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Στοιχεία Επιστημονικού Υπευθύνου  

Ονομ/μο Επιστημονικού 

Υπευθύνου και Ιδιότητα 

Χρήστος Ξενάκης  

Καθηγητής Τμήματος Ψηφιακών συστημάτων 
Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Ονομ/μο Ακαδημαϊκού Υπευθύνου  
και Ιδιότητα 

Χρήστος Ξενάκης 
Καθηγητής Τμήματος Ψηφιακών συστημάτων 

Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Στοιχεία επικοινωνίας  
(τηλέφωνο, email) 

210-4142776 
xenakis@unipi.gr 

  

Στοιχεία Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

Τίτλος προγράμματος Cyber Security Academy 

Αριθμός Θεματικού Πεδίου 
(Συμβουλευτείτε το Παράρτημα) 

307 

Συνολική διάρκεια προγράμματος 
(μήνες, διδακτικές ώρες) 

4 μήνες 

Σύνολο Διδακτικών Ωρών: 270 
 

Ομάδα στόχος (Σε ποιους 
απευθύνεται) 

Φοιτητές και απόφοιτοι Τμημάτων Επιστήμης 
Υπολογιστών και Μηχανικών Υπολογιστών και 

επαγγελματίες του χώρου της Πληροφορικής 
και των Επικοινωνιών 

Γλώσσα υλοποίησης Ελληνική/Αγγλική 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 

συμμετεχόντων 

• Πτυχίο Τμημάτων Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών ή/και επαγγελματική 
ενασχόληση με ΤΠΕ και συναφείς χώρους 

• εξοικείωση με τα σύγχρονα και ασύγχρονα 
εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης 

• Πρόσβαση στο διαδίκτυο 

• Κατοχή προσωπικού email 

Μέθοδος υλοποίησης 

Δια ζώσης      

Μικτό Χ  

Από απόσταση (e-learning) 

Διαδικασία παρακολούθησης  
(π.χ. στα δια ζώσης: παρουσιολόγιο, 

στα e-learning: καταγραφή ωρών 
παρακολούθησης μέσω ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας κ.λπ.) 

Δια ζώσης: Παρουσιολόγιο 
Από απόσταση:  καταγραφή ωρών 

παρακολούθησης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

Διδακτικές ενότητες Διάρκεια διδακτικών ενοτήτων 

1. Ασφάλεια Δικτύων (Network 

Security) 

4 μήνες (40 διδακτικές ώρες) 

2. Ασφάλεια Λογισμικού (Software 

Security) 

4 μήνες (40 διδακτικές ώρες) 

3. Ασφάλεια στον Παγκόσμιο 

Ιστό (Web Security) 

4 μήνες (40 διδακτικές ώρες) 

4. Ασφάλεια Κινητών και 

Ασύρματων Δικτύων (Wireless 
and Mobile Network Security) 

4 μήνες (40 διδακτικές ώρες) 



2 
 

 

5. Νομικά και κανονιστικά θέματα 

ασφάλειας δεδομένων και 
δικτύων (Legal & regulatory 

issues of data and network 
security) 

4 μήνες (40 διδακτικές ώρες) 

6. Εφαρμογή και διαχείριση 
λύσεων ασφάλειας Cisco 
(CCNA SECURITY V1.0) 

4 μήνες (70 διδακτικές ώρες) 

Σκοπός και Στόχοι προγράμματος 

Σκοπός προγράμματος (έως 300 

λέξεις) 

Σκοπός του Προγράμματος Εκπαίδευσης «Cyber Security 

Academy» είναι: 

Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας σε θέματα 

ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών, σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, 

καθώς και σε θέματα ανίχνευσης και αντιμετώπισης ψηφιακών 

εγκλημάτων και κυβερνοεπιθέσεων. Πιο συγκεκριμένα, μέσα 

από το εν λόγω Πρόγραμμα Εκπαίδευσης  επιτυγχάνεται (α) η 

περαιτέρω επιστημονική ειδίκευση επιστημόνων στα γνωστικά 

αντικείμενα της Ασφάλειας Ψηφιακών Συστημάτων, της 

Κυβερνοασφάλειας, και της προστασίας της Ιδιωτικότητας των 

χρηστών και (β) η εκπαίδευση/ειδίκευση επιστημόνων και 

επαγγελματιών που ήδη απασχολούνται σε ελληνικές ή διεθνείς 

επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα. 

