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Στοιχεία Επιστημονικού Υπευθύνου  

Ονομ/μο Επιστημονικού 
Υπευθύνου και Ιδιότητα 

Εμμανουήλ Τσιριτάκης, Καθηγητής Τμήματος Χρηματοοικονομικής και 
Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Ονομ/μο Ακαδημαϊκού 
Υπευθύνου  
και Ιδιότητα 

Δημήτριος Εμίρης, Καθηγητής, Παν. Πειραιώς 

Στοιχεία επικοινωνίας  
(τηλέφωνο, email) 

210.4142318 – emiris@unipi.gr 

   

Στοιχεία Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

Τίτλος προγράμματος  Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση SAP (S/4 HANA) 

Αριθμός Θεματικού Πεδίου 
(Συμβουλευτείτε το Παράρτημα) 

202, 203 

Συνολική διάρκεια προγράμματος 
(μήνες, διδακτικές ώρες) 

Μήνες: 6 

Σύνολο Διδακτικών Ωρών:   208 ώρες 

Ομάδα στόχος (Σε ποιους 
απευθύνεται) 

Το παρόν μάθημα απευθύνεται όχι μόνο σε όσους ασχολούνται με ERP 
συστήματα  και  επιχειρησιακές  διαδικασίες,  αλλά  και  σε  αυτούς  που 
θέλουν  να  έχουν  μια  πιο  προχωρημένη  εμπειρία  στο  SAP.  Ειδικότερα, 
απευθύνεται  σε  στελέχη,  μηχανικούς  ή  μη  μιας  επιχείρησης  που 
ασχολούνται με το SAP και θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να 
γνωρίσουν νέα Modules ή και να εμβαθύνουν σε κάποιο(α) από αυτά. Το 
μάθημα  έχει  υψηλή  προστιθέμενη  αξία,  καθώς  δεν  περιορίζεται  σε 
παρουσίαση  θεωρητικών  εννοιών,  αλλά  είναι  επικεντρωμένο  στην 
πρακτική εφαρμογή με απευθείας πρόσβαση των εκπαιδευομένων στον 
server  του  SAP.  Επιπλέον  όμως,  το  σύστημα  SAP  χρησιμοποιείται 
παγκοσμίως  (και  στην  Ελλάδα)  από  την  πλειοψηφία  των  μεγάλων 
επιχειρήσεων  και  επομένως,  η  γνώση  του  συστήματος  αποτελεί 
σημαντικό εφόδιο στην αγορά εργασίας. 
Η εκπαίδευση στο σύστημα SAP, πραγματοποιείται στην πλατφόρμα SAP 
S/4 HANA, η οποία βασίζεται στην in‐memory database management 
αρχιτεκτονική και επιτρέπει την εκτέλεση συναλλαγών (transactions) και 
την ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. 

Γλώσσα υλοποίησης  Ελληνικά με εμβόλιμους αγγλικούς όρους 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 
συμμετεχόντων 

Απόφοιτοι  δευτεροβάθμιας  ή  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  με  βασικές 
γνώσεις πληροφορικής  
Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, 

βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και 

προσωπικό λογαριασμό e‐mail. 

Για  την  παρακολούθηση  του  3μηνου  σεμιναρίου  ‘Προχωρημένες 
Διεργασίες  Επιχειρήσεων  στο  ERP  Σύστημα  SAP  (S/4  HANA)’  πρέπει 
υποχρεωτικά  να  έχει  ολοκληρωθεί  το  σεμινάριο  ‘Βασικές  Διεργασίες 
Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP (S/4 HANA)’ 
 

