

γνωριμίας σε εκδόσεις που χρησιμοποιείτε τώρα ή προτίθεστε να εγκαταστήσετε για τα MS 

Windows (8 / 7 ή Xp) και το MS Office (2013 / 2010 / 2007 / 2003).  

 Τρίωρη έως εξάωρη (6) εκπαίδευση για έξι έως οχτώ (6-8) άτομα. 

 Τα μαθήματα ολοκληρώνονται σε μία εργάσιμη μέρα. 

 Προτεινόμενος χρόνος:  10:00-16:30 (με διάλειμμα 30 λεπτών) 

 Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει: 

Windows basics, Word, Excel, PowerPoint, Outlook (& Access εφόσον τη χρησιμοποιείτε)  

  
Το περιεχόμενο της ύλης προσαρμόζεται στο επίπεδο της ομάδας που θα παρακολουθήσει το 

σεμινάριο. Αν υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες που έχουν επισημανθεί πριν το σεμινάριο, θα 

καλυφθούν κατά προτεραιότητα. 

Στόχοι του σεμιναρίου 

1. Να ανακαλύψετε τις νέες δυνατότητες του MSOffice 2010 και MSOffice 2013. 

2. Να λύσουμε βασικές απορίες που έχουν οι εργαζόμενοι στην εργασία τους. 

3. Μέσα από τα συγκεκριμένα παραδείγματα που θα σας παρουσιάσουμε θα γνωρίσετε 

την SafePC Education και τα προγράμματα εκπαίδευσης που διαθέτουμε ώστε να 

βελτιώσετε την απόδοση του προσωπικού σας στη χρήση των υπολογιστών. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της δωρεάν εκπαίδευσης, θα λάβετε αναλυτική έκθεση για την 

ύλη που καλύφθηκε και για τις ανάγκες εκπαίδευσης που θα προκύψουν με βάση το 

επίπεδο και τη χρήση των συμμετεχόντων. 

EXCEL SOLUTIONS 

Δημιουργούμε εφαρμογές στο Excel,  

Add-ins και macros (Excel VBA) για τις 

ανάγκες του κάθε πελάτη που θέλει να 

βελτιστοποιήσει τους χρόνους εργασίας 

του και να ελαχιστοποιήσει τα περιθώρια 

λάθους. 
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100% παραμετροποιημένα μαθήματα σε Excel και 

Access.  

Δεν προσφέρουμε τυπική εκπαίδευση και  

Δεν στέλνουμε εξωτερικούς συνεργάτες στις 

εκπαιδεύσεις μας.  

Οι εξειδικευμένοι εκπαιδευτές μας, προετοιμάζουν 

και πραγματοποιούν κάθε εκπαίδευση. 

EXCEL EXPERT SERVICES 

  Microsoft Excel Macros (VBA) 

  Pivot Tables, Pivot Charts 

  Custom DashBoards 

  ScoreCards, Executive Summary 

  Slicers, SparkLines 

  Templates, Master Workbooks 

  Microsoft 2010-2013 PowerPivot 

  Charts, Graphs, Reports, Analysis 

  Accounting, Finance Models 

  Calculations, Expressions, Formulas 

  Automation, Integration, Push-Button 

  Access, PowerPoint, Word, Outlook, 

Integration 
 

•Microsoft Windows 

•Microsoft Word - Basic, Advanced

•Microsoft Excel - Basic, Advanced

•Microsoft Outlook 

•Microsoft PowerPoint - Basic, Advanced

•Microsoft Access - Basic, Advanced

Microsoft Office

•Word 2013

•Excel 2013

•Outlook 2013

•PowerPoint 2013

•Access 2013

Microsoft eLearning Courses

•Joomla

•Dreamweaver

•Drupal

•Flash

•HTML 5 / CSS

•PHP

Web Design

•SEO

•AdWords

•Mail Marketing

•Social Media

•Affiliate Marketing

•Web Analytics

Internet Marketing

•Βασικές Λειτουργίες 

•Office 2013

•Keynote

Office for IPad
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Καθώς οι αλλαγές στην τεχνολογία έχουν επιταχυνθεί, έχει γίνει ακόμα πιο σημαντικό για  τους 