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 

1. Οι εκπαιδευόμενοι να καθορίζουν τις απαιτήσεις 
ασφάλειας ενός ψηφιακού συστήματος που 

χρησιμοποιεί Τεχνολογίες Πληροφορικής 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

2.  Οι  εκπαιδευόμενοι να αναγνωρίζουν τις 
ευπάθειες ενός ψηφιακού συστήματος που 
χρησιμοποιεί ΤΠΕ συμπεριλαμβανομένων 

ευπαθειών μηδενικής πρότερης γνώσης (zero-
knowledge). 

3.  Οι  εκπαιδευόμενοι να αναλύουν τις πιθανές 
απειλές/κινδύνους που ενδέχεται να επηρεάσουν τη 

λειτουργία, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα 
και ιδιωτικότητα ενός ψηφιακού συστήματος. 

4.  Οι  εκπαιδευόμενοι να σχεδιάζουν μηχανισμούς 
και πρωτόκολλα ασφάλειας που ικανοποιούν καλά 
προσδιορισμένες απαιτήσεις και προστατεύουν από 

συγκεκριμένες απειλές. 

5.  Οι  εκπαιδευόμενοι να αξιολογούν την 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα μιας 
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μπορώ να αναλάβω, να επιλέξω, να 

περιγράψω κάτι)  

αρχιτεκτονικής ασφάλειας αναγνωρίζοντας τις 

πιθανές αδυναμίες και περιορισμούς. 

6.  Οι  εκπαιδευόμενοι να υπολογίζουν και να 

διαχειρίζονται το επιχειρησιακό ρίσκο από 
αναγνωρισμένες αδυναμίες και πιθανές επιθέσεις 

κυβερνοασφάλειας. 

7.  Οι  εκπαιδευόμενοι να αναγνωρίζουν το επιπέδο 

συμμόρφωσης ενός ψηφιακού συστήματος ή μιας 
λύσης ασφάλειας με τα τεχνολογικά πρότυπα 
ασφάλειας καθώς και με το ισχύων νομικό και 

κανονιστικό πλαίσιο. 

8.  Οι  εκπαιδευόμενοι να σχεδιάζουν μηχανισμούς 

και πρωτόκολλα ασφάλειας που να ικανοποιούν στο 
επιθυμητό επίπεδο τα τεχνολογικά πρότυπα 

ασφάλειας καθώς και το ισχύων νομικό και 
κανονιστικό πλαίσιο. 

9.  Οι  εκπαιδευόμενοι να αναγνωρίζουν τα πεδία 

της ευρύτερης περιοχής του χώρου της 
κυβερνοασφάλειας που απαιτούν περαιτέρω 

τεχνική και επιστημονική έρευνα, καθώς και να 
οργανώνουν και να εκτελούν αυτής με σκοπό τη 

δημιουργία ασφαλέστερων συστημάτων. 

  

Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων προγράμματος  

Τίτλος 

διδακτική

ς 

ενότητας 

Ώρες Διδασκαλίας 

Α/Α & τίτλος 

Εκπαιδευτικών 

Υποενοτήτων 

Μαθησιακά 

αποτελέσματα 

(Προσδιορίζονται 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 

Πρακ

τική 

Δια ζώσης 

διδασκαλί

α στην 

τάξη 

Από 

απόστασ

η  (e-

learning) 

1. Ασφάλ
εια 

Δικτύων 
(Network 
Security) 

20 20 20 20 1. Εισαγωγικά 
θέματα 

ασφάλειας 
δικτύων  

2. Packet 
Sniffing & 

Spoofing  

Με την ολοκλήρωση της 
διδακτικής ενότητας, οι 

εκπαιδευόμενοι θα είναι 
σε θέση: 

• Nα καθορίζουν τις 

απαιτήσεις ασφάλειας 
ενός δικτυακού 
συστήματος. 
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3. TCP & TCP 

Attacks 

4. DNS & DNS 
Attacks 

5. Firewalls 

6. Hash & 

Collisions 

7. Symmetric & 
Asymmetric 
Cryptography 

8. PRNG 

9. PKI Certificate 

Chain 

10. PGP  

11. TOR  

12. Single Sign 
On  

13. SSL/TLS  

14. Kerberos   

• Να αναλύουν τις 

πιθανές 
απειλές/κινδύνους που 

ενδέχεται να 
επηρεάσουν τη 
λειτουργία, 

αποτελεσματικότητα, 
αποδοτικότητα και 

ιδιωτικότητα ενός 
δικτυακού συστήματος. 

