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Ειςαγωγικά ςτοιχεία  

Το Κζντρο Επιμόρφωςθσ & Δία Βίου Μάκθςθσ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ ςασ 
καλωςορίηει ςτο νζο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «CCNA (Cisco Certified 
Network Associate) 200-301». 
 
Το Cisco Certified Network Associate (CCNA) είναι ζνα προχωρθμζνο πρόγραμμα 
που καλφπτει διεξοδικά τα πλζον απαραίτθτα κζματα Δικτφων Η/Υ, από ειςαγωγικζσ 
ζννοιεσ ζωσ και ςφνκετεσ εφαρμογζσ,  με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε πρακτικι κατάρτιςθ. 
Οι ςπουδαςτζσ αποκτοφν υψθλό επίπεδο ςε μεγάλο εφροσ γνϊςεων ςτο αντικείμενο 
των δικτφων, από βαςικζσ ζννοιεσ δρομολόγθςθσ και μεταγωγισ μζχρι υψθλοφ 
επιπζδου τεχνολογίεσ διαςφνδεςθσ. Οι καλυπτόμενεσ γνϊςεισ δίνουν τθ δυνατότθτα 
ςτουσ ςπουδαςτζσ να ςχεδιάηουν, να εγκακιςτοφν, να λειτουργοφν και να ςυντθροφν 
δίκτυα μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων κακϊσ και δίκτυα μεγάλων εταιριϊν ι 
εταιριϊν παροχισ υπθρεςιϊν με χριςθ νζων τεχνολογιϊν. Για τθ διεξαγωγι του 
προγράμματοσ χρθςιμοποιοφνται τεχνικζσ τθλεκπαίδευςθσ (e-learning), 
επιτρζποντασ ςτον εκπαιδευόμενο να παρακολουκεί από απόςταςθ το πρόγραμμα. 
 
 
Στον παρόντα ενθμερωτικό οδθγό μπορείτε να βρείτε αναλυτικά  όλεσ τισ 
απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ αναφορικά με το πρόγραμμα ςπουδϊν του εκπαιδευτικοφ 
προγράμματοσ (όπωσ λ.χ. τθ μεκοδολογία, τον τρόπο πιςτοποίθςθσ όπωσ και τουσ 
όρουσ και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ). 
 

τόχοι του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ 

To εκπαιδευτικό πρόγραμμα «CCNA (Cisco Certified Network Associate)» παρζχει 
ςφγχρονεσ εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ςε κζματα εγκατάςταςθσ, λειτουργίασ και 
ςυντιρθςθσ Δικτφων Η/Υ και προετοιμάηει για τθν απόκτθςθ του πιςτοποιθτικοφ 
Cisco Certified Network Associate v2.0 (CCNA 200-301) που δίνεται από τθ Cisco 
Systems. 
 

ε ποιουσ απευκφνεται      

Το παρϊν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευκφνεται: ςε φοιτθτζσ 
ι απόφοιτουσ των ΓΕΛ, ΕΠΑΛ(ΤΕΕ), ΙΕΚ, ΤΕΙ και ΑΕΙ. Θα τθρθκεί 
αυςτθρι ςειρά προτεραιότθτασ, λόγω περιοριςμζνου αρικμοφ 
κζςεων ςυμμετοχισ.  

Η αίτθςθ ςυμμετοχισ υποβάλλεται θλεκτρονικά, μζςω τθσ 
ιςτοςελίδασ του Κζντρου Επιμόρφωςθσ & Δία Βίου Μάκθςθσ του Πανεπιςτθμίου 
Θεςςαλίασ. Η αποδοχι ςτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ανακοινϊνεται ςτον/ςτθν 
υποψιφιο/α ατομικά μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 
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Απαιτιςεισ παρακολοφκθςθσ     

Για τθν επιτυχι παρακολοφκθςθ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ 
οι αιτοφντεσ καλοφνται να διακζτουν: 

 Καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ 

 Πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο 

 Λογαριαςμό θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e mail) 

 Βαςικζσ γνϊςεισ χειριςμοφ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν 
 

Πιςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ  

Η επιτυχισ παρακολοφκθςθ των διδακτικϊν ενοτιτων του 
εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ οδθγεί ςτθ λιψθ Πιςτοποιθτικοφ 
Παρακολοφκθςθσ από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ 
κακϊσ και τεςςάρων (4) πιςτοποιιςεων παρακολοφκθςθσ (μία για 

κάκε κεματικι ενότθτα) από τθν Cisco Networking Academy. 

 

Πιςτοποίθςθ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.      

Το Κζντρο Επιμόρφωςθσ και Δία Βίου Μάκθςθσ του Πανεπιςτθμίου 
Θεςςαλίασ διακζτει πιςτοποίθςθ από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Εκνικόσ 
Οργανιςμόσ Πιςτοποίθςθσ Προςόντων και Επαγγελματικοφ 
Προςανατολιςμοφ) και τα μζλθ που απαρτίηουν τθν επιςτθμονικι 
και ςυγγραφικι ομάδα ζχουν εξζχουςα εμπειρία ςε εξ αποςτάςεωσ 
και δια ηϊςθσ εκπαιδευτικά προγράμματα. Η πιςτοποίθςθ από τον 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επικυρϊνει τθ ςυμμετοχι ςε πρόγραμμα 
επιμόρφωςθσ επιβεβαιϊνοντασ τα αποκτθκζντα προςόντα και 
διευκολφνοντασ  τθν εφρεςθ εργαςίασ.  

 
Σρόποσ διεξαγωγισ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ 

Το πρόγραμμα ςτθρίηεται ςτισ αρχζσ τθσ μικτισ μορφισ προγραμμάτων εξειδίκευςθσ 
και Δία Βίου μάκθςθσ και περιλαμβάνει:  

• δια ηϊςθσ διδαςκαλία αν οι εκπαιδευόμενοι βρίςκονται κοντά ςτισ 
εγκαταςτάςεισ τθσ Cisco Academy (ςτθ Λαμία).   

• ςφγχρονθ εκπαίδευςθ από απόςταςθ, με τθ ςυμμετοχι των εκπαιδευομζνων 
με διαδικαςίεσ τθλεδιάςκεψθσ ςτθν περίπτωςθ που αυτοί βρίςκονται μακριά 
από τον τόπο διεξαγωγισ τθσ διδαςκαλίασ 

• αςφγχρονθ εκπαίδευςθ, κατά τθν οποία με ευζλικτο και προςαρμοςμζνο ςτισ 
προςωπικζσ τουσ ανάγκεσ τρόπο, διατίκεται ςε όλουσ τουσ εκπαιδευόμενουσ 
το υλικό του προγράμματοσ. 
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Τα μακιματα διεξάγονται ςε ειδικά διαμορφωμζνεσ αίκουςεσ ςτθν Τοπικι Ακαδθμία 
Cisco (Τμιμα Πλθροφορικισ Π.Θ., Παπαςιοποφλου 2 – 4, Τ.Κ. 35 131, Γαλανζϊκα, 
Λαμία). 
 

Τπθρεςίεσ υποςτιριξθσ     

Οι εκπαιδευόμενοι ζχουν τθ δυνατότθτα να απευκυνκοφν ςτθ 
Διοικθτικι ι Τεχνικι Υποςτιριξθ του εκπαιδευτικοφ 
προγράμματοσ ανάλογα με τθ φφςθ του προβλιματοσ. Οι 
διδάςκοντεσ του προγράμματοσ είναι ςε ςυνεχι επικοινωνία με 
τουσ καταρτιηόμενουσ για παροχι ςυμβουλϊν και υποςτιριξθσ.  
 

