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ΕΠΤΑΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
INTERNATIONAL DIPLOMA IN IT AND CYBER SECURITY 
(400 ΩΡΩΝ) 
 
Τα Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνουν την 

έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στο Επτάμηνο Πρόγραμμα "Διεθνές δίπλωμα στον 

τομέα της πληροφορικής και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο" - «International Diploma 

in IT and Cyber Security» 

Έναρξη μαθημάτων: 15/10/2019 

Λήξη μαθημάτων: 15/05/2020 

Δίδακτρα: 400 ευρώ σε δυο δόσεις: 200 ευρώ μη επιστρέψιμα ως κόστος εγγραφής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και μια 

δόση των 200 ευρώ που καταβάλεται στην εταιρία vellum ως κόστος πιστοποίησης. 

Εγγραφές έως 10/10/2019 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Psichologia.gr 

22510-36520, 22510-36580 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ppy@aegean.gr 
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1Α. ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Πρόκειται για επιμορφωτικό πρόγραμμα, που σκοπό έχει τη θεωρητική και εμπειρική εξειδίκευση φοιτητών, διαχειριστών 

δικτύων, τεχνικών ασφάλειας δικτύων, εργαζομένων σε επιχειρήσεις με παροχή υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου και όσων 

ήδη γνωρίζουν τις εφαρμογές της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και Επικοινωνιών στις σύγχρονες τάσεις της 

πληροφορικής και τον εμπλουτισμό των γνώσεων, που απαιτούνται, προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειριστούν με 

αξιοπιστία και ασφάλεια δίκτυα, διαχειριζόμενοι κινδύνους παράκαμψης ασφαλείας που προκύπτουν στα εταιρικά 

περιβάλλοντα, από hackers, spammers, συγγραφείς κακόβουλου λογισμικού με virus, trojans, scripts κλπ.  

Η επιμόρφωση περιλαμβάνει:  

 αναγνώριση, πρόληψη, εποπτεία, και καταστολή κινδύνων του δικτύου 

 εργαλεία και υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για να την προστασία δικτύων  

 παρουσίαση τρόπων και μεθόδων αποτρεπτικής λειτουργίας στην παραβίαση ηλεκτρονικών συσκευών και cloud 

computing από πιθανές εισβολές 

 δυνατότητα δοκιμής των θεωρητικών  γνώσεων στο εικονικό μας εργαστήριο, προκειμένου να δείτε στην πράξη 

πως να φροντίζετε, αλλά και να προλαμβάνετε ή να εξουδετερώνετε πιθανούς κινδύνους που μπορεί να βλάψουν 

(ίσως και ανεπανόρθωτα) τα δίκτυα που διαχειρίζεστε. 

1Β. ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μετά το τέλος του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση να: 

 γνωρίζουν βασικές αρχές στην ασφάλεια δικτύων 

 αξιολογoύν τους κινδύνους ασφαλείας των ενσύρματων και ασύρματων δικτύων. 

 συντάσσουν οδηγίες και πρότυπα ασφαλούς χρήσης των δικτύων. 

 εποπτεύουν και να φροντίζουν για την ορθή λειτουργία των δικτύων και των εφαρμογών. 

 επαναφέρουν το δίκτυο σε λειτουργία μετά από καταστροφή. 

 σχεδιάζουν την αρχιτεκτονική ενός δικτύου με γνώμονα την ασφάλεια. 

 επιλέγουν ασφαλέστερες μεθόδους ελέγχου πρόσβασης και επαλήθευσης ταυτότητας. 

 εντοπίζουν και να αφαιρούν κακόβουλο λογισμικό.  

 

2. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και 

εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και 

απαιτητικό περιεχόμενο. Αν και τα Προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της διά 

βίου μάθησης, απευθύνονται σε φοιτητές, τεχνικούς ασφάλειας δικτύων, διαχειριστές δικτύων και εργαζομένους σε 

επιχειρήσεις με διαδικτυακή παροχή υπηρεσιών, αλλά και σε όσους γνωρίζουν και εφαρμόζουν Τεχνολογίες 

Πληροφοριών και Επικοινωνιών.  