• Να σχεδιάζουν 

μηχανισμούς και 
πρωτόκολλα ασφάλειας 

που ικανοποιούν καλά 
προσδιορισμένες 
απαιτήσεις και 

προστατεύουν από 
συγκεκριμένες απειλές. 

• Να αξιολογούν την 
αποτελεσματικότητα και 
αποδοτικότητα μιας 

αρχιτεκτονικής 
ασφάλειας δικτύου 

αναγνωρίζοντας τις 
πιθανές αδυναμίες και 
περιορισμούς. 

• Να γνωρίζουν τις 
τρέχουσες τάσεις της 

έρευνας και να 
εκτιμήσουν την 
επίδραση που αυτές 

μπορεί να έχουν στο 
χώρο τα επόμενα 

χρόνια. 

2. Ασφάλ
εια 

Λογισμικ
ού 

(Software 
Security) 

10 30 20 20 1. Εισαγωγή σε 
assembly, 

λειτουργικά 
συστήματα, C  

2. Reverse 
engineering 

3. Εισαγωγή στα 

buffer 
overflows 

4. Local 
exploitation 

5. Privilege 

escalation 
6. Εισαγωγή στο 

Metasploit 

Με την ολοκλήρωση της 
διδακτικής ενότητας, οι 

εκπαιδευόμενοι θα είναι 
σε θέση: 

• Να γνωρίζουν διάφορες 

πτυχές της 
αρχιτεκτονικής 
υπολογιστών και τη 

σημασία της στην 
ασφάλεια λογισμικού. 

• Να σχεδιάζουν και να 
εκτελούν shellcode στη 
γλώσσα 

προγραμματισμού 
assembly, καθώς και να 
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7. Windows 

exploitation 
and privilege 

escalation 
8. Εισαγωγή στο 

penetration 

testing 
9. Ασφαλής 

προγραμματισ
μός, 
μελλοντικές 

κατευθύνσεις, 
ερευνητικά 

προβλήματα 

αποφεύγουν αμυντικές 

τεχνολογίες. 
• Να αναλύουν και να 

αξιολογήσουν πηγαίο 
κώδικα για εύρεση 
καινούργιων αδυναμιών 

(0-day exploit) καθώς 
και εκμετάλλευσή τους 

για εκδήλωση 
επιθέσεων. 

• Να εφαρμόζουν 

μεθοδολογίες και 
τεχνικές penetration 

testing στη μελέτη 
ασφάλειας ενός 
πληροφοριακού 

συστήματος. 
• Να χρησιμοποιούν μια 

σειρά από εργαλεία 
ανοιχτού κώδικα τα 
οποία χρησιμοποιούνται 

ευρέως στο χώρο της 
ασφάλειας 

πληροφοριακών 
συστημάτων. 

• Να δημιουργούν δικό 

τους κώδικα επίθεσης 
και εργαλεία ασφάλειας 

σε σύγχρονες γλώσσες 
προγραμματισμού. 

• Να γνωρίζουν τις 

τρέχουσες τάσεις της 
έρευνας και να 

εκτιμούν την επίδραση 
που αυτές μπορεί να 

έχουν στο χώρο τα 
επόμενα χρόνια. 

3. Ασφάλ

εια στον 
Παγκόσμ
ιο Ιστό 

(Web 
Security) 

10 30 20 20 1. Εισαγωγή στις 

τεχνολογίες 
διαδικτύου 

2. SQL injection 

3. Blind SQL 
injection 

4. Command 
injections 

5. Local File 

Inclusion 
6. Cross-site 

Scripting 

Με την ολοκλήρωση της 

διδακτικής ενότητας, οι 
εκπαιδευόμενοι θα είναι 
σε θέση: 

• Να αναλύουν ψηφιακές 
ενδείξεις σε σκληρούς 
δίσκους και μνήμες 

RAM υπολογιστών 
σύμφωνα με 
μεθοδολογίες και 

πρακτικές της 



6 
 

7. Cross Site 

Request 
Forgery  and 

Same origin 
policy 

8. Επίθεση AES 

bit flipping,  
9. Padding 

oracle attack 
10. Μελλοντικ

ές 

κατευθύνσεις, 
ερευνητικά 

προβλήματα 

ψηφιακής 

εγκληματολογίας. 
• Να βρίσκουν και να 

εξάγουν ψηφιακά 
στοιχειά μέσα από 
αρχεία δικτυακής 

κίνησης. 
• Να πραγματοποιούν 

στατική και δυναμική 
ανάλυση κακόβουλου 
κώδικα. 

