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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 

Ιωάννης Θεοδωρίδης, Καθηγητής, Παν. Πειραιώς

Στοιχεία επικοινωνίας  
(τηλέφωνο, email) 

210 414 2449 ytheod@unipi.gr

  

Στοιχεία Εκπαιδευτικού Προγράμματος 
Τίτλος προγράμματος Python και Data Analysis 

Αριθμός Θεματικού Πεδίου 
(Συμβουλευτείτε το Παράρτημα) 

307 

Συνολική διάρκεια προγράμματος 
(μήνες, διδακτικές ώρες) 

Μήνες: 6 

Σύνολο Διδακτικών Ωρών: 95 ώρες 

Ομάδα στόχος (Σε ποιους 
απευθύνεται) 

Πτυχιούχους  TEI‐AEI/επαγγελματίες  και  σπουδαστές 
πληροφορικής,  οικονομικών  και  άλλων  τεχνικών  σχολών,  οι 
οποίοι επιθυμούν να εισαχθούν στην Python, να κατανοήσουν 
και  να αξιοποιήσουν  τα  εργαλεία που παρέχονται  στο πεδίο 
της Ανάλυσης Δεδομένων. 

Γλώσσα υλοποίησης Ελληνικά 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 
συμμετεχόντων 

Βασικές γνώσεις υπολογιστών καθώς και επιθυμητή η γνώση 
κάποιας γλώσσας προγραμματισμού. Η επιτυχής ολοκλήρωση 
της  εκπαιδευτικής  ενότητας  «Εισαγωγή  στην  Python»  είναι 
προαπαιτούμενο   για την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής 
ενότητας «Data Analysis με Python». Ο εκπαιδευόμενος είναι 
επιθυμητό να έχει  κάποιες γνώσεις στατιστικής έτσι ώστε να 
μπορεί  να  εμβαθύνει  περισσότερο  στο  αντικείμενο  και  να 
κατανοήσει  καλύτερα  το  2ο  Σεμινάριο.  Οι  συμμετέχοντες 
πρέπει  να  διαθέτουν  πρόσβαση  στο  διαδίκτυο,  βασικές 
γνώσεις  χειρισμού  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  καθώς  και 
προσωπικό λογαριασμό e‐mail. 

Μέθοδος υλοποίησης 

Δια ζώσης 

Μικτό 

Από απόσταση (e‐learning) 

Διαδικασία παρακολούθησης  
(π.χ. στα δια ζώσης: παρουσιολόγιο, 
στα e-learning: καταγραφή ωρών 
παρακολούθησης μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας κ.λπ.) 

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 της κάθε 

εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε 
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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. 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 

1. Εισαγωγή στην Python  2 μήνες, 30 ώρες 

2. Data Analysis με Python  4 μήνες, 65 ώρες 
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Σκοπός και Στόχοι προγράμματος 

Σκοπός προγράμματος (έως 300 
λέξεις) 

Σκοπός  του  προγράμματος  είναι  αρχικά  οι  σπουδαστές  να 
κατανοήσουν και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Python 
ως εργαλείο για επίλυση διαφόρων προβλημάτων. Μετέπειτα 
για όσους θέλουν να ξεκινήσουν ως Data Analysts τους δίνεται 
η  δυνατότητα  να  μπορέσουν  να  διαχειριστούν,  να 
μεταποιήσουν,  να  ανακατασκευάσουν  και  να  παρουσιάσουν 
ακατέργαστα  δεδομένα  μέσα  από  χρήσιμες  και  ευρέως 
διαδεδομένες βιβλιοθήκες  

 
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)  

1. Κατανόηση της Python ως Γλώσσας Προγραμματισμού 

2. Χρήση Python για επίλυση προβλημάτων 

3. Χρήση δομών και ομαδοποίηση δεδομένων 

4. Φόρτωση και αποθήκευση δεδομένων 

5. Σχεδίαση και γραφική απεικόνιση Δεδομένων 

6. Εισαγωγή και εκμάθηση βιβλιοθήκης NumPy 
7. Εισαγωγή και εκμάθηση βιβλιοθήκης pandas 
8. Γνωριμία και χρήση Python εργαλείων 
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Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων προγράμματος  

Τίτλος 
διδακτικής 
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.)   

Θεωρία Πρακτική 
Δια ζώσης 
διδασκαλία 
στην τάξη 

Από 
απόσταση  

(e-
learning) 

            Οι συμμετέχοντες 
είναι σε θέση να :

Εισαγωγή στην Python 
1. Εισαγωγή 
στην Python 

      4    εγκαταστήσουν 
και γνωρίσουν το 
περιβάλλον της 
Python 

2. Βασικά 
στοιχεία 
της Python 

      6    χρησιμοποιούν 
μεταβλητές και 
τύπους 
μεταβλητών 
καθώς και να 
μεταποιούν τις 
τιμές που 
εμπεριέχουν 

3. 
Συνεχίζοντας 
με 
την Python 

      5    να χρησιμοποιούν 
μεθόδους 
επαναλήψεων, να 
ελέγχουν λάθη και 
να προσθέτουν 
επιπλέον 
βιβλιοθήκες 

4. 
Εκτελώντας 
κοινά tasks 

      6    να γνωρίζουν και 
να κατανοούν τις 
μεταβλητές, 
λίστες και κλάσεις 
της Python 

5. 
Εκτελώντας 
πιο 
πολύπλοκα t
asks 

      5    να διαβάζουν και 
αποθηκεύουν 
δεδομένα στον  
δίσκο 
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6. Βέλτιστες 
πρακτικές 

