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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εισαγωγή στην Ασφαλή Λειτουργία και Διαχεί-
ριση Πληροφοριακών και Δικτυακών Συστημά-
των // Introduction to the Secure Operation and Man-
agement of Information and Networking Systems

 

 



Περίοδος Υλοποίησης:
10/01/2022 έως 24/04/2022

Χρονική Διάρκεια:
3 μήνες και 15 ημέρες

Ώρες Επιμόρφωσης / ECVET:
150.00 / 7.50 (1 ώρα = 0,05 ECVET)

Δίδακτρα:
€300
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Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών 
και Επικοινωνιακών Συστημάτων /
Πολυτεχνική Σχολή
Email: cskianis@aegean.gr

Χαράλαμπος Σκιάνης
Καθηγητής

Επιστημονικά και 
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος  

Email: epta@aegean.gr
Τηλ: 22730 82255 

Email:  epta-helpdesk@aegean.gr
Τηλ: 22730 82245

Νίκη Κυριακού

Κωνσταντίνος Δεμερτζής Δημήτριος Τακετζής Κωνσταντίνος Τσίκνας

Help Desk
Τεχνική ΥποστήριξηΥπεύθυνη Επικοινωνίας

Αξιωματικός ΕΣ - Μεταδιδα-
κτορικός Ερευνητής
Email: 
kdemertz@fmenr.duth.gr

Αξιωματικός ΕΣ

Email: 
jimtak80@gmail.com

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
/ Διεύθυνση Στρατιωτικών 
Έργων / Υπ. Εθνικής Άμυνας
Email: ktsiknas@ee.duth.gr

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
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Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος

Λέξεις - Κλειδιά

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη του δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα, προσωπικό των ΕΔ και των Σωμάτων 
Ασφαλείας, αλλά και σε νέους επιχειρηματίες που επιθυ-
μούν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις σχετικά με τις 
σύγχρονες τεχνολογίες δικτύων και της ασφάλειας πληρο-
φοριακών συστημάτων. Το πρόγραμμα καλύπτει τις βασι-
κές αρχές των σύγχρονων δικτύων και τις τηλεπικοινωνίες, 
ζητήματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας.

Δίκτυα, Ασφάλεια, βασικές γνώσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ



Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η 
θα είναι σε θέση να:

Κατανοεί τη λειτουργία των σύγχρονων ασύρματων και κινη-
τών δικτύων, του διαδικτύου και του υπολογιστικού νέφους 
και να αναγνωρίζει τις σύγχρονες τάσεις, τεχνολογίες και προ-
οπτικές των τεχνολογιών δικτύωσης.

Αναφέρει τις έννοιες και την αρχιτεκτονική που ορίζουν τα 
πρωτόκολλα του μοντέλου Open Systems Interconnection 
(OSI) και της διαστωματωμένης λογικής του μοντέλου αναφο-
ράς TCP/IP.

Επιλέγει και να εφαρμόζει τις κατάλληλα πρωτόκολλα επικοι-
νωνίας βάσει των προδιαγραφών και των απαιτήσεων της 
εφαρμογής.

Γνωρίζει και να χειρίζεται τις συσκευές δικτύωσης καθώς και 
τον τρόπο με τον οποίο αυτές διασυνδέονται και αλληλεπι-
δρούν μεταξύ τους.

Σχεδιάζει και να υλοποιεί τοπολογίες δικτύων καθώς και να 
εκτελεί βασικές εντολές για την διευθέτηση και την διαχείρισή 
τους.

Εφαρμόζει τις βασικές έννοιες και μεθόδους στον τομέα της 
ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.

Εφαρμόζει τους οργανωτικούς επιχειρησιακούς στόχους με 
ασφαλή υλοποίηση.

Κατανοεί τα στοιχεία που απαρτίζουν την επικοινωνία και την 
ασφάλεια των δικτύων.

Προσδιορίζει τα πρότυπα για την εφαρμογή φυσικών και λο-
γικών ελέγχων πρόσβασης στο περιβάλλον εργασίας.