Μέθοδος υλοποίησης 

Δια ζώσης 

Μικτό 

Από απόσταση (e‐learning) 
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Διαδικασία παρακολούθησης   Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω απλού 
εκπαιδευτικού  λογισμικού  (πλατφόρμα  ασύγχρονης  τηλεκπαίδευσης), 
παρέχεται  ψηφιακό  εκπαιδευτικό  υλικό  και  συνεχή  εκπαιδευτική 
υποστήριξη.  Από  τη  στιγμή  που  ένας  υποψήφιος  γίνεται  δεκτός  στο 
Πρόγραμμα,  δημιουργείται  λογαριασμός  χρήστη  στην  πλατφόρμα 
τηλεκπαίδευσης,  στον  οποίο  δίνεται  πρόσβαση  στην  εκπαιδευτική 
ενότητα  της  επιλογής  του.  Στα  πλαίσια  κάθε  εκπαιδευτικής  ενότητας 
γίνεται ανάρτηση σε εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης 
ηλεκτρονικού  εκπαιδευτικού  υλικού  του  υπεύθυνου  διδάσκοντα.  Το 
εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και 
παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης 
και  εκτύπωσης, ώστε  να  είναι  εφικτή η μελέτη και offline.  Επίσης είναι 
διαθέσιμος  μεγάλος  αριθμός  αναλυτικών  video  χρήσης  του 
προγράμματος με αφήγηση και φωνητικό σχολιασμό τα οποία δεν μπορεί 
ο  συμμετέχοντας  να  αποθηκεύσει  αλλά  να  παρακολουθεί  on  line 
συνδεδεμένος  με  την  πλατφόρμα  όσες  φορές  το  επιθυμεί.  Σε  όλη  την 
έκταση  του  μαθήματος,  οι  εκπαιδευόμενοι  έχουν  διαρκή  σύνδεση  και 
πρόσβαση  στην  πλατφόρμα  SAP  ώστε  να  μπορούν  να  εμπεδώνουν  το 
υλικό διδασκαλίας, να αναπτύσσουν σενάρια, να εξασκούνται στη χρήση 
και να εκπονούν τη συνολική εργασία. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος 
υπάρχει  η  δυνατότητα  ανάθεσης  εργασιών  ή  τεστ  αυτοαξιολόγησης.  Ο 
εκπαιδευόμενος  έχει  πρόσβαση,  οποιαδήποτε  στιγμή  και  από 
οπουδήποτε  έχει  σύνδεση  Internet,  σε  όλες  τις  δραστηριότητες,  πηγές 
πληροφοριών  και  ανακοινώσεις  του  εκάστοτε  μαθήματος  και  του 
κοινοποιούνται  στοιχεία  επικοινωνίας  με  τον  διδάσκοντα  για  επίλυση 
αποριών.  Οι συμμετέχοντες πρέπει να :  

 μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις 

 χρησιμοποιούν  τις  συνδέσεις  που  σχετίζονται  με  την  ύλη  του 
μαθήματος 

 υποβάλλουν  εργασίες,  τεστ  αυτοαξιολόγησης  και  απαντήσεις 
τελικής εξέτασης  

Υπάρχει δυνατότητα καταγραφής ωρών παρακολούθησης μέσω  της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

Διδακτικές ενότητες  Διάρκεια διδακτικών ενοτήτων 

Βασικές Διεργασίες Επιχειρήσεων 
στο ERP Σύστημα SAP 

3 μήνες, 108 ώρες 

Προχωρημένες Διεργασίες 
Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα 
SAP 

3 μήνες, 100 ώρες 
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Σκοπός και Στόχοι προγράμματος 