Επιςτθμονικά υπεφκυνοσ 

Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ του Προγράμματοσ είναι ο κ. Γεϊργιοσ Σταμοφλθσ, 
Κακθγθτισ των τμθμάτων Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Η/Υ, 
Πλθροφορικισ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ, ο οποίοσ φζρει τθν ευκφνθ για το 
ςχεδιαςμό, υλοποίθςθ και παρακολοφκθςθ τθσ ακαδθμαϊκισ διαδικαςίασ του 
ςυγκεκριμζνου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ. 
 

Επιςτθμονικι ομάδα εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ 

Οι διδάςκοντεσ ςτο πρόγραμμα είναι πιςτοποιθμζνοι Εκπαιδευτζσ Cisco Academy και 
ζχουν εξειδικευκεί ςτθ Cisco Systems (Βρυξζλεσ) και ςτο Cisco Networking Academy 
Training Center (Ακινα). 

 
Ενδεικτικά διδάςκοντεσ και επόπτεσ είναι: 
 
Βράντηα Ελζνθ 
Διοικθτικι Υπεφκυνθ τθσ Cisco Networking Academy του ΚΔΒΜ του Π.Θ. 
Cisco Academy Εκπαιδεφτρια 
M.Sc.(hons), M.Sc., CCNA Routing & Switching, CCNA Security, CCNP, CCDA, CCDP, 
WLANFE, WLANSE, CCIE (R&S #10286), ITIL Foundation 

 
Δρ. Ξενάκθσ Αποςτόλθσ 
Cisco Networking Academy Εκπαιδευτισ 
Wireless Sensor Systems Lab Researcher 
 
 

Περιεχόμενο του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ   

H κεωρθτικι κατάρτιςθ πραγματοποιείται μζςω ειδικά ςχεδιαςμζνθσ πλατφόρμασ 
τθλεκπαίδευςθσ τθσ Cisco Networking Academy και περιλαμβάνει τθ μελζτθ 
κειμζνων και πολυμορφικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ, τθν επίλυςθ αςκιςεων και 
δραςτθριοτιτων και τθσ ςυμμετοχισ ςε ςφντομεσ εξετάςεισ (tests) που ελζγχουν τθν 
κατανόθςθ τθσ φλθσ από τουσ εκπαιδευόμενουσ.  
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Το υλικό διατίκεται ςταδιακά (κατά τθν θμερομθνία διάκεςθσ τθσ κάκε διδακτικισ 
ενότθτασ) και θ εξζταςθ γίνεται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ενότθτασ. Η τελικι 
εξζταςθ τθσ κάκε ενότθτασ κακϊσ και τα διάφορα tests δίνονται μζςω τθσ 
πλατφόρμασ τθσ Cisco Networking Academy και ο κάκε εκπαιδευόμενοσ μπορεί να 
εξεταςτεί όποτε επικυμεί χρθςιμοποιϊντασ τον προςωπικό του υπολογιςτι ςτο ςπίτι 
ι ςτο γραφείο του.  

Επίςθσ κάκε εκπαιδευόμενοσ ζχει τθ δυνατότθτα να μεταφορτϊνει από το server τθσ 
Cisco Academy το υλικό των παραδόςεων των μακθμάτων κακϊσ και πρόςκετο 
πλθροφοριακό υλικό. 

Το περιεχόμενο του προγράμματοσ CCNA προετοιμάηει τουσ εκπαιδευόμενουσ για 
τθν πιςτοποίθςθ Cisco Certified Network Associate v2.0 (CCNA 200-301) και 
περιλαμβάνει ειςαγωγι ςε τεχνολογίεσ ενςφρματων και αςφρματων δικτφων, 
ρφκμιςθ ενςφρματων και αςφρματων τοπικϊν δικτφων, κακϊσ και πρωτόκολλα και 
κζματα αςφάλειασ δικτφων. Πιο ςυγκεκριμζνα θ φλθ του προγράμματοσ CCNA 
περιλαμβάνει: 

 

1.0 Network Fundamentals 

  