Εφαρμόσει τα διαφορετικά μοντέλα ελέγχου πρόσβασης για 
την ικανοποίηση των απαιτήσεων ασφαλείας του οργανισμού.

Αναγνωρίζει τους κινδύνους για τον οργανισμό και να αξιολο-
γήσει συγκεκριμένες απειλές και ευπάθειες.
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαδικασία Υλοποίησης της Επιμόρφωσης:
Online Εξ Αποστάσεως

Μέθοδοι υλοποίησης της επιμόρφωσης:
Το εκπαιδευτικό υλικό θα αποτελείται από σχετικό σύγγραμμα και σχετικές πα-
ρουσιάσεις της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας. Θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της 
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Το υλικό θα διατίθεται σταδιακά. Κάθε εβδομάδα 
και μία ενότητα.

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επι-
μόρφωσης:
Η μέθοδος αξιολόγησης θα αποτελείται από δύο μέρη:
α) Αυτοαξιολόγηση: ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος, αντιστοίχιση, κ.τ.λ.
β) Αξιολόγηση: 1 εργασία ανάπτυξης κάθε μήνα και τελικό τεστ αξιολόγησης

Από το αποτέλεσμα των εργασιών και το τελικό τεστ αξιολόγησης, θα προκύψει 
και ο τελικός βαθμός των εκπαιδευομένων. Το πρόγραμμα δεν θα τηρεί απουσι-
ολόγιο.
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1
Επικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Αντικείμενο της διδακτικής ενότητας είναι παρουσίαση των βασικών 
εννοιών δικτύωσης , των τοπολογιών δικτύων και τα είδη δικτυακών 
συσκευών, τα βασικά χαρακτηριστικά και οι διαφορές τους. Τέλος θα πα-
ρουσιαστούν τα πρότυπα OSI και TCP/IP και οι διευθύνσεις MAC και ΙP.

 Έναρξη:  10/01/2022
Λήξη:      06/02/2022

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: 
Κωνσταντίνος Τσίκνας

Φόρτος εργασίας 
σε ώρες:  40.00



Δίκτυα και τοπολογίες Δικτύων
Έναρξη - Λήξη: 10/01/2022 - 16/01/2022
Διδάσκων: Κωνσταντίνος Τσίκνας1
Συσκευές δικτύωσης και το μοντέλο αναφοράς OSI  
Έναρξη - Λήξη: 17/01/2022 - 23/01/2022
Διδάσκων: Κωνσταντίνος Τσίκνας2
H στοίβα πρωτοκόλλων TCP/IP. Διευθύνσεις IP και ΜΑC
Έναρξη - Λήξη: 24/01/2022 - 30/01/2022
Διδάσκων: Κωνσταντίνος Τσίκνας3
Εισαγωγή στους μεταγωγείς  
Έναρξη - Λήξη: 31/01/2022 - 06/02/2022
Διδάσκων: Κωνσταντίνος Τσίκνας4
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2
Κινητές Επικοινωνίες και Ασύρματα Δίκτυα

Στην παρούσα διδακτική ενότητα παρουσιάζονται οι ασύρματες τεχνικές 
επικοινωνιών, τα πρωτόκολλα και τα δομικά μέρη που συνθέτουν τα ασύρ-
ματα και κινητά δίκτυα. Επίσης καλύπτονται θέματα κατωτέρων επιπέδων 
της στοίβας TCP/IP που αφορούν στη μετάδοση των σημάτων και στον 
έλεγχο προσπέλασης. στο μέσο μετάδοσης αλλά και ζητήματα ανωτέρων 
επιπέδων (π.χ. κινητό IP και TCP,έλεγχος ροής-συμφόρησης, κ.α.). Τέλος πα-
ρατίθενται τεχνολογίες αιχμής που συμπεριλαμβάνουν το Gigabit Wi-Fi, το 
Διαδίκτυο των Πραγμάτων, to ZigBee, και τα ασύρματα δίκτυα 5ης γενιάς 
κινητής τηλεφωνίας (5G).