Σκοπός προγράμματος  

Το  μάθημα  «Βασικές  Διεργασίες  Επιχειρήσεων  στο  ERP  Σύστημα  SAP» 
παρουσιάζει  και  αναλύει  τρόπους  με  τους  οποίους  το  πληροφοριακό 
σύστημα προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων (Enterprise Resource 
Planning‐ERP) SAP, υποστηρίζει το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη 
διοίκηση  μιας  Επιχείρησης,  καλύπτοντας  τις  βασικές  επιχειρησιακές 
διαδικασίες την υλοποίησή τους μέσα από το SAP.  
Το μάθημα «Προχωρημένες Διεργασίες  Επιχειρήσεων στο ERP  Σύστημα 
SAP» εστιάζει στην ολοκλήρωση των επιχειρησιακών λειτουργιών και σε 
προχωρημένα θέματα με χρήση του συστήματος ERP SAP. Συγκεκριμένα, 
ο  κύκλος  αυτός  ξεκινάει  με  την  παρουσίαση  σεναρίων  ολοκλήρωσης 
λειτουργιών  παραγωγής,  διαχείρισης  υλικών,  αποθηκεύσεων  και 
διανομών  μέσω  του  συστήματος  SAP  και  των  τρόπων  με  τους  οποίους 
πραγματοποιείται  η  ροή  πληροφορίας  σε  αυτό  προκειμένου  να 
υποστηριχθούν σύνθετες αποφάσεις. Παρουσιάζονται επιπλέον σύνθετα 
προχωρημένα θέματα για κάθε μία λειτουργική περιοχή δίνοντας έμφαση 
στη  μοντελοποίηση  σύνθετων  επιχειρησιακών  σεναρίων  και  των 
προσφερόμενων  εργαλείων  προγραμματισμού,  διαχείρισης  και  λήψης 
αποφάσεων.  
 
Το  σύστημα  SAP  είναι  σήμερα  το  δημοφιλέστερο  παγκοσμίως  και 
χρησιμοποιείται  από  χιλιάδες  επιχειρήσεις,  ενώ  και  στην  Ελλάδα  οι 
περισσότερες  μεγάλες  επιχειρήσεις  χρησιμοποιούν  το  SAP.  Ο  γενικός 
στόχος  του  μαθήματος  είναι  η  απόκτηση  θεωρητικών  γνώσεων 
παράλληλα  με  την  ανάπτυξη  πρακτικών  δεξιοτήτων  και  την  κριτική 
θεώρηση  σε  συστήματα  ολοκληρωμένης  διαχείρισης  επιχειρησιακών 
πόρων.  
 
Το  Πρόγραμμα  επιτυγχάνει  την  κατανόηση  των  μηχανισμών  και  των 
τρόπων με τους οποίους το   σύστημα SAP μοντελοποιεί και ενοποιεί τις 
κύριες επιχειρησιακές λειτουργίες, σε όλη την έκταση μίας επιχείρησης, 
και υποστηρίζει  τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων.  Σε όλη την έκταση του 
μαθήματος,  οι  εκπαιδευόμενοι  έχουν  διαρκή  σύνδεση  και  πρόσβαση 
στην  πλατφόρμα  SAP  ώστε  να  μπορούν  να  εμπεδώνουν  το  υλικό 
διδασκαλίας, να αναπτύσσουν σενάρια, να εξασκούνται στη χρήση και 
να εκπονούν τη συνολική εργασία. 
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Εκπαιδευτικοί στόχοι προγράμματος 

Γνωστικές Δεξιότητες (γνωστικές, 
συμπεριφορές/στάσεις, ψυχοκινητικές 
κ.α.)                                      (ικανότητα 
συλλογής, οργάνωσης και ανάλυσης 
δεδομένων μέσα από παρατήρηση, 
σύγκριση, πρόβλεψη, ιεράρχησης, πχ να 
γνωρίζω τι σημαίνει κάτι, να 
αντιλαμβάνομαι τι θα προκύψει εάν..., 
ικανότητα αξιοποίησης των γνωστικών 
και ψυχοκινητικών δεξιοτήτων που 
έχουν αποκτηθεί, σε διάφορες 
καταστάσεις και εκτός εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, διαμόρφωση νοοτροπίας, 
ικανότητα χρήσης των ερεθισμάτων τα 
οποία εξελίσσονται σε κινητήρια 
δραστηριότητα, να μπορώ να αναλάβω, 
να επιλέξω, να περιγράψω κάτι)  