• Να αναπτύσσουν 
εφαρμογές Διαδικτύου 

αποφεύγοντας κοινά 
σφάλματα ασφάλειας. 

• Να πραγματοποιούν 

έλεγχο ασφάλειας σε 
εφαρμογές Διαδικτύου. 

• Να γνωρίζουν τις 
τρέχουσες τάσεις της 
έρευνας και να 

εκτιμήσουν την 
επίδραση που αυτές 

μπορεί να έχουν στο 
χώρο τα επόμενα 
χρόνια. 

4. Ασφάλ
εια 

Κινητών 
και 
Ασύρματ

ων 
Δικτύων 

(Wireless 
and 
Mobile 

Network 
Security) 

20 20 20 20 1. Εισαγωγή στις 
ασύρματες 

επικοινωνίες   
2. WLANs, IEEE 
802.11   

3. WEP  
4. 802.11i  

5. WPA, WPA2  
6. 802.1x  
7. AAA, Radius 

8. WPA3 
9. Wifi Attacks & 

Penetration 
Testing 
10. GSM 

security 
11. GPRS 

Security  
12. 3G 
Security  

13. SS7 
Security  

14. 4G 
Security  

Ολοκληρώνοντας τη 
διδακτική ενότητα οι 

εκπαιδευόμενοι θα είναι 
σε θέση: 

• Nα καθορίζουν τις 
απαιτήσεις ασφάλειας 

ενός 
ασύρματου/κινητού 

δικτυακού συστήματος. 
• Να αναλύουν τις 
πιθανές 

απειλές/κινδύνους που 
ενδέχεται να 

επηρεάσουν τη 
λειτουργία, 
αποτελεσματικότητα, 

αποδοτικότητα και 
ιδιωτικότητα ενός 

ασύρματου δικτυακού 
συστήματος. 

• Να σχεδιάζουν 

μηχανισμούς και 
πρωτόκολλα ασφάλειας 
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15. 5G 

Security   

που ικανοποιούν καλά 

προσδιορισμένες 
απαιτήσεις και 

προστατεύουν από 
συγκεκριμένες απειλές. 

• Να αξιολογούν την 

αποτελεσματικότητα και 
αποδοτικότητα μιας 

αρχιτεκτονικής 
ασφάλειας ασύρματου 
δικτύου 

αναγνωρίζοντας τις 
πιθανές αδυναμίες και 

περιορισμούς. 
• Να γνωρίζουν τις 
τρέχουσες τάσεις της 

έρευνας και να 
εκτιμούν την επίδραση 

που αυτές μπορεί να 
έχουν στο χώρο τα 
επόμενα χρόνια. 

5. Νομικ
ά και 
κανονιστι

κά 
θέματα 

ασφάλεια
ς 

δεδομέν
ων και 
δικτύων 

(Legal & 
regulatory 

issues of 
data and 
network 

security) 

20 20 20 20 1. Εισαγωγή στο 
ρυθμιστικό 
πλαίσιο (εθνικό 

δίκαιο, Κοινοτικό 
δίκαιο, διεθνείς 

οργανισμοί, ISO 
και τεχνικά 

πρότυπα)   
2. Προστασία 
Δεδομένων 

Προσωπικού 
Χαρακτήρα – 

Γενικό Μέρος 
(αντικείμενο, 
ορισμοί, γενικές 

αρχές, 
δικαιώματα)   

3. Προστασία 
Δεδομένων 
Προσωπικού 

Χαρακτήρα – 
Ειδικό Μέρος 

(συμμόρφωση-
εποπτικές αρχές)  
4. Κανόνες και 

Πολιτικές 
Κυβερνοασφάλει

ας (εθνικό – 

Ολοκληρώνοντας τη 
διδακτική ενότητα οι 
εκπαιδευόμενοι θα είναι 

σε θέση: 