Ασύρματη μετάδοση και διάδοση σημάτων. Τεχνολογίες
διαμόρφωσης και πολλαπλής πρόσβασης
Έναρξη - Λήξη: 10/01/2022 - 16/01/2022
Διδάσκων: Κωνσταντίνος Τσίκνας

1
Ασύρματα δίκτυα και δίκτυα κινητών επικοινωνιών 
Έναρξη - Λήξη: 14/02/2022 - 20/02/2022
Διδάσκων: Κωνσταντίνος Τσίκνας2

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

 Έναρξη:  07/02/2022
Λήξη:      06/03/2022

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: 
Κωνσταντίνος Τσίκνας

Φόρτος εργασίας 
σε ώρες:  40.00



Διευθέτηση ασύρματων δικτύων
Έναρξη - Λήξη: 21/02/2022 - 27/02/2022
Διδάσκων: Κωνσταντίνος Τσίκνας3
Διασύνδεση ασύρματων δικτύων  
Έναρξη - Λήξη: 28/02/2022 - 06/03/2022
Διδάσκων: Κωνσταντίνος Τσίκνας4

 Έναρξη:  07/02/2022
Λήξη:      06/03/2022

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: 
Κωνσταντίνος Τσίκνας

Φόρτος εργασίας 
σε ώρες:  40.00
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3
Εισαγωγικές έννοιες Ασφάλειας Πληροφορια-
κών Συστημάτων

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα επεξηγηθούν οι βασικές έννοι-
ες που χρησιμοποιούνται στην Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστη-
μάτων. Στο τέλος αυτής της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα έχει τη 
δυνατότητα να αναγνωρίζει και να διακρίνει αυτές τις έννοιες και 
μέσω της εφαρμογής απλών παραδειγμάτων.

Ασφάλεια και Διαχείριση Κινδύνου  
Έναρξη - Λήξη: 07/03/2022 - 13/03/2022
Διδάσκων: Δημήτριος Τακετζής1
Ασφάλεια Περιουσιακών Στοιχείων  
Έναρξη - Λήξη: 14/03/2022 - 20/03/2022
Διδάσκων: Δημήτριος Τακετζής2

 Έναρξη:  07/03/2022
Λήξη:      03/04/2022

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: 
Δημήτριος Τακετζής

Φόρτος εργασίας 
σε ώρες:  40.00



Αρχιτεκτονική ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
Έναρξη - Λήξη: 21/03/2022 - 27/03/2022
Διδάσκων: Δημήτριος Τακετζής3
Πρακτική Εφαρμογή  
Έναρξη - Λήξη: 28/03/2022 - 03/04/2022
Διδάσκων: Δημήτριος Τακετζής4
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4
Ασφάλεια Δικτύων και Έλεγχος Πρόσβασης

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών 
Έναρξη - Λήξη: 04/04/2022 - 10/04/2022
Διδάσκων: Δημήτριος Τακετζής1
Διαχείριση Ταυτότητας και Πρόσβασης  
Έναρξη - Λήξη: 11/04/2022 - 17/04/2022
Διδάσκων: Δημήτριος Τακετζής2
Πρακτική Εξάσκηση
Έναρξη - Λήξη: 18/04/2022 - 24/04/2022
Διδάσκων: Δημήτριος Τακετζής3

Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα αναλυθούν οι έννοιες της Ασφά-
λειας Δικτύων. Θα επεξηγηθούν οι μέθοδοι με τις οποίες γίνεται ο 
έλεγχος πρόσβασης στα αγαθά και πως διεξάγονται οι έλεγχοι ασφά-
λειας για την μείωση των κινδύνων.

 Έναρξη:  04/04/2022
Λήξη:      24/04/2022

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: 
Κωνσταντίνος Δεμερτζής

Φόρτος εργασίας 
σε ώρες:  30.00
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Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τα ποσοστά και τις 
κατηγορίες των εκπτώσεων και λοιπών προσφορών επί των αρχικών 
τιμών των διδάκτρων, καθόλη τη διάρκεια του τρέχοντος Κύκλου Σπου-
δών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι όποιες αλλαγές δεν αφορούν 
τους/τις ήδη εγγεγραμμένους/νες.