2.0 Network Access   

3.0 IP Connectivity   

4.0 IP Services   

5.0 Security Fundamentals   

6.0 Automation and Programmability 

 
  

 
χεδιαςμόσ εκπαίδευςθσ 

Το πρόγραμμα ςτθρίηεται ςτισ αρχζσ τθσ μικτισ μορφισ προγραμμάτων εξειδίκευςθσ 
και Δία Βίου μάκθςθσ. Οι επιμορφοφμενοι ζχουν τθ δυνατότθτα να λάβουν είτε 
εκπαίδευςθ δια ηϊςθσ εάν βρίςκονται κοντά ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Ακαδθμίασ Cisco 
(ςτθ Λαμία) είτε ςφγχρονθ εκπαίδευςθ, με παρακολοφκθςθ τθσ διδαςκαλίασ με 
διαδικαςίεσ τθλεδιάςκεψθσ. Επιπλζον όλοι οι επιμορφοφμενοι λαμβάνουν και 
αςφγχρονθ εκπαίδευςθ, κατά τθν οποία τουσ διατίκεται με ευζλικτο τρόπο 
προςαρμοςμζνο ςτισ προςωπικζσ τουσ ανάγκεσ και προτεραιότθτεσ το υλικό του 
προγράμματοσ. Το διδακτικό υλικό τθσ Cisco Networking Academy πλατφόρμασ 
περιλαμβάνει όλουσ τουσ τφπουσ μακθμάτων όπωσ αρχεία κειμζνου, αρχεία ιχου, 
αρχεία βίντεο και βιντεομακιματα.  

Τα μακιματα διεξάγονται ςε ειδικά διαμορφωμζνεσ αίκουςεσ ςτθν Τοπικι Ακαδθμία 
Cisco (Τμιμα Πλθροφορικισ Π.Θ., Παπαςιοποφλου 2 – 4, Τ.Κ. 35 131, Γαλανζϊκα, 



CCNA (Cisco Certified Network Associate) 200-301 
 

Cisco Networking Academy  

5 
Κζντρο Επιμόρφωςθσ & Διά Βίου Μάκθςθσ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ 
 

Λαμία). Οι εκπαιδευόμενοι από απόςταςθ μποροφν να παρακολουκοφν τα 
μακιματα μζςω λογιςμικοφ Skype ι WebEx. 

Οι εκπαιδευόμενοι για τθ πρακτικι τουσ εξάςκθςθ χρθςιμοποιοφν αυκεντικό 
εξοπλιςμό δικτφων τθσ Cisco Systems και επιπλζον το μάκθμα γίνεται με τζτοιο 
τρόπο ϊςτε οι εκπαιδευόμενοι να μακαίνουν να χρθςιμοποιοφν οποιοδιποτε 
δικτυακό εξοπλιςμό. Επίςθσ οι εκπαιδευόμενοι ζχουν ςτθν διάκεςι τουσ λογιςμικό 
προςομοίωςθσ (Cisco Packet Tracer) που δίνει τθ δυνατότθτα εκτεταμζνου 
πειραματιςμοφ και μελζτθσ τθσ ςυμπεριφοράσ ςφνκετων δικτφων για πλικοσ 
διαφορετικϊν ρυκμίςεων. Υπάρχει ακόμα θ δυνατότθτα οι εκπαιδευόμενοι να ζχουν 
πρόςβαςθ ςτα μθχανιματα Cisco του εργαςτθρίου από απόςταςθ (με κωδικό που 
κα τουσ δοκεί) και ζτςι να πειραματίηονται ςε πραγματικό εξοπλιςμό όποτε το 
επικυμοφν. 
 
 

Χρονικι διάρκεια και κόςτοσ παρακολοφκθςθσ  

Η χρονικι διάρκεια του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ είναι 180 ώρεσ.  

 
Ζναρξθ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ: Νοζμβριοσ 2019 
Λιξθ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ: Ιοφνιοσ 2020 

Τα μακιματα αρχίηουν με τθ ςυμπλιρωςθ του κάκε τμιματοσ. 