Το πρόγραμμα έχει σαν στόχο να βοηθήσει / ενθαρρύνει τους 
σπουδαστές να: 
1.   Αντιληφθούν τη σημασία των συστημάτων ERP στο 
σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. 
2. Αντιληφθούν τη διεργασιο‐κεντρική αντίληψη στην 
οργάνωση των επιχειρηματικών λειτουργιών. 
3. Κατανοήσουν την ενοποίηση, ολοκλήρωση και 
αλληλεξάρτηση μεταξύ των διαφόρων διευθύνσεων σε ένα 
σύνθετο οργανισμό. 
4. Γνωρίσουν και να εξασκηθούν στο (ενδεχομένως) πλέον 
δημοφιλές ERP σύστημα παγκοσμίως. 
5. Αισθανθούν εξοικειωμένοι και σίγουροι στο περιβάλλον 
μίας σύγχρονης επιχείρησης και να αποκτήσουν τη νοοτροπία 
της Διοίκησης βάσει πληροφόρησης. 
6.   Αποκτήσουν κίνητρο για περαιτέρω μελέτη στο 
αντικείμενο και να επιδιώξουν επαγγελματικές ή πρακτικές 
πιστοποιήσεις. 

   

Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων προγράμματος  

Τίτλος 
διδακτικής 
ενότητας 

Ώρες Διδασκαλίας 

Α/Α & τίτλος 
Εκπαιδευτικών 
Υποενοτήτων 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 
(Προσδιορίζοντα
ι οι βασικές 
ικανότητες που 
δημιουργούνται 
από το 
πρόγραμμα και 
γίνεται, αν είναι 
δυνατόν, 
διάκριση μεταξύ 
των γενικών και 
ειδικών 
ικανοτήτων, που 
είναι οι πλέον 
σχετικές για το 
προτεινόμενο 
πρόγραμμα.)   

Θεω
ρία 

Πρακτική 
Δια ζώσης 
διδασκαλία 
στην τάξη 

Από απόσταση  
(e‐learning) 

Βασικές Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP 

Εισαγωγή στο 
μάθημα και στα 
Πληροφοριακά 
Συστήματα – 
Εισαγωγή στις 
Επιχειρησιακές 
Διεργασίες 

4  6    10  1 

1, 2, 3 

Ψηφιακός 
Μετασχηματισμ
ός Επιχειρήσεων 

3  3    6  2 
1, 2, 3 

Εισαγωγή στα 
Συστήματα ERP 

4  7    11  3 
1, 2, 3 
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και στο ERP 
Σύστημα SAP 