Η «Αίτηση Εγγραφής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και συνεπώς τα 
συμπληρωθέντα στοιχεία θα πρέπει να είναι αληθή και ακριβή ώστε τα 
εκδοθέντα Πιστοποιητικά Επιμόρφωσης, Βεβαιώσεις και λοιπά έγγραφα 
να είναι έγκυρα. 

Για οποιαδήποτε αναντιστοιχία προκύψει, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δεν υποχρεούται να επανεκ-
δώσει τα ανωτέρω έγγραφα ενώ διατηρεί το δικαίωμα να το ανακαλέσει.

Προκειμένου να τεκμηριώνεται η ισχύς των επιλεγμένων στη φόρμα 
εγγραφής εκπτώσεων, ο/η επιμορφούμενος/η οφείλει να αποστέλλει 
στη γραμματεία του εκάστοτε επιμορφωτικού προγράμματος τα σχετικά 
δικαιολογητικά, πριν την έναρξη του επιλεχθέντος Προγράμματος. 

Βάσει του άρθρου 28 του Ν.4305/2014, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύναται να διενεργεί αυτεπάγ-
γελτο έλεγχο της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο/η επιμορ-
φούμενος/η. Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής ή μη επιβεβαίωσης της εγκυρό-
τητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα της 
ανάκλησης της χορηγηθείσας έκπτωσης και να απαιτήσει την όποια προκύπτουσα 
χρηματική διαφορά καθώς και να ακυρώσει τυχόν έκδοση οποιαδήποτε Βεβαίωσης ή/
και Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης.

Κείμενο εκπτώσεων από τον ΕΥ
Έκπτωση 2 (Εφάπαξ πληρωμή): 10%
Έκπτωση 3 (Ανεργία): 10%
Έκπτωση 4 (Φοιτητές/τριες): 10%
Έκπτωση 9 (άνω των 40 ετών): 10%

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Πολιτική Εκπτώσεων

Εγγραφή

Εγκυρότητα υποβλειθέντων δικαιολογητικών
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Υποχρεώσεις επισκέπτη/χρήστη
Ο/Η χρήστης/τρια της ιστοσελίδας, των εκπαιδευτικών πλατφορμών αλλά και 
των πλατφορμών τηλεδιάσκεψης οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με 
τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαί-
ου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να 
απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των 
υπηρεσιών της ιστοσελίδας. 

Ρητά διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται να παραχωρεί τους προσωπικούς κω-
δικούς πρόσβασης σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Επίσης, κάθε επισκέπτης 
/ χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και 
διακριτικά κατά τη διάρκεια χρήσης των ανωτέρω, ενώ απαγορεύεται η υιοθέ-
τηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεται στους κοινώς 
αποδεκτούς κανόνες συμπεριφοράς των χρηστών του Internet (Netiquette). 

Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στην ιστοσελίδα ή/και στις πλατφόρμες σύγχρο-
νης/ασύγχρονής εκπαίδευσης ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την 
κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη 
είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη, και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δύναται να 
τον διαγράψει από μέλος της επιμορφωτικής του κοινότητας χωρίς οποιαδή-
ποτε οικονομική αποζημίωση και επιστροφή διδάκτρων. 

Επιπλέον, οιαδήποτε ηθική ζημία ή ζημία φήμης προκληθεί απορρέουσα από 
την μη χρήση κόσμιας και διακριτικής συμπεριφοράς κατά την επικοινωνία του 
με τις επιμέρους ομάδες διδασκόντων, τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης, 
είναι αποκλειστικά ευθύνη του χρήστη, και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δύναται 
να τον διαγράψει από μέλος της επιμορφωτικής του κοινότητας χωρίς οποια-
δήποτε οικονομική αποζημίωση και επιστροφή διδάκτρων. 