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
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Το πρόγραμμα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες: 

Διδακτική Ενότητα  1  

Τίτλος Αξιολόγηση κινδύνου - Οδηγίες και πρότυπα δικτύωσης 

Περιγραφή 

 

Η αξιολόγηση κινδύνου περιλαμβάνει κάθε πιθανό σενάριο που αφορά την 

ασφάλεια ενός δικτύου. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται ο ορισμός της 

αξιολόγησης κινδύνου και η ορολογία που σχετίζεται με αυτή, καθώς και η 

εξίσωση με την οποία εκτιμάται κάθε πιθανός κίνδυνος. Ο επιμορφούμενος 

μαθαίνει πώς μπορεί να ενεργήσει για την αντιμετώπιση κινδύνων. 

Παρουσιάζονται εν συντομία το Cloud Computing και η εικονικοποίηση τα 

οποία είναι απαραίτητα να συμπεριληφθούν στην αξιολόγηση κινδύνου, 

εφόσον γίνεται χρήση τους. 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι πολιτικές, τα πρότυπα και οι 

οδηγίες. Είναι γραπτοί κανόνες και οδηγίες τα οποία πρέπει να ακολουθεί 

ο κάθε υπάλληλος ενός οργανισμού για να ολοκληρώσει το έργο του, 

συμβάλλοντας στην ασφάλεια του δικτύου. Αναφέρονται οι τύποι ελέγχου 

ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι υπάλληλοι συμμορφώνονται με τις πολιτικές 

και τα πρότυπα. Αναλύονται οι επιπτώσεις για τον καθορισμό σχεδίων 

αποκατάστασης μετά από μια καταστροφή και οι ενέργειες ανάκαμψης. 

 

 

Διδακτική Ενότητα  2  

Τίτλος Εποπτεία και φροντίδα του δικτύου - Εργαλεία και υπηρεσίες για την 

ασφάλεια του δικτύου. 

Περιγραφή 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η σπουδαιότητα της εποπτείας της 

κίνησης του δικτύου και των αρχείων καταγραφής. Αναφέρονται τρόποι για 

την ασφάλεια του λειτουργικού συστήματος και δίνονται παραδείγματα 

ενεργειών που αφορούν υπηρεσίες και εφαρμογές σε περιβάλλον 

Microsoft Windows. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα πρώτα βήματα 

που πρέπει να ακολουθηθούν για την ασφάλεια του δικτύου. Τονίζεται η 

σημαντικότητα του Πλάνου Ασφάλειας, το οποίο προστατεύει τον 

οργανισμό από εσωτερικές και εξωτερικές απειλές και αναλύονται οι 

τρόποι αναφοράς των ζητημάτων ασφαλείας. Η ενότητα ολοκληρώνεται με 

σύγκριση των ελέγχων ανίχνευσης και πρόληψης εισβολών. 
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Διδακτική Ενότητα  3  

Τίτλος Η συλλογή πρωτοκόλλων TCP/IP 

Περιγραφή 

 

Η συλλογή πρωτοκόλλων TCP/IP είναι ο πυρήνας όλων των πραγμάτων 

στη δικτύωση. Μετά από μία σύντομη ιστορική αναδρομή γίνεται 

σύγκριση με το μοντέλο αναφοράς OSI. Παρουσιάζονται τα επίπεδα του 

μοντέλου και τα πρωτόκολλά τους με ειδική αναφορά στα TCP, UDP και 

IP.  

 

 

Διδακτική Ενότητα  4 

Τίτλος Δίκτυα 

Περιγραφή 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται ασφαλείς τρόποι για την δημιουργία 

του σχεδίου τοπολογίας ενός δικτύου. Παρουσιάζονται επίσης οι 

σημαντικότερες συσκευές δικτύωσης. Επιπρόσθετα, αναλύονται τα 

Συστήματα Ανίχνευσης και Πρόληψης Εισβολής. 

 

Διδακτική Ενότητα  5 

Τίτλος Έλεγχος πρόσβασης, επαλήθευση ταυτότητας και εξουσιοδότηση 

Περιγραφή 

 

Ο Έλεγχος Πρόσβασης επιτρέπει την πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένο 

προσωπικό και κρατάει το μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό εκτός. Στην 

ενότητα αυτή αναφέρονται μερικοί τρόποι επαλήθευσης ταυτότητας και 

πιθανά προβλήματα. Παρουσιάζεται το πρωτόκολλο RADIUS και η χρήση 

του στην πράξη μέσα σε εικονικό εργαστήριο. 