 

Το ςυνολικό κόςτοσ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ διαμορφϊνεται ςτα 850€, το 
οποίο κα εξοφλείται ςε τζςςερισ (4 δόςεισ) ςφμφωνα και με  τον ΠΙΝΑΚΑ 1: 
 

Πίνακασ 1 

 
φνολο 

ενοτιτων 
Προγράμματοσ 

 
 

Δόςεισ 

 Κατανομι δόςεων (σε €)  
 

ΤΝΟΛΟ (σε €) 
με τθν 

υποβολι τθσ 
αίτθςθσ 

 
Δεκζμβριοσ 

 
Φεβρουάριοσ 

 
Απρίλιοσ 

4 4 250€ 200€ 200€ 200€ 850 

 
Τα δίδακτρα καταβάλλονται ςτθν Alpha Bank, ςτον λογαριαςμό τθσ Επιτροπισ 
Ερευνϊν του Πανεπιςτιμιου Θεςςαλίασ και εκδίδεται απόδειξθ είςπραξθσ ι 
τιμολόγιο (βλ. ΠΙΝΑΚΑ 2) 
 

Πίνακασ 2 

Αρικμόσ λογαριαςμοφ 310-00-2002-020935  

IBAN GR6401403100310002002020935 

Κωδικόσ ζργου 5126 

 
 

 

 

 
 

 

ΠΡΟΟΧΗ 
Στθν απόδειξθ κατάκεςθσ κα πρζπει να αναφζρεται οπωςδιποτε 
ο  Κωδικόσ ζργου κακϊσ και το ονοματεπώνυμο του καταρτιηόμενου 

 

http://www.cisco.com/web/learning/netacad/course_catalog/PacketTracer.html
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Επιπλζον, προςφζρεται ζκπτωςθ ςε πολλζσ κατθγορίεσ εκπαιδευομζνων (εφάπαξ 
καταβολι, μζλθ πολφτεκνων και τρίτεκνων οικογενειϊν, ανζργουσ, ΑμεΑ κ.α.). 
Ακολουκεί ενδεικτικόσ πίνακασ (βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ 3) με όλεσ τισ κατθγορίεσ και 
εξαςφαλίηεται με τθν αποςτολι του αντίςτοιχου δικαιολογθτικοφ.  
 
 

Πίνακασ 3 

ΕΚΠΣΩΣΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΕΙ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Α/Α Κατθγορία % ζκπτωςθσ Δικαιολογθτικά 

1 Εφάπαξ καταβολι διδάκτρων 14  

2 Άνεργοι 14 
Ζγκυρο δελτίο ανεργίασ ΟΑΕΔ το οποίο 
προςκομίηεται ςτθν ζναρξθ του 
προγράμματοσ 

3 Πολφτεκνοι/τρίτεκνοι 14 

Βεβαίωςθ από Ανϊτατθ 
Συνομοςπονδία Πολυτζκνων 
Ελλάδοσ/οικεία Ζνωςθ Πολυτζκνων-
Πιςτοποιθτικό που να αποδεικνφει τθν 
τριτεκνία 

4 Υπάλλθλοι Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ 10 Βεβαίωςθ εργοδότθ 

5 Φοιτθτζσ/Σπουδαςτζσ ΑΕΙ/ΤΕΙ 14 Βεβαίωςθ οικείασ γραμματείασ ΑΕΙ/ΤΕΙ 

6 Συμμετοχι 2 ι περιςςότερων ατόμων 
που ςυνδζονται με ςυγγζνεια 1ου βακμοφ 

14 
Φωτοτυπία Α.Τ. (αςτυνομικι 
ταυτότθτα) 

7 Ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα κάτω των 
10.000€ 

14 
Φωτοτυπία εκκακαριςτικοφ 
ςθμειϊματοσ 

8 Συμμετοχι 5+ ατόμων από διάφορουσ 
φορείσ (π.χ. εκπαιδευτικζσ μονάδεσ) 