Για οποιαδήποτε επισήμανση, παρατήρηση ή/και πρόταση, οι επιμορφούμε-
νοι/ες θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στις γραμματείες των επιμέ-
ρους επιμόρφωτικών προγραμμάτων ή στη γραμματεία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
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• Δεν υφίσταται κανένας περιορισμός φύλου, φυλής, εθνικότητας, θρησκεύματος 
ή άλλη διάκριση στη συμμετοχή στα επιμορφωτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

• Η αποδοχή και η συμμετοχή των επιμορφούμενων προϋποθέτει την πλήρη εκ 
μέρους τους κατανόηση του και του εκάστοτε Οδηγού Προγράμματος.

• Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα 
των μαθημάτων, τους/τις διδάσκοντες/ουσες καθώς και να αναβάλλει ή να ακυ-
ρώνει τη διάθεση Προγραμμάτων ενημερώνοντας τους/τις εγγεγραμμένους/ες.

• Για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους, οι επιμορφούμενοι/ες θα πρέπει κατά την 
επικοινωνία τους με το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. να αναφέρουν το ονοματεπώνυμο τους, τον 
ακριβή τίτλο του προγράμματος που συμμετέχουν, τον/την Ακαδημαϊκά Υπεύθυ-
νο/η και την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.

• Εφόσον υφίστανται οικονομικής φύσης εκκρεμότητες, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί 
το δικαίωμα να αναστέλλει προσωρινά ή/και να απενεργοποιεί την πρόσβαση 
των επιμορφούμενων στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης 
μάθησης.

• Η απονομή του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης προϋποθέτει τη συμμετοχή των 
επιμορφούμενων στις ανατεθείσες δραστηριότητες αξιολόγησης και βάσει των 
κριτηρίων αξιολόγησης που θέτει το εκάστοτε επιμορφωτικό πρόγραμμα.

• Εφόσον υφίστανται οικονομικής φύσης εκκρεμότητες, δεν απονέμεται Πιστοποι-
ητικό Επιμόρφωσης για καμία από τις επιμέρους Διδακτικές Ενότητες ενός Προ-
γράμματος, αλλά ούτε για το σύνολο του Προγράμματος.

• Προϋπόθεση χορήγησης βεβαιώσεων πριν την ολοκλήρωση ενός επιμορ-
φωτικού προγράμματος, είναι η εξόφληση τουλάχιστον μέρους των διδάκτρων 
αντιστοίχου των Διδακτικών Ενοτήτων που βεβαιώνεται ότι παρακολούθησε ο/η 
επιμορφούμενος/η.

Συμμετοχή στα μαθήματα & Έκδοση Πιστοποιητικών
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Τεχνικές Προϋποθέσεις

Μοριοδότηση Προγραμμάτων

Πνευματική Ιδιοκτησία

Για τη συμμετοχή στην online επιμόρφωση απαιτούνται τουλάχιστον ένας 
σύγχρονος υπολογιστής και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, για τη 
βέλτιστη και απρόσκοπτη πρόσβαση και εργασία στο Σύστημα Ασύγχρονης και 
κυρίως της Σύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης, οι ενδιαφερόμενοι/ες προτείνε-
ται να διαθέτουν τα εξής:

1. Σύγχρονο ηλεκτρονικό υπολογιστή που να διαθέτει multimedia δυνατότητες 
(μικρόφωνο, ηχεία ή ακουστικά, κάμερα).

2. Σύνδεση ADSL για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, με ελάχιστη απαιτούμενη ταχύ-
τητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο 4 Mbps.