ανθρώπους να εκπαιδεύονται στις νέες τεχνολογίες για να είναι παραγωγικοί, να γίνονται ικανοί 

εργαζόμενοι που προγραμματίζουν και εφευρίσκουν λύσεις  ή ακόμα να δημιουργούν τις δικές 

τους επιχειρήσεις στηριζόμενοι στις νέες τεχνολογίες. Από το 2002 εκπαιδεύουμε μικρούς και 

μεγάλους στις νέες τεχνολογίες σε όλη την Ελλάδα ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις με 

τα πιο σύγχρονα μέσα. Η πολυετής εμπειρία μας στην εκπαίδευση μικρών και μεγάλων 

εταιριών, μας επιτρέπει να οργανώνουμε την εκπαίδευση πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα για το προσωπικό σας.  

 

 

 

 

 

 Πραγματοποιούμε μαθήματα σε μορφή 

ιδιαίτερου, σε ομάδες των δέκα-δεκαπέντε 

ατόμων, ακόμα και μαθήματα σε σεμιναριακή 

μορφή 100-300 ατόμων. 

 Υλοποιούμε online Webinars όταν το προσωπικό 

είναι σε απομακρυσμένες περιοχές. 

 Δημιουργούμε εκπαιδευτικό υλικό που 

εξειδικεύεται στην ύλη των μαθημάτων και 

ηλεκτρονικές ασκήσεις που θα βοηθήσουν τους 

εκπαιδευόμενους να εμπεδώσουν την εκπαι-

δευτική ύλη. 

 

Η εξειδίκευση στο Microsoft Office μας οδήγησε στην πρώτη θέση στην Ελλάδα στο Word και 

το Excel. Μας έκανε να είμαστε το μόνο κέντρο στην Ελλάδα που κάνει Beta Test στις εξετάσεις 

του Microsoft Office Specialist.  Το κέντρο μας είναι το μοναδικό εξεταστικό κέντρο των 

επαγγελματικών πιστοποιήσεων Castle Worldwide στην Ελλάδα. Πραγματοποιούμε 

εκπαιδευτικές ομιλίες σε σχολεία και συμμετέχουμε με ομιλίες σε φεστιβάλ φοιτητών.  

 

 

Με εκτίμηση 

Σαμπατάς Νίκος 

MSc in Advanced Robotics 

Υπεύθυνος Εκπαίδευσης  

SafePC Education  

Σκοπός μας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών υπηρεσιών, ικανές να 

υπερκαλύψουν τόσο τις υπάρχουσες όσο και τις μελλοντικές ανάγκες της εταιρείας σας για 

ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό. Μια επένδυση που στοχεύει στην αύξηση της παραγωγικότητας, 

με ταυτόχρονη μείωση των εξόδων μέσα από τεχνολογικές προτάσεις-λύσεις με την υποστήριξη 

του SafePC Education. 
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1η θέση στην Ελλάδα στο Excel και στο Word 

 

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Microsoft Office 

διοργανώνεται κάθε χρόνο και εξετάζει δεξιότητες 

μαθητών και φοιτητών στο Microsoft Office και 

συγκεκριμένα στις εφαρμογές Word Expert και 

Excel Expert. Η σχολή μας συμμετέχει με επιτυχία 

τα τελευταία δέκα χρόνια και μάλιστα το 2012 και 

2013 μαθητές μας εκπροσώπησαν την Ελλάδα 

στους τελικούς του παγκοσμίου πρωταθλήματος 

στην Αμερική. 

Ο μαθητής μας Μιχάλης Κόσσυβας αναδείχθηκε 

Πανελλήνιος πρωταθλητής στο  Excel για το 2012 

και εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Παγκόσμιο 

Πρωτάθλημα Microsoft στο Las Vegas, ενώ η 

φοιτήτρια Δήμητρα Μαρή, αναδείχθηκε 

Πανελλήνια πρωταθλήτρια στο Word το 2013 και 

εκπροσώπησε την Ελλάδα στον Παγκόσμιο 

διαγωνισμό στην Washington, κατακτώντας  

μάλιστα την 9η θέση στον κόσμο. 