• Να κατανοούν το 
νομικό πλαίσιο που 

ρυθμίζει τις 
επεξεργασίες 

δεδομένων ασφαλείας 
σε εθνικό και Κοινοτικό 
επίπεδο 

• Να παρακολουθούν τις 
εξελίξεις και τις 

ενημερώσεις του 
ρυθμιστικού πλαισίου 
που τους αφορά  

• Nα αναγνωρίζουν ένα 
νομικό πρόβλημα κατά 

τη διάρκεια των 
επαγγελματικών τους 
δραστηριοτήτων και να 

το εντάσσουν στο 
ευρύτερο πλαίσιό του, 

• Να λαμβάνουν τα 
πρώτα, άμεσα μέτρα 
για την αντιμετώπιση 

νομικού προβλήματος 
κατά τα ανωτέρω 
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Κοινοτικό 

πλαίσιο) 
5. Κυβερνοασφά

λεια – Ειδικό 
Μέρος (NIS 
Directive) 

6. Κυβερνοασφά
λεια – Ειδικό 

Μέρος 
(Cybersecurity 
Act) 

7. Κυβερνοασφά
λεια – Ειδικά 

θέματα 
(forensics, 
attribution, 

PPPs) 
8. Η αρχή της 

ασφάλειας των 
δεδομένων στο 
Δίκαιο 

Προστασίας 
Δεδομένων και 

στο Δίκαιο 
Κυβερνοασφάλει
ας 

9. Προστασία 
Διανοητικής 

Ιδιοκτησίας στο 
Διαδίκτυο – 
Γενικό Πλαίσιο 

10. Προστασία 
Διανοητικής 

Ιδιοκτησίας στο 
Διαδίκτυο – 

Ειδικά ζητήματα 
ασφάλειας των 
δεδομένων 

(DRM, P2P) 
11. Νομικά 

ζητήματα 
κρυπτογράφησης 
12. Νομικά 

ζητήματα 
anonymization 

και 
pseudonymizatio
n 

13. Νομικά 
ζητήματα 

πλατφορμών 

• Να συνεργάζονται με 

νομικούς και άλλους 
επαγγελματίες για την 

επίλυση νομικού 
προβλήματος κατά τα 
ανωτέρω  

• Να συμμετέχουν σε 
ομάδες εργασίας, 

επιτροπές 
εμπειρογνωμόνων ή σε 
συμβουλευτικές 

επιτροπές για τη 
ρύθμιση θεμάτων 

κυβερνοασφάλειας. 
• Να γνωρίζουν τις 
τρέχουσες τάσεις της 

έρευνας και να 
εκτιμούν την επίδραση 

που αυτές μπορεί να 
έχουν στο χώρο τα 
επόμενα χρόνια. 
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λογισμικού – 

software 
platforms    

6. Εφαρμ
ογή και 

διαχείρισ
η λύσεων 
ασφάλεια

ς Cisco 
(CCNA 

SECURIT
Y V1.0) 

20 50 35 35 1. Εισαγωγή στις 
τεχνολογίες 

και λύσεις 
ασφαλείας της 
CISCO. 

2. Modern 
Network Security 

Threats  
3. Securing 
Network Devices  

4. Authenticatio
n, Authorization 

and Accounting 
5. Access 
Control Lists 

6. Intrusion 
Prevention 

Systems 
7. Securing the 
LAN 

8. Cryptographic 
Systems & 

Services 
9. Implementing 
VPNs 

10. Adaptive 
Security 

Appliance 
Introduction & 
Implementation 

11. Introducti
on to ASDM 

12. Managing 
a Secure 

Network 

Ολοκληρώνοντας τη 
διδακτική ενότητα οι 

εκπαιδευόμενοι θα είναι 
σε θέση: 

• Να γνωρίζουν το 
φυσικό και λογικό 

υπόβαθρο ενός δικτύου 
υπολογιστών 

• Να παραμετροποιούν 
πρωτοκολλά δυναμικής 
δρομολόγησης σε 

συσκευές δικτύου 
• Να παραμετροποιούν 

αντιμέτρα ασφαλείας σε 
συσκευές δικτύου 

• Να παραμετροποιούν 

υπηρεσίες AAA για 
συσκευές δικτύου 

• Να παραμετροποιούν 
υπηρεσίες VPN σε 
συσκευές δικτύου  

Αξιολόγηση Μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Τρόπος αξιολόγησης  μαθησιακών 
αποτελεσμάτων 