Μοντελοποίηση 
Επιχειρησιακών 
Διεργασιών στο 
SAP 

2  4    6  4 

1, 2, 3, 4 

Εισαγωγή στις 
Βασικές 
Διεργασίες του 
SAP 

2  5    7  5 

1, 2, 3 

Πωλήσεις και 
Διανομή 

4  11    15  6, 7 
3, 4, 5, 6 

Διαχείριση 
Υλικών 

4  11    15  8, 9 
3, 4, 5, 6 

Προγραμματισμ
ός & Έλεγχος 
Παραγωγής 

6  16    22  10, 11, 12 
3, 4, 5, 6 

Οικονομική 
Διαχείριση & 
Ελεγκτική 

4  12    16  13, 14 
3, 4, 5, 6 

Προχωρημένες Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP 

Προγραμματισμ
ός & Έλεγχος 
Παραγωγής 

6  15    21  1, 2, 3 
1‐6 

Πωλήσεις και 
Διανομή 

4  9    13  4, 5 
1‐6 

Διαχείριση 
Υλικών 

2  5    7  6 
1‐6 

Χρηματοοικονο
μική Διοίκηση 

2  5    7  7 
1‐6 

Διοίκηση 
Ανθρωπίνου 
Δυναμικού 

4  8    12  8, 9 
1‐6 

Διαχείριση 
Πάγιου 
Εξοπλισμού & 
Συντήρηση 
Εξοπλισμού 

3  6    9  10, 11 

1‐6 

Διαχείριση 
Αποθηκών 

4  10    14  12, 13 
1‐6 

Διοίκηση Έργων  6  11    17  14, 15,16  1‐6 
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*Μαθησιακά Αποτελέσματα 
1.   Αντίληψη της ολότητας της λειτουργίας των συστημάτων ERP 
2.   Κατανόηση της σημασίας των επιχειρησιακών διεργασιών και της αποτύπωσής τους σε συστήματα ERP 
3.   Εμβάθυνση στη διασύνδεση των περιοχών λειτουργίας μίας επιχείρησης 
4.   Εξοικείωση με το περιβάλλον λειτουργίας του SAP 
5. Ικανότητα χρήσης βασικών και προχωρημένων συναλλαγών στο SAP σε κρίσιμες περιοχές και συγκεκριμένα, στις 
Πωλήσεις και Διανομές (Sales&Distribution), στον Προγραμματισμό Παραγωγής (Production Planning), στη 
Διαχείριση Υλικών (Materials Management), στη Χρηματοοικονομική και Ελεγκτική (Finance&Control), στη Διοίκηση 
Ανθρωπίνου Δυναμικού (Human Resource Management) στη Διαχείριση Πάγιου Εξοπλισμού (Enterprise Asset 
Management), στη Συντήρηση Εξοπλισμού (Plant Maintenance), στη Διαχείριση Αποθηκών (Warehouse 
Management) και στη Διοίκηση Έργων (Project Management) 
6.   Εκμάθηση εκτέλεσης απλών σεναρίων μέσω μελετών περιπτώσεων 
 

 

 

 

                                                                   

Αξιολόγηση Μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Τρόπος αξιολόγησης  μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων δίνονται ασκήσεις 
εφαρμογής. 
H εξεταστική διαδικασία κάθε διδακτικής ενότητας  
πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσα από την 
πλατφόρμα e‐learning με τη συμπλήρωση τεστ 
επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) το οποίο 
είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.  
Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε 
συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη 
συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την 
προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από 
ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη 
διδακτική ενότητα. 
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Εκπαιδευτές 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτών 1. Κος Δημ. Εμίρης 
2. Κος Νικ. Βοριζανάκης 
3. Κος Χαρ. Μαρεντάκης 
4. Κα Αγγ. Γεροντή 
5. Κος Στ. Σαράντης 

Ιδιότητες εκπαιδευτών Δημ. Εμίρης: Καθηγητής Τμήματος Βιομηχανικής 
Διοίκησης & Τεχνολογίας 
Νικ. Βοριζανάκης: Σύμβουλος υλοποίησης έργων SAP 
Χαρ. Μαρεντάκης: Ανώτερο Στέλεχος ΕΛΤΑ 
Αγγ. Γεροντή: ΕΔΤΠ Παν/μίου Πειραιώς 
Στελ. Σαράντης: Σύμβουλος υλοποίησης έργων SAP 

Χορήγηση Πιστοποιητικού 
Τύπος Πιστοποιητικού •  Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος 
  
•  Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης Διδακτικής 
Ενότητας  
 

Βαθμοί ECVET   
(προαιρετικά εφόσον υπάρχουν) 
 

Ώρες Εξ 

Αποστάσεως 

Σύνολο 

Ωρών 

Μονάδες 

ECVET 

108+100  208 
208 

8,32 
 /25 

 
 8,32 μονάδες ECVET 

Βασικές Διεργασίες 
Επιχειρήσεων στο ERP 
Σύστημα SAP 

3 μήνες, 108 ώρες, 
4,32 μονάδες ECVET 

Προχωρημένες Διεργασίες 
Επιχειρήσεων στο ERP 
Σύστημα SAP 

3 μήνες, 100 ώρες, 4 
μονάδες ECVET 
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Κόστος συμμετοχής – Εκπτωτική πολιτική 
Κόστος συμμετοχής ανά Διδακτική Ενότητα Κόστος Εγγραφής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  

