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Εισαγωγικά στοιχεία

Το   Κέντρο   Επιμόρφωσης   και   Διά   Βίου   Μάθησης   
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα με τίτλο «Ταχύρρυθμο CCNA (Cisco Certified Network 
Associate) 200-301», το οποίο παρέχεται για πρώτη φορά  μαζί με 
το  εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Cisco Certified CyberOps Associate 
(200-201) – Κυβερνοασφάλεια». 

Στον παρόντα ενημερωτικό οδηγό θα βρείτε αναλυτικά όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα σπουδών 
του εκπαιδευτικού προγράμματος (όπως λ. χ. τη μεθοδολογία, τον 
τρόπο πιστοποίησης όπως και τους όρους και προϋποθέσεις 
συμμετοχής) και των δύο επιμορφωτικών προγραμμάτων 
«Ταχύρρυθμο CCNA (Cisco Certified Network Associate) 200-301»   
και «Cisco Certified CyberOps Associate (200-201) – 
Κυβερνοασφάλεια» .



Ενημερωτικός Οδηγός Σπουδών 

«Ταχύρρυθμο CCNA 
(Cisco Certified Network Associate) 

200-301»

Το Ταχύρρυθμο Cisco Certified Network Associate (CCNA) 
είναι ένα προχωρημένο πρόγραμμα που καλύπτει 
διεξοδικά τα πλέον απαραίτητα θέματα Δικτύων Η/Υ, από 
εισαγωγικές έννοιες έως και σύνθετες εφαρμογές, με 
ιδιαίτερη έμφαση σε πρακτική κατάρτιση. Οι σπουδαστές 
αποκτούν υψηλό επίπεδο σε μεγάλο εύρος γνώσεων στο 
αντικείμενο των δικτύων, από βασικές έννοιες 
δρομολόγησης και μεταγωγής μέχρι υψηλού επιπέδου 
τεχνολογίες διασύνδεσης. Οι καλυπτόμενες γνώσεις 
δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να σχεδιάζουν, 
να εγκαθιστούν, να λειτουργούν και να συντηρούν δίκτυα 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων καθώς και δίκτυα 
μεγάλων εταιριών ή εταιριών παροχής υπηρεσιών με 
χρήση νέων τεχνολογιών. Για τη διεξαγωγή   του   
προγράμματος   χρησιμοποιούνται τεχνικές 
τηλεκπαίδευσης (e-learning), επιτρέποντας στον 
εκπαιδευόμενο να παρακολουθεί από απόσταση το 
πρόγραμμα.
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Στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος

To εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ταχύρρυθμο CCNA (Cisco Certified Network 
Associate)» παρέχει σύγχρονες εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα 
εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης Δικτύων Η/Υ και προετοιμάζει 
για την απόκτηση του πιστοποιητικού Cisco Certified Network Associate 
(CCNA 200-301) που δίνεται από τη Cisco Systems.

Σε ποιους απευθύνεται

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται: σε φοιτητές ή απόφοιτους 
των ΓΕΛ, ΕΠΑΛ(ΤΕΕ), ΙΕΚ, ΤΕΙ και ΑΕΙ.

Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμένου αριθμού 
θέσεων συμμετοχής. 

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του 
Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η αποδοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανακοινώνεται στον/στην 
υποψήφιο/α ατομικά με την ολοκλήρωση της αίτησης συμμετοχής.
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Απαιτήσεις παρακολούθησης 

Για την επιτυχή παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι 
αιτούντες καλούνται να διαθέτουν:

•   Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•   Πρόσβαση στο διαδίκτυο
•   Λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου        

(e mail)
•   Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών        

υπολογιστών

Πιστοποιητικό παρακολούθησης 
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και

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλάις διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001: 2015 και αξιολογείται από την 
«Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας» (ΜΟ. ΔΙ. Π.) του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 48 
του ν. 4485/2017, όπως αυτός ισχύει και για τα Προπτυχιακά και 
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών. 

Η εξωτερική αξιολόγηση και η πιστοποίηση της ποιότητας των 
εκπαιδευτικών/ επιμορφωτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Π.Θ., όπως 
και για τα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του 
Πανεπιστημίου, πραγματοποιείται από την «Εθνική Αρχή Ανώτατης 
Εκπαίδευσης» (ΕΘ.Α.Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ, 
της περίπτωσης β, της περίπτωσης δ, της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 
4653/2020.