Είναι δυνατό ωστόσο να απαιτούνται από τα επιμέρους επιμορφωτικά προ-
γράμματα και επιπρόσθετες τεχνικές προϋποθέσεις, εφόσον αυτό κρίνεται σκό-
πιμο για την ομαλή διεξαγωγή τους.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύναται στο πλαίσιο της προώθησης ενός προγράμματος, να 
ενημερώνει -συμβουλευτικά και μόνο- το ενδιαφερόμενο κοινό σχετικά με τη 

Κάθε υλικό, εμπορικό σήμα ή λοιπή πνευματική ιδιοκτησία της παρούσας ιστο-
σελίδας αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Πανεπιστημίου Αιγαίου και υπάγε-
ται στη σχετική νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, με 
εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Απαγορεύεται η ανα-
παραγωγή, η μετατροπή / αντιγραφή / ενοικίαση / δανεισμός / μετάδοση και 
εκπομπή του χωρίς σχετική άδεια. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη 
αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό 
υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλ-
λης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής 
προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο παραχώ-
ρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
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Ακύρωση Προγραμμάτων-Επιστροφές Διδάκτρων
Τα επιμορφωτικά προγράμματα θα υλοποιούνται μόνο εφόσον έχει διασφα-
λιστεί ο απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων. Επιστροφή διδάκτρων είναι 
εφικτή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο εφόσον ο/η αιτούμενος/η 
ενημερώσει γραπτά τη γραμματεία πριν την έναρξη του Προγράμματος ότι δεν 
επιθυμεί να παρακολουθήσει εκθέτοντας αναλυτικά τους λόγους διακοπής της 
επιμόρφωσης. Το έγγραφο αίτημα εξετάζεται από τον/την Επιστημονικά Υπεύ-
θυνο/η του κάθε επιμορφωτικού προγράμματος και αποφαίνεται σχετικά. 

Στις περιπτώσεις αυτές και προκειμένου να μην επιβαρυνθεί με ενδεχόμενα 
τραπεζικά έξοδα ή έξοδα διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 
Έρευνας, δύναται να αιτηθεί πίστωση των διδάκτρων του για φοίτηση σε άλλο 
Πρόγραμμα της ίδιας επιμορφωτικής δράσης, δηλαδή σε Πρόγραμμα με τον/
την ίδιο/α Επιστημονικά Υπεύθυνο/η. Το πιστωμένο ποσό σε περίπτωση που 
δεν εξαντληθεί, δεν επιστρέφεται, αλλά παραμένει στη διάθεση του/της συμ-
μετέχοντα/ουσας για μελλοντική χρήση. 

Σε περιπτώσεις απόφασης επιστροφής διδάκτρων, εάν η υπαιτιότητα της επι-
στροφής βαρύνει το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., η οφειλόμενη χρηματική διαφορά επιστρέ-
φεται χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. 

Σε περιπτώσεις μη υπαιτιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου η όποια οφειλό-
μενη χρηματική διαφορά βαρύνει τον/την αιτούντα/ούσα, που επιβαρύνεται 
με τα όποια τραπεζικά έξοδα και επιπρόσθετα 10% με έξοδα διαχείρισης του 
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.

δυνατότητα αξιοποίησης ενός πιστοποιητικού επιμόρφωσης από πλευράς 
ενδεχόμενης μοριοδότησής του, βάσει του θεσμικού πλαισίου που ισχύει κατά 
την περίοδο της έναρξης του προγράμματος. Ωστόσο, η μοριοδότηση της επι-
μόρφωσης ως προσόν, εξαρτάται από τα εκάστοτε κριτήρια των προκηρύξεων/
προσκλήσεων όπως αυτά καθορίζονται από τους φορείς που τις εκδίδουν κατά 
τη χρονική στιγμή της έκδοσης τους και οι ενδιαφερόμενοι/ες οφείλουν να 
επικοινωνούν με τους εν λόγω φορείς για διευκρινίσεις και φέρουν την απο-
κλειστική ευθύνη για τη διερεύνηση ζητημάτων μοριοδότησης.
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Κτίριο Λυμπέρη, Παλαμά 2 & Γοργύρας, 
Τ.Κ. 83200, Καρλόβασι, Σάμος

+30 22730 82255 (Δε-Πα: 9πμ-3μμ)

Γραμματεία: epta@aegean.gr
Helpdesk: epta-helpdesk@aegean.gr

Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου
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