 

Διδακτική Ενότητα  6 

Τίτλος Προστασία ασύρματων δικτύων - Cloud Computing και εικονικοποίηση 
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Περιγραφή 

 

Στην ενότητα αυτή εξετάζονται τα πρωτόκολλα και οι αλγόριθμοι 

κρυπτογράφησης των ασύρματων δικτύων και οι συσκευές ασύρματης 

δικτύωσης. Παρουσιάζονται τα αδύναμα σημεία των ασύρματων δικτύων 

και οι τρόποι αντιμετώπισής τους στην πράξη μέσα σε εικονικό εργαστήριο. 

Τέλος,  παρουσιάζονται οι τύποι, τα ζητούμενα χαρακτηριστικά και οι 

μέθοδοι ανάπτυξης του Cloud Computing, όπως επίσης οι τύποι και οι 

εφαρμογές της Εικονικοποίησης. 

 

Διδακτική Ενότητα  7 

Τίτλος Ασφάλεια εφαρμογών - Malware 

Περιγραφή 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι διαδικασίες ασφάλειας των 

εφαρμογών, όπως η διαχείριση κρυπτογραφικών κλειδιών και η διαχείριση 

διαπιστευτηρίων. Αναφέρονται ακόμα οι βέλτιστες πρακτικές για την 

ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων. 

Το Malware είναι λογισμικό που έχει ως στόχο να προκαλέσει οποιαδήποτε 

ζημία σε δεδομένα, συσκευές ή ανθρώπους. Παρουσιάζονται οι 

διαφορετικοί τύποι Malware, ο έλεγχος ύπαρξής τους και η προστασία από 

αυτούς. 

 

4. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

Οι διδάσκοντες επιλέγονται από το Κέντρο διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατόπιν αυστηρής επιλογής 

μέσω των ακαδημαϊκών κριτηρίων και κανονισμών που έχει θεσπίσει.  

Περιεχόμενα προγράμματος 

5. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

Το πρόγραμμα είναι επτάμηνο και πιστώνει 400 διδακτικές ώρες. Το συνολικό κόστος φοίτησης ανέρχεται στα 400€ σε 

δύο δόσεις (βλ. ΠΡΟΣΟΧΗ 1) 

400 ευρώ σε δυο δόσεις: 200 ευρώ μη επιστρέψιμα ως κόστος εγγραφής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και μια δόση των 200 

ευρώ που καταβάλεται στην εταιρία vellum ως κόστος πιστοποίησης. 

•200 ευρώ για την εγγραφή και εξέταση αίτησης  

• 200 ευρώ α δόση 
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ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

Ο φορέας πιστοποιήσεων  ΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ (“VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES”) προσφέρει 

στους συμμετέχοντες του προγράμματος, ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΗ βασικών δεξιοτήτων χειρισμού Η/Υ στα εξής γνωστικά 

αντικείμενα: 

 

Α. Επεξεργασία κειμένου, 

Β. Υπολογιστικά φύλλα, 

Γ. Υπηρεσίες διαδικτύου.  

 

Οι παραπάνω εξεταζόμενες ενότητες μοριοδοτούνται με 4 μονάδες σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμού και 

προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 4589 Κεφάλαιο Ε’) και γίνονται αποδεκτές από όλες τις προκηρύξεις του 

Α.Σ.Ε.Π. 

 

Για τον τόπο και το χώρο εξέτασης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία της VELLUM στο τηλέφωνο 

2310501895 (εσωτ. 110 κα. Παπά Ελένη) 

 

 

ECVET και Μοριοδοτήσεις 

Όλα μας τα Προγράμματα προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, 

ένα πρόγραμμα 400 ωρών πιστώνει 20 ECVET 

Α. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Τα Προγράμματα έχουν σχεδιαστεί ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν όλοι οι επιμορφούμενοι μελετώντας με 
τους δικούς τους  ρυθμούς μάθησης. Πρόκειται δηλαδή για ασύγχρονη εκπαίδευση. Το προς μελέτη υλικό 
αναρτάται στην αρχή κάθε μηνιαίας θεματικής ενότητας, ενώ δύο φορές το μήνα θα υπάρχει προαιρετική 
σύγχρονη και διαδραστική επικοινωνία με τους διδάσκοντες.  

Στο τέλος των επτά ενοτήτων θα υπάρχει τεστ αξιολόγησης 100 ερωτήσεων. 