 
Βασικές Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα 
SAP (S/4 HANA): 700€ χωρίς έκπτωση, 500€ με 
έκπτωση Νο1, 575€ με έκπτωση Νο2, 
Πιστοποιημένοι στο 14.1 έως 30.09.2021: 375€,  
Δόσεις: 700€ (250*2+200), 500€ (200*2+100), 575€ 
(200*2+175), 375€ (200+175) 
 

Προχωρημένες Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP 

Σύστημα SAP (S/4 HANA): 400€ με έκπτωση Νο1 και 

450€ με έκπτωση Νο2* 

Δόσεις: 450€ (150*3), 400€ (150*2+100) 

 

Για  όλους  τους  συμμετέχοντες  των  Προχωρημένων 

Διεργασιών  Επιχειρήσεων  ισχύει  τουλάχιστον  η 

έκπτωση  Νο2  δεδομένου  ότι  όλοι  πρέπει  να  έχουν 

παρακολουθήσει  τις  Βασικές  Διεργασίες  για  να 

προχωρήσουν στις Προχωρημένες. 

 

Χωρίς Έκπτωση: 1.150€ 
Έκπτωση Νο1: 900€ 
• Άνεργοι: Κάρτα Ανεργίας με πρόσφατη ημερομηνία 
ανανέωσης ή Βεβαίωση ΟΑΕΔ με το διάστημα ανεργίας 
• Πολύτεκνοι‐Τρίτεκνοι: Πιστοποιητικό Οικογενειακής 
Κατάστασης 
• AMEA: Βεβαίωση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής 
• Πτυχιούχοι‐Φοιτητές ΠαΠει: Αντίγραφο Πτυχίου ή 
Βεβαίωση Φοίτησης 
• Εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι ή με 
σύμβαση), εφόσον αποδεικνύεται σταθερή σχέση 
εργασίας με το φορέα 
• Δημοτικοί Υπάλληλοι (μόνιμοι ή με σύμβαση), εφόσον 
αποδεικνύεται σταθερή σχέση εργασίας με το φορέα 
Έκπτωση Νο2: 1.025€ 
•Προπτυχιακοί Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 ετών 
που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: Βεβαίωση 
Φοίτησης/ Κάρτα με ισχύ στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος 
•Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων 
Απλή αναγραφή μαθήματος και περιόδου 
παρακολούθησης 
Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας περιόδου 

 
 

Ειδική Έκπτωση σε παλαιότερους επιτυχόντες 

σεμιναρίων SAP για εγγραφή στο Πρόγραμμα 

Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση SAP (S/4 HANA): 

Πιστοποιημένοι στο 14.1 έως 30.09.2021 

Συνολικά δίδακτρα Ολ.Εκπ.SAP: 825€ (εξόφληση σε 5 

μηνιαίες δόσεις, 200€+175€+200€) 

Πιστοποιημένοι στο 14.2 έως 30.09.2021 

Συνολικά δίδακτρα Ολ.Εκπ.SAP: 450€ (εξόφληση σε 2 

μηνιαίες δόσεις, 250€+200€)‐υποχρεωτική εγγραφή και 

στις δύο εκπαιδευτικές ενότητες 

Πιστοποιημένοι στο 14.3 έως 30.09.2021  

Συνολικά δίδακτρα Ολ.Εκπ.SAP: 350€ (εξόφληση σε 2 

μηνιαίες δόσεις, 200€+150€) ‐υποχρεωτική εγγραφή και 

στις δύο εκπαιδευτικές ενότητες 
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Εκπτωτική πολιτική 
 
 

Έκπτωση Νο1 
 Άνεργοι: Κάρτα Ανεργίας με πρόσφατη ημερομηνία 

ανανέωσης ή Βεβαίωση ΟΑΕΔ με το διάστημα 
ανεργίας 

 Πολύτεκνοι‐Τρίτεκνοι: Πιστοποιητικό Οικογενειακής 
Κατάστασης 

 AMEA: Βεβαίωση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής 
 Πτυχιούχοι‐Φοιτητές ΠαΠει: Αντίγραφο Πτυχίου ή 