Η επιτυχής παρακολούθηση των διδακτικών ενοτήτων του εκπαιδευτικού 
προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης 
Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και τριών (3) πιστοποιήσεων 
παρακολούθησης (μία για κάθε θεματική ενότητα) από την Cisco 
Networking Academy.
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Τρόπος διεξαγωγής εκπαιδευτικού προγράμματος
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Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές της μικτής μορφής προγραμμάτων 
εξειδίκευσης και Δία Βίου μάθησης και περιλαμβάνει: 

•     Δια ζώσης διδασκαλία αν οι εκπαιδευόμενοι βρίσκονται κοντά στις 
εγκαταστάσεις της Cisco Academy (στο Βόλο).  
•   Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με τη συμμετοχή των 
εκπαιδευομένων με διαδικασίες τηλεδιάσκεψης στην περίπτωση που 
αυτοί βρίσκονται μακριά από τον τόπο διεξαγωγής της διδασκαλίας.
•  Ασύγχρονη εκπαίδευση, κατά την οποία με ευέλικτο και 
προσαρμοσμένο τρόπο στις προσωπικές τους ανάγκες, διατίθεται σε 
όλους τους εκπαιδευόμενους το υλικό του προγράμματος.

Τα μαθήματα διεξάγονται σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες στην Τοπική 
Ακαδημία Cisco (Ιάσονος 10, 1ος όροφος, Bόλος, T.K. 38333).
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Επιστημονικός Υπεύθυνος & Επιστημονικοί Συνεργάτες

Επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο κ. 
Ηλίας Χούστης , Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος φέρει την ευθύνη για 
το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της 
ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου 
εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Οι διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι πιστοποιημένοι 
Εκπαιδευτές Cisco Academy και έχουν εξειδικευθεί στη 
Cisco Systems (Βρυξέλες) και στο Cisco Networking Academy 
Training Center (Αθήνα). 

Ενδεικτικά Διδάσκοντες  & Επόπτες ειναι:

Βράντζα Ελένη : Διοικητική Υπεύθυνη της Cisco Networking 
Academy του Κ. Ε. ΔΙ. ΒΙ. Μ. του Π. Θ., Cisco Academy 
Εκπαιδεύτρια, M. Sc. (hons), M. Sc., CCNA, CCNP, CCDA, CCDP, 
WLANFE, WLANSE, CCIE (R&S #10286), ITIL Foundation. 

Δρ. Ξενάκης Αποστόλης: Εκπαιδευτής Cisco Networking 
Adacemy, Wireless Sensor Systems Lab Researcher, Π. Δ. 
407/80 Τμήματος Πληροφορικής Π.Θ. 

























Η συνολική χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι 212 
ώρες απο τις οποίες οι 132 ώρες (92 διδακτικές ώρες και 40 
ώρες επίβλεψη-διόρθωση εργαστηριακών ασκήσεων - 
πρακτική άσκηση) ειναι του εκπαιδευτικού προγράμματος 
«Ταχύρρυθμου CCNA (Cisco Certified Network Associate) 
200-301» και οι 80 ώρες (32 διδακτικές ώρες και 48 ώρες 
επίβλεψη-διόρθωση εργαστηριακών ασκήσεων-πρακτική 
άσκηση) είναι του προγράμματος «Cisco Certified CyberOps 
Associate (200-201) - Κυβερνοασφάλεια ». Η επιμόρφωση και 
των δύο προγραμμάτων θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 6 
μηνών. 

Το συνολικό κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος 
διαμορφώνεται στα 1. 050€. Αναλυτικότερα, το κόστος 
παρακολούθησης του «Ταχύρρυθμου CCNA (Cisco Certified 
Network Associate) 200-301» είναι 750€ και το κόστος 
παρακολούθησης του «Cisco Certified CyberOps Associate 
(200-201) - Κυβερνοασφάλεια » διαμορφώνεται στα 300€ 
έπειτα από την προσφερόμενη έκπτωση της τάξεως του 
50% σε όλους τους ενδιαφερόμενους του συγκεκριμένου 
επιμορφωτικού προγράμματος.  Σημειώνεται οτι το αρχικό 
κόστος του προγράμματος «Cisco Certified CyberOps Associate 
(200-201) - Κυβερνοασφάλεια» είναι 600€. 
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Εκπτωτικές Κατηγορίες