Β. ΔΙΔΑΚΤΡΑ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΕΩΝ 

Για τη λήψη του πιστοποιητικού ο επιμορφούμενος δεν πρέπει να έχει καμία οικονομική υποχρέωση απέναντι στο 

πανεπιστήμιο και θα πρέπει να έχει αποπληρώσει όλες τις δόσεις (βλ. ΠΡΟΣΟΧΗ 1) 

-1η δόση εγγραφής:200 ευρώ πληρωτέα μέχρι 15 Οκτωβρίου 2019  

(Η πρώτη δόση κατοχυρώνει και την εγγραφή σας) 

-2η δόση: 200 ευρώ, πληρωτέα μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2019 

6. ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
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Όλες οι επικοινωνίες γίνονται ψηφιακά. Σε ψηφιακή μορφή αποδίδονται όλα τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις μέσα σε 3 

έως 5 μήνες από την περάτωση των σπουδών. Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης παρέχεται μετά από αίτηση του 

επιμορφούμενου. 

7. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 

Ακολουθείται αυστηρά η ακαδημαϊκή δεοντολογία και οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτή οδηγεί στην απώλεια της 

ιδιότητας του επιμορφούμενου, δίχως επιστροφή διδάκτρων.  

Τα έγγραφα αιτήματα απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

1. Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση παρά μόνο εάν ακυρωθεί ή δεν πραγματοποιηθεί το 

πρόγραμμα με υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Με την υποβολή της αίτησης παραιτείσθε από 

κάθε απαίτηση για επιστροφή διδάκτρων ή για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή.  

2. Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι ενδεικτικό και μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των 

διδασκόντων,  την ανάρτηση υλικού και τις εκπαιδευτικές ανάγκες. 

3. Τα νέα πιστοποιητικά του Πανεπιστημίου Αιγαίου απονέμονται ηλεκτρονικά από το Κέντρο Δια Βίου 

Μάθησης. Συνήθως αποδίδουν Ευρωπαϊκές Επαγγελματικές πιστωτικές μονάδες (Ecvet) και ο χρόνος 

αποστολής τους στους υποψηφίους εξαρτάται από την ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών και οικονομικών 

ελέγχων. Κατά μέσο όρο τα πιστοποιητικά αποστέλλονται μέσα σε διάστημα 3 έως 5 μηνών από την 

ολοκλήρωση του προγράμματος. Παρόλα αυτά μπορεί να εκδοθεί βεβαίωση περάτωσης που έχει ακριβώς 

την ίδια ισχύ. 

4. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής οποιουδήποτε σημείου της προκήρυξης ανάλογα 

με τις εκπαιδευτικές και διοικητικές ανάγκες. Η παρούσα προκήρυξη δεν είναι κατ´ ουδένα τρόπο 

δεσμευτική για τα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

5. Πληροφορίες για πιθανές μοριοδοτήσεις ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία μπορούν να ληφθούν από 

τους αρμόδιους φορείς και όχι από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

6. Η εγγραφή στα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεπάγεται την αποδοχή της διατήρησης των 

προσωπικών δεδομένων και της αξιοποίησης τους για εκπαιδευτικούς και διαφημιστικούς σκοπούς. 

7. Η εγγραφή στα Προγράμματα συνεπάγεται τήρηση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και των κανόνων καλής 

συμπεριφοράς. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τους κανόνες του Πανεπιστημίου και της ευγένειας μπορεί 

να αποκλείσει τον επιμορφούμενο από τα Προγράμματα, χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή 

οποιασδήποτε βεβαίωσης.  

 Η λογοκλοπή ή ο λογοδανεισμός οδηγούν στην αποβολή του επιμορφούμενου από το πρόγραμμα 

χωρίς κανένα δικαίωμα επιστροφής διδάκτρων. 

 Το Πανεπιστήμιο αποκτά το copyright του υλικού που παραδίδουν οι επιμορφούμενοι στα πλαίσια των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Επίσης, όλο το υλικό του Πανεπιστημίου προστατεύεται από copyright 

και η με οποιαδήποτε μορφή αναπαραγωγής του έχει νομικές κυρώσεις. 
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 Οι αξιολογικές κρίσεις για το πρόγραμμα και άλλες προτάσεις απαγορεύεται ρητά να αναρτώνται υπό 

μορφή σχολίων ή άλλων μέσων στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ή σε άλλες ομάδες δικτύωσης.  

Προτάσεις, κριτικές και σχόλια γίνονται μόνο στο ειδικό έντυπο αξιολόγησης και λαμβάνονται σοβαρά 

υπόψη. Τα έγγραφα αιτήματα των επιμορφούμενων απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες. 