14 
Βεβαίωςθ προϊςταμζνου φορζα 

9 Άτομα με αναπθρία (ΑμεΑ) 14 Βεβαίωςθ από αρμόδια υπθρεςία 

10 Ευρωπαϊκι Κάρτα Νζων 14 Φωτοτυπία κάρτασ 

 
θμειώνεται ότι αν κάποιοσ εκπαιδευόμενοσ εντάςςεται ςε παραπάνω από µία 
κατθγορίεσ ζκπτωςθσ, κα του χορθγθκεί θ ζκπτωςθ για µία µόνο κατθγορία, π.χ. τθν 
κατθγορία µε τθν υψθλότερθ ζκπτωςθ, ι τθν κατθγορία τθν οποία ο ίδιοσ κα 
επιλζξει. 
 

Όλοι οι εκπαιδευόμενοι με τθν επιτυχι παρακολοφκθςθ του προγράμματοσ 
αποκτοφν από τθ Cisco Academy ζνα εκπτωτικό κουπόνι για μία εξζταςθ CCNA ςε 
οποιοδιποτε εξεταςτικό κζντρο τθσ Pearson VUE. 

 
Πολιτικι απόςυρςθσ ενδιαφζροντοσ και επιςτροφισ διδάκτρων 
 
Οι ενδιαφερόμενοι ζχουν το δικαίωμα εντόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ να 
αποςφρουν το ενδιαφζρον τουσ από το πρόγραμμα επιμόρφωςθσ, αποςτζλλοντασ e-
mail ςτθν διοικθτικι υπεφκυνθ του προγράμματοσ κα. Βράντηα (evrantza@uth.gr).  
Σε αυτι τθν περίπτωςθ και ανάλογα με τον χρόνο απόςυρςθσ δικαιοφνται 
επιςτροφι διδάκτρων. Οι χρεϊςεισ φαίνονται ςτον ΠΙΝΑΚΑ 4: 
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Πίνακασ 4 

ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΤΡΗ ΧΡΕΩΗ ΔΙΔΑΚΣΡΩΝ 

Πριν τθν ζναρξθ των μακθμάτων 0% 

1θ εβδομάδα μακθμάτων 25% 

2θ εβδομάδα μακθμάτων 35% 

3θ εβδομάδα μακθμάτων 45% 

4θ εβδομάδα μακθμάτων 55% 

5θ εβδομάδα μακθμάτων 75% 

Μετά από τθν 5θ εβδομάδα μακθμάτων 100% 

 
 
Για κάκε επιπρόςκετθ πλθροφορία και για να υποβάλετε αίτθςθ ςτο ςυγκεκριμζνο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορείτε να επιςκεφτείτε τθν ιςτοςελίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
του Π.Θ. 
 
Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνιςετε με τθν Διοικθτικι Υπεφκυνθ τθσ Cisco 
Academy του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Π.Θ. κα. Ελζνθ Βράντηα είτε με e-mail: 
evrantza@uth.gr ι τθλεφωνικά: 6982527817, κακϊσ και με τθ Γραμματεία του 
Κζντρου Επιμόρφωςθσ & Διά Βίου Μάκθςθσ του Πανεπιςτιμιου Θεςςαλίασ (τθλ. 
24210 06366, e-mail: learning@uth.gr) 
 
 
 
 

mailto:evrantza@uth.gr
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Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ 
 
 

 
 
 
 

Κζντρο Επιμόρφωςθσ & Διά Βίου Μάκθςθσ 
 

Προγράμματα 
κατάρτιςθσ και επιμόρφωςθσ 

 
http://learning.uth.gr/ 

learning@uth.gr 
 

Γιαννιτςϊν & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότθμα Τςαλαπάτα, 38334, Βόλοσ 
Τθλ. 24210 06366, Φαξ. 24210 06487 

 