      4    να χρησιμοποιούν 
χρήσιμους 
οδηγούς, εργαλεία  
και βιβλιοθήκες 
της Python  

Data Analysis με Python 

1. Εισαγωγή 
στην Python 
για Data 
Analytics 

      5    να μάθουν πως η 
Python μπορεί να 
βοηθήσει έναν 
Data Analyst  

2. Εργαλεία 
και Δομές 
της Python 

      5    να αξιοποιούν 
εργαλεία και 
δομές που 
χρειάζεται να 
γνωρίζει και 
χρησιμοποιεί ο 
Data Analyst για 
την μεταποίηση 
των δεδομένων 

3. Εισαγωγή 
της NumPy 
Βιβλιοθήκης 

      5    να κατανοούν με  
παραδείγματα τη 
βιβλιοθήκη 
NumPy 

4. 
Γνωρίζοντας 
την 
βιβλιοθήκη 
pandas 

      5    να χρησιμοποιούν  
με παραδείγματα 
τη βιβλιοθήκη 
pandas 

5. Φόρτωση 
και 
Αποθήκευση 
δεδομένων 

      10    να φορτώνουν, 
αποθηκεύουν και 
μεταποιούν 
δεδομένων 

6. Σχεδίαση 
και γραφική 
απεικόνιση 
δεδομένων 

      6    να χρησιμοποιούν  
εργαλεία 
απεικόνισης και 
αναπαράστασης 
δεδομένων 

7. 
Ομαδοποίησ
η δεδομένων 

      6    να χρησιμοποιούν  
δυνατότητες 
ομαδοποίησης 
των δεδομένων 
μέσω της function 
groupby 

8. Διαχείριση 
δεδομένων 
χρόνου 

      5    να διαχειρίζονται 
χρονοσειρές 
(timeseries) – 
χρήση datetime, 
time, calendar  
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9. Επιπλέον 
δυνατότητες 
με την 
βιβλιοθήκη 
pandas 

      5    να χρησιμοποιούν  
pandas για 
κατηγοριοποίηση 
των δεδομένων 
μέσω μετατροπής 
λιστών σε 
categorical τύπους 
δεδομένων και 
επιπλέον χρήσεις 
του groupby 

10. 
Εισαγωγή σε 
Modeling 
βιβλιοθήκες 
στην Python 

      7    να κατανοούν τη  
Μοντελοποίηση 
των δεδομένων 
μέσω της χρήσης 
έτοιμων 
βιβλιοθηκών 
(statsmodels) και 
εισαγωγή στην 
scikit‐learn για 
machine learning 

11. Επιπλέον 
δυνατότητες 
με την 
βιβλιοθήκη 
NumPy 

      6    να γνωρίζουν  
ndarray objects, 
τρόπους 
αναδιαμόρφωσης 
λιστών (reshaping 
arrays, repeat, 
take, put), 
ταξινόμηση 
(argsort, lexsort) 

12. Επιπλέον 
IPython 
πληροφορίες 
και εντολές 

      5    να κατανοούν 
χρήσιμες εντολές 
για 
αλληλεπίδραση με 
το λειτουργικό 
σύστημα και 
επιπλέον 
δυνατότητες της 
IPython 
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Εκπαιδευτές 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτών Κοκκινάκης Πέτρος 

Ιδιότητες εκπαιδευτών Μηχανικός Ανάπτυξης Λογισμικού 

Χορήγηση Πιστοποιητικού 
Τύπος Πιστοποιητικού Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης  Διδακτικής 

Ενότητας 
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος 
 

Βαθμοί ECVET   
(προαιρετικά εφόσον υπάρχουν) 

Ώρες Εξ 

Αποστάσεως 

Σύνολο 

Ωρών 

Μονάδες 

ECVET 

30+65  95 
95 

3,8 
 /25 

 
Βαθμοί ECVET: 3,8 
 

 
Εισαγωγή στην Python  2 μήνες, 30 ώρες 

Data Analysis με Python  4 μήνες, 65 ώρες 

 
 

Αξιολόγηση Μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Τρόπος αξιολόγησης  μαθησιακών 
αποτελεσμάτων 

H  εξεταστική  διαδικασία  πραγματοποιείται  εξ 
αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα e‐learning με την 
ανάρτηση  θεμάτων  (ερωτήσεων‐  ασκήσεων  τελικής 
εξέτασης) σε μορφή τεστ πολλαπλής επιλογής. 
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. 
Η τελική βαθμολογία διαμορφώνεται κατά 25% από τις 
ασκήσεις και κατά 75% από την τελική εξέταση.  
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Κόστος συμμετοχής – Εκπτωτική πολιτική 
 Κόστος συμμετοχής ανά Διδακτική Ενότητα 
 

1. Εισαγωγή στην Python: 240€ χωρίς έκπτωση, 

170€ με έκπτωση Νο1 και 200€ με έκπτωση 

Νο2 

Δόσεις:240€ (140+100), 170€ (εφάπαξ), 200€ 

(εφάπαξ) 

 
2. Data Analysis με Python: 470€ χωρίς έκπτωση, 

330€ με έκπτωση Νο1 και 400€ με έκπτωση 
Νο2 
Δόσεις: 470€ (200+150+120), 330€ (200+130), 
400€ (200+200) 

 

Έκπτωση Νο1: 500€ 
• 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: 600€ 
•  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 
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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 

 
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 την 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. 
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Συνεργασίες 
Συνεργαζόμενοι φορείς  
(εφόσον υπάρχουν) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