8. Η κατανόηση των όρων «σύγχρονος» και «ασύγχρονος» ως μεθόδων διδασκαλίας θεωρείται αυτονόητη 

και το ίδιο ισχύει για την άριστη γνώση υπολογιστών, που είναι εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση για την 

παρακολούθηση των προγραμμάτων. Αδυναμία των επιμορφούμενων να κατανοούν τις μεθόδους 

διδασκαλίας ή προβλήματα που απορρέουν από την ελλιπή γνώση υπολογιστών, δεν θα επιτραπεί να 

επηρεάσουν την ποιότητα των προγραμμάτων.  Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει τη 

φοίτηση οποιουδήποτε αποτυγχάνει στους δύο παραπάνω τομείς, χωρίς καμιά αποζημίωση.  

9. Η απουσία από τα μαθήματα και τις δράσεις των προγραμμάτων, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται, 

μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό από τα Προγράμματα χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή 

βεβαίωσης. 

10. Υπεύθυνη για διαφορές μεταξύ των επιμορφούμενων και των προγραμμάτων ορίζεται η εκάστοτε νομική 

σύμβουλος των προγραμμάτων. 

11. Ένα μεγάλο μέρος της επικοινωνίας γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα e-mail που είναι 

διαθέσιμα είναι τα ακόλουθα ppy@aegean.gr, psichologia@aegean.gr και ppky@aegean.gr. Για να 

μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα αιτήματα σας θα πρέπει απαραιτήτως στο θέμα να αναγράφονται τα 

εξής στοιχεία, ονοματεπώνυμο, πρόγραμμα και κύκλος σπουδών (πχ. Μαρία Παπαδοπούλου, Ειδική 

Αγωγή, Η’ Κύκλος). Οποιοδήποτε e-mail χωρίς αυτό το θέμα θα αγνοείται.  

12. Τα Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης προσφέρουν διάφορα προνόμια   

στους σπουδαστές τους, όπως έκπτωση 50% σε ένα επόμενο ετήσιο πρόγραμμα ή δωρεάν επιμορφώσεις 

σε διάφορους τομείς. Κάθε επιμορφούμενος δικαιούται μια φορά την ειδική αυτή μεταχείριση. 

13. Τα Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης είναι πρόθυμα να επιλύσουν κάθε 

πρόβλημα, που φυσιολογικό είναι να προκύψει κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, αρκεί  

α. Να μη γίνεται υπέρβαση ιεραρχίας 

β. Τα αιτήματα να απευθύνονται εγγράφως και με ακριβή τρόπο  

Στοιχεία επικοινωνίας 

Ονοματεπώνυμο Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας 

Ευστράτιος Παπάνης 
Επιστημονικά Υπεύθυνος 

Προγραμμάτων   

Κεντρική Γραμματεία (Μυτιλήνη) 

2251036520, 22510-36580 

Εργάσιμες μέρες και ώρες 9.00-21.00 

  

Email: 

ppy@aegean.gr 

psichologia@aegean.gr 

mailto:ppy@aegean.gr
mailto:psichologia@aegean.gr
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ppky@aegean.gr 

  

 

Επιστημονικές και διοικητικές υπηρεσίες για τη Vellum  

Επιστημονικές Υπηρεσίες: 

 

 κος Γιομπλιάκης Ευάγγελος, 2310501895 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00), email: gio@vellum.org.gr 

 

 κος Χαριτάκης Παναγιώτης, 2310501895 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00), email: charitakis.p@vellum.org.gr  

 

 

 Διοικητικές Υπηρεσίες: 

 

Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00  

 

 Παπά Ελένη 2310501895  εσωτ. 110  

 

 Κουρπαγιαννίδου Νόπη 2310501895 εσωτ. 115  

 

 Διαμαντοπούλου Γεωργία 2310501895 εσωτ. 112  
 

 
 

8.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Για πληρωμή μέσω τραπεζικής κατάθεσης: 

Για πληρωμή μέσω τραπεζικής κατάθεσης: 

Βήμα 1ο 

Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση 

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=268 

 

Οδηγίες: 

Εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία στα παραπάνω πεδία. 

Στην επιλογή “συμμετοχή ως” επιλέγετε το ποσό που θα καταθέσετε. 

mailto:ppky@aegean.gr
https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=268
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Στο πεδίο “Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Συμμετέχοντα” αναγράψτε το ΑΦΜ σας. 