1. Theoretical multiple choice  

2. Practical multiple choice 

3. Practical exercises (Security 
configuration) 

4. Laboratory exercises (Attack & Defense 
scenarios) 

Εκπαιδευτές 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτών 1. Χρήστος Ξενάκης 
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2. Χριστόφορος Νταντογιάν 

3. Ευάγγελος Παπακωνσταντίνου  
4. Θεόδωρος Ιωαννίδης 

Ιδιότητες εκπαιδευτών Χρήστος Ξενάκης: Καθηγητής  
Χριστόφορος Νταντογιάν: Επικ. 

Καθηγητής  
Ευάγγελος Παπακωνσταντίνου:  
Καθηγητής  

Θεόδωρος Ιωαννίδης: CCNA Instructure 

Προσόντα εκπαιδευτών 

1. Καθηγητής Χρήστος Ξενάκης: 

Ασφάλεια Συστημάτων και Δικτύων  

2. Επικ. Καθηγητής Χριστόφορος 

Νταντογιάν: Ασφάλεια Δικτύων 

Υπολογιστών και Επικοινωνιών 

3. Καθηγητής Ευάγγελος 
Παπακωνσταντίνου: Νομικά και 
Κανονιστικά Θέματα Ασφάλειας 

4. Θεόδωρος Ιωαννίδης: CCNA 
Instructure 

Χορήγηση Πιστοποιητικού 

Τύπος Πιστοποιητικού • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης 
• Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης 
Διδακτικής/Θεματικής Ενότητας 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος 
Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης 

Βαθμοί ECVET   
(προαιρετικά εφόσον υπάρχουν) 

• Εν. 1: 2 (20 διδ. Ώρες δια ζώσης*1,5 + 20 

διδ. Ώρες εξ αποστάσεως*1/25=2) 

• Εν. 2: 2 (20 διδ. Ώρες δια ζώσης*1,5 + 20 

διδ. Ώρες εξ αποστάσεως*1/25=2) 

• Εν. 3: 2 (20 διδ. Ώρες δια ζώσης*1,5 + 20 

διδ. Ώρες εξ αποστάσεως*1/25=2) 

• Εν. 4: 2 (20 διδ. Ώρες δια ζώσης*1,5 + 20 

διδ. Ώρες εξ αποστάσεως*1/25=2) 

• Εν. 5: 2 (20 διδ. Ώρες δια ζώσης*1,5 + 20 

διδ. Ώρες εξ αποστάσεως*1/25=2) 

• Εν. 6: 3,5 (35 διδ. Ώρες δια ζώσης*1,5 + 35 

διδ. Ώρες εξ αποστάσεως*1/25=3,5) 

Κόστος συμμετοχής – Εκπτωτική πολιτική 

Κόστος συμμετοχής Συνολικό κόστος 4.500,00 € (4.000,00 € 
για αριστούχους *) 
Κόστος ανά ενότητα: 

• Εν. 1: 800,00 € (700,00 € για 
αριστούχους *) 

• Εν. 2: 800,00 € (700,00 € για 
αριστούχους *) 

• Εν. 3: 800,00 € (700,00 € για 

αριστούχους *) 
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• Εν. 4: 800,00 € (700,00 € για 

αριστούχους *) 
• Εν. 5: 800,00 € (700,00 € για 

αριστούχους *) 
• Εν. 6: 500,00 € * 

Εκπτωτική πολιτική Ενότητες 1-5: έκπτωση 12,5% για 
αριστούχους * 
* Δύναται να εφαρμόζεται επιπλέον 

εκπτωτική πολιτική, με απόφαση του 
Επιστημονικού Υπευθύνου, ανά 

περίπτωση (Φοιτητές ΠΜΣ Τμήματος 
Ψηφιακών Συστημάτων, προπτυχιακοί 
φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, 

ομαδικές αιτήσεις, κλπ) 

Τρόπος καταβολής τελών (Άπαξ /Δόσεις) Άπαξ ή σε δύο ισόποσες δόσεις  

Συνεργασίες 

Συνεργαζόμενοι φορείς  
(εφόσον υπάρχουν) 

• RED Communications 