Βεβαίωση Φοίτησης 
 Εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι ή 

με σύμβαση), εφόσον αποδεικνύεται σταθερή 
σχέση εργασίας με το φορέα 

 Δημοτικοί Υπάλληλοι (μόνιμοι ή με σύμβαση), 
εφόσον αποδεικνύεται σταθερή σχέση εργασίας με 
το φορέα 

Έκπτωση Νο2 
 Προπτυχιακοί Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 

ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας 
Νέων: Βεβαίωση Φοίτησης/ Κάρτα με ισχύ στο 
τρέχον ακαδημαϊκό έτος 

 Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων 
Απλή αναγραφή μαθήματος και περιόδου 
παρακολούθησης 

 Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας 
περιόδου 

 

Ειδική Έκπτωση σε παλαιότερους 
επιτυχόντες σεμιναρίων SAP  
Απλή αναγραφή μαθήματος και περιόδου 
παρακολούθησης 
 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ SAP S/4 HANA (όλα τα ποσά σε €) 

Εκπαιδευτική 

Ενότητα 
Χωρίς 

έκπτωση  

Έκπτωσ

η #2 

Έκπτωση 

#1 

Πιστοποιημένο

ι στο 14.1 έως 

30.09.2021 

Πιστοποιημένο

ι στο 14.2 έως 

30.09.2021 

Πιστοποιημένο

ι στο 14.3 έως 

30.09.2021 

Βασικές 

Διεργασίες ERP 

SAP (S/4 HANA) 

700  575  500  375 

450  350 
Προχωρημένες 

Διεργασίες ERP 

SAP (S/4 HANA) 

450 (εκπτ.#2)*  450  400  450 (εκπτ.#2)*

ΣΥΝΟΛΟ  1.150  1.025  900  825  450  350 

*Για  όλους  τους  συμμετέχοντες  των  Προχωρημένων  Διεργασιών  Επιχειρήσεων  και  τους  Πιστοποιημένους 

συμμετέχοντες  με  την  προηγούμενη  έκδοση  (SAP  ECC  έως  30.9.21)  ισχύει  τουλάχιστον  η  έκπτωση  Νο2 

(δεδομένου ότι όλοι έχουν παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο του Προγράμματος στο παρελθόν). 
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Τρόπος καταβολής τελών (Άπαξ /Δόσεις) 1. Σύμφωνα  με  το  αναγραφόμενο  πλάνο  καταβολής 
δόσεων κάθε διδακτικής ενότητας  

2. Εφάπαξ 
3. Με δυνατότητα αποπληρωμής σε ισόποσες μηνιαίες 

δόσεις, όσες και η διάρκεια της διδακτικής ενότητας 
σε  μήνες  και  με  προϋπόθεση  την  εξόφληση  των 
διδάκτρων  2  εβδομάδες  πριν  την  ολοκλήρωση  της 
διδακτικής ενότητας. 

Αποτυχία  πληρωμής  κάποιας  δόσης  συνεπάγεται  τον 
αυτόματο αποκλεισμό του υποψηφίου από το υπόλοιπο 
του προγράμματος, τις εξετάσεις και τη χορήγηση Τίτλου 
Σπουδών. Δεν γίνονται επιστροφές διδάκτρων μετά την 
έναρξη των τμημάτων.  

Υπάρχει  η  δυνατότητα  εξόφλησης  διδάκτρων 
εκπαιδευτικής  ενότητας  ώστε  να  δοθεί  εκ  νέου 
πρόσβαση  στην  πλατφόρμα  τηλεκπαίδευσης  και  να 
προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο 
η  συμμετοχή  του  στην  τελική  εξέταση  με  την 
προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από 
ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική 
ενότητα. 

 

 

Συνεργασίες 
Συνεργαζόμενοι φορείς  
(εφόσον υπάρχουν) 

 

 

 