Προσοχή: Η πρώτη δόση είναι 100 ευρώ.  

 
Βήμα 2ο 

 Στο πρώτο πεδίο επιλέγετε τον 

τύπο παραστατικού που επιθυμείτε 

να λάβετε (Απόδειξη παροχής 

υπηρεσιών ή τιμολόγιο) 

 Στο πεδίο “τρόπος πληρωμής” επιλέγετε 

κατάθεση σε ελληνική 

τράπεζα/webbanking/phonebanking 

-Το πεδίο “Πληροφορίες Πληρωμής/Αριθμός 
Καταθετηρίου” το αφήνετε κενό. Για να ολοκληρωθεί η 
εγγραφή σας θα πρέπει να πατήσετε Εγγραφή. 

Στα στοιχεία συναλλαγής στο πεδίο “Τραπεζικός 
Λογαριασμός” αναγράφεται ο λογαριασμός που θα 
πρέπει να πραγματοποιήσετε την κατάθεση. 

Προσοχή: 

-Η ολοκλήρωση της εγγραφής σας θα πραγματοποιηθεί 
μετά την κατάθεση του ακριβούς ποσού της δόσης που 
επιλέξατε. 

-Απαραίτητη προϋπόθεση για την ταυτοποίηση της 
κατάθεσής σας με την εγγραφή, είναι να αναγράφεται 
υποχρεωτικά κατά την κατάθεση, στο πεδίο 'Πληροφορίες 
προς τον δικαιούχο' το ίδιο ακριβώς ονοματεπώνυμο και 
ΑΦΜ του συμμετέχοντα με αυτό που συμπληρώθηκε στην εγγραφή. 

 Στο πεδίο “Πληροφορίες Πληρωμής/Αριθμός Καταθετηρίου” μπορείτε να ανεβάσετε το αποδεικτικό κατάθεσης 

πατώντας Επιλογή αρχείου. 

Για να ανεβάσετε το αποδεικτικό από τον υπολογιστή σας θα πρέπει να το σκανάρετε ή να το φωτογραφήσετε και να το 
αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας (π.χ επιφάνεια εργασίας), είτε σε μορφή pdf, είτε σε μορφή φωτογραφίας (jpg). Εάν 
δυσκολεύεστε στην επισύναψη του αρχείου μπορείτε να  αποστείλετε το αποδεικτικό στο ppy@aegean.gr , αναγράφοντας 
τα στοιχεία σας και ποιο πρόγραμμα αφορά. 

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανατρέξετε στο σχετικό έντυπο με τις πληροφορίες πληρωμής στο επιβεβαιωτικό email 
που σας έχει έρθει. 

Για πληρωμή μέσω πιστωτικής- χρεωστικής κάρτας: 
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Βήμα 1ο 

Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση 

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=268 

Οδηγίες: 

Εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία στα παραπάνω 
πεδία. 

Στην επιλογή “συμμετοχή ως” επιλέγετε το ποσό που θα 
καταθέσετε. 

Στο πεδίο “Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Συμμετέχοντα” 
αναγράψτε το ΑΦΜ σας 

 
Βήμα 2ο 

 Στο πεδίο 1 επιλέγετε τον τύπο 

παραστατικού που επιθυμείτε 

να λάβετε (Απόδειξη παροχής 

υπηρεσιών ή τιμολόγιο) 

 Το πεδίο 2 ‘Τρόπος πληρωμής” 

επιλέγετε Πιστωτική/Χρεωστική 

Κάρτα 

 To πεδίο “Πληροφορίες Πληρωμής/Αριθμός 

Καταθετηρίου” το αφήνετε κενό. Για να 

προχωρήσετε στην πληρωμή θα πρέπει να 

πατήσετε εγγραφή. 

Στη συνέχεια πατήστε Proceed για να μεταφερθείτε στο e-commerce της Alpha Bank. 

Συμπληρώστε τα στοιχεία της κάρτας σας και έπειτα πατήστε πληρωμή 

 

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=268
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Έλαβα γνώση της προκήρυξης και των συνοδευτικών εντύπων για το πρόγραμμα, στο οποίο αιτήθηκα την εγγραφή μου. 
Με τη χορήγηση των κωδικών εισόδου στην πλατφόρμα αποδέχομαι όλους τους όρους, παραιτούμενος/η από κάθε 

δικαίωμα υπαναχώρησης. 

 

 