Διαγωνισμός Ρομποτικής & F1 for schools 

Το SafePC Education συμμετέχει ακόμα σε διαγωνισμούς ρομποτικής,  διαγωνισμούς 

προγραμματισμού και στον νεοφερμένο στην Ελλάδα διαγωνισμό φόρμουλα 1 για μαθητές 

σχολείων.   

  

Χορηγίες

Σε αρκετά από αυτά τα events χρειαζόμαστε οικονομική υποστήριξη από όσους θέλουν και μπορούν να
βοηθήσουν. Έχουμε έτοιμα προγράμματα ανταποδοτικότητας για κάθε χορηγό μας. Ενημερωθείτε από
την ιστοσελίδα μας ή ζητήστε ενημερωτικό φυλλάδιο για το πώς μπορείτε να συμμετέχετε στην
προσπάθεια των μαθητών μας για Πανελλήνιες και Παγκόσμιες Διακρίσεις.
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Βασική απαίτηση του ΟΑΕΔ για την έγκριση τέτοιων εκπαιδεύσεων είναι 
οι Εισηγητές των προγραμμάτων να είναι πιστοποιημένοι και 
εγγεγραμμένοι στη βάση δεδομένων του Οργανισμού έχοντας Αριθμό 
Εισηγητή ΛΑΕΚ. 
  
Οι εισηγητές του SafePC Education είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Εισηγητών του ΟΑΕΔ, δίνοντας μας έτσι τη δυνατότητα να παρέχουμε 
στην εταιρεία σας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με επιδοτούμενο 
κόστος.  
 
Βάσει της νέας εγκυκλίου που θα αναγγείλει ο ΟΑΕΔ, το ποσό που 
δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιήσει 
το έτος 2014, διαμορφώνεται ως εξής: 
 

 Το 70% της εργοδοτικής εισφοράς (0,24%) που θα καταβάλλει η επιχείρηση το έτος 2015, εφόσον οι 
δαπάνες κατάρτισης είναι μεγαλύτερες ή ίσες με το ποσό αυτό. 

 Στο ποσό του 2015 προστίθεται και το υπόλοιπο των εργοδοτικών εισφορών  που δεν 
χρησιμοποιήθηκε το 2014. 

Ενημερωθείτε αναλυτικότερα στο www.laek.gr 

 

 

 

  

Early Booking 20% 

Έκπτωση για κάθε δεύτερη συμμετοχή 25% 

Προσφορές για τα ανοικτά εταιρικά μας σεμινάρια 

Excel Advanced

Office for Ipad

Photoshop

Internet Marketing

Δυνατότητα πιστοποίησης  

σε κάθε εφαρμογή  

Τα ανοικτά σεμινάρια: 

 Πραγματοποιούνται στους χώρους μας. 

 Έχουν διάρκεια 1 έως 4 ημέρες.  

 Πρωινές ώρες, απογευματινές ώρες ή και 

Σαββατοκύριακα 

file:///C:/Users/John/Downloads/www.laek.gr
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Πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα 

•Μετρό Αγ. Αντωνίου
Βασ. Αλεξάνδρου 8
Τηλ. 210 5785645
info@safepc.gr

Περιστέρι

•Πρωτέως 46 και Ναϊάδων
Τηλ. 210 9851172-4
pfaliro@safepc.gr

Π. Φάληρο

•Δημοσθένους 121 & Δαβάκη
Τηλ. 210 9595577
kallithea@safepc.gr

Καλλιθέα

www.safepc.gr | info@safepc.gr  

Εκπαίδευση και συμβουλευτική στο EXCEL   

Εταιρικά σεμινάρια για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις 

Επιδοτούμενα προγράμματα 


