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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Tο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του
Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, διοργανώνει  Πρόγραμμα
Επιμόρφωσης, με τίτλο « Βελτιστοποίηση ιστοσελίδων για
μηχανές αναζήτησης (SEO)» διάρκειας 30 ωρών, το οποίο θα
πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως με την μέθοδο της σύγχρονης 

 τηλεκπαίδευσης:

Διάρκεια:  30 ώρες 

Κόστος:    300 Ευρώ

Υλοποίηση: Eξ αποστάσεως σύγχρονη  τηλεκπαίδευση
Πιστοποιητικό:  Χορηγείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας
Επιστημονικά Υπεύθυνη: Βλαχοπούλου Μάρω Καθηγήτρια -

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 



Κ .Ε .ΔΙ .ΒΙ .Μ .  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  |  ΣΕΛ .  3

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και διαχειριστές ιστοσελίδων ή
ηλεκτρονικών καταστημάτων που θέλουν να εμφανίσουν την ιστοσελίδα τους
στις πρώτες θέσεις των μηχανών αναζήτησης. Επίσης σε φοιτητές και
αποφοίτους σχολών που επιθυμούν να εργαστούν πάνω σε ένα δυναμικά
εξελισσόμενο και πολλά υποσχόμενο κλάδο του Digital Marketing.

 Απευθύνεται σε επαγγελματίες του κλάδου της πληροφορικής που θέλουν να
επεκτείνουν τις γνώσεις τους και να εξειδικευτούν πάνω στις τεχνικές
βελτιστοποίησης για μηχανές αναζήτησης αλλά και σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων
και στελέχη που επιθυμούν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να
καθοδηγούν και να ελέγχουν αποτελεσματικά τις ενέργειες SEO που
πραγματοποιούν οι συνεργάτες τους.

ΣΚΟΠΟΣ - ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

Στο πρόγραμμα αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα εξοικειωθούν με τις έννοιες και
τεχνικές της βελτιστοποίησης για μηχανές αναζήτησης και θα ανακαλύψουν
εργαλεία και μεθόδους που μπορούν να εφαρμοστούν σε ιστοσελίδες και
ηλεκτρονικά καταστήματα για την βελτίωση της τοποθέτησης τους στα μη
πληρωμένα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.



Κ .Ε .ΔΙ .ΒΙ .Μ .  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  |  ΣΕΛ .  4

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ  ΤΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  «Βελτιστοποίηση  ιστοσελίδων  για
μηχανές  αναζήτησης  (SEO)» διάρκειας  30  ωρών  οι
συμμετέχοντες  θα  μάθουν  όλες  τις  τεχνικές  υλοποίησης  και
αξιολόγησης  μιας  στρατηγικής  βελτιστοποίησης  για  μηχανές
αναζήτησης .  

Πιο  συγκεκριμένα  οι  μαθησιακοί  στόχοι  του  προγράμματος  είναι :

•  Η  αποσαφήνιση  των  παραγόντων  που  πρέπει  να  πληροί  μία
ιστοσελίδα  ή  ένα  ηλεκτρονικό  κατάστημα  για  να  εμφανίζεται
ψηλά  στις  μηχανές  αναζήτησης .  

•  Η  κατάρτιση  στις  μεθοδολογίες  και  τα  βήματα  για  την  εφαρμογή
μιας  στρατηγικής  βελτιστοποίησης  ιστοσελίδων  για  μηχανές
αναζήτησης  συμπεριλαμβανομένης  της  ανάλυσης  ανταγωνισμού ,
λέξεων  κλειδιών  και  της  δημιουργίας  περιεχομένου .  

•  Η  εφαρμογή  των  τεχνικών  SEO  και  η  εξοικείωση  με  τα  εργαλεία
SEO  για  ιστοσελίδες  και  ηλεκτρονικά  καταστήματα  που
βασίζονται  στο  πιο  διάσημο  σύστημα  διαχείρισης  περιεχομένου
ανοιχτού  κώδικα  WordPress.

•  Η  παρακολούθηση  και  αξιολόγηση  των  ενεργειών  SEO  που
εφαρμόζονται .



Κ .Ε .ΔΙ .ΒΙ .Μ .  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  |  ΣΕΛ .  5

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/

ΟΥΣΩΝ
Για  την  απόκτηση  του  Πιστοποιητικού  οι  εκπαιδευόμενοι/ες   θα
υποβάλλονται  σε  αξιολόγηση  με  εξετάσεις  στο  τέλος  του
προγράμματος  

Μετά  την  επιτυχή  αξιολόγηση  παρέχεται  στους/στις
συμμετέχοντες/ουσες  Πιστοποιητικό  από  το  Κέντρο  Δια  Βίου
Μάθησης  του  Πανεπιστημίου  Μακεδονίας .

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Βλαχοπούλου  Μάρω  Καθηγήτρια  -  Τμήμα  Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής ,  Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας  

Οι  εισηγητές  των  Προγραμμάτων  είναι  μέλη  του  Διδακτικού  και
Επιστημονικού  Προσωπικού  (Δ .Ε .Π .)  του  Πανεπιστημίου
Μακεδονίας  καθώς  και  εξωτερικοί  συνεργάτες  και  στελέχη  με
πολύχρονη  εμπειρία ,  αλλά  και  εξειδικευμένη  θεωρητική  γνώση .  Οι
εισηγητές  του  προγράμματος  είναι  οι :

Επιστημονικά  Υπεύθυνη  -  Εκπαιδεύτρια :  

Εκπαιδευτές/τριες  του  Προγράμματος  είναι :

Χρήστος  Ζιάκης  Μηχανικός  Πληροφορικής ,  Διδάκτορας  Παν .
Μακεδονίας ,  Ιδιοκτήτης  εταιρείας  imarketing.gr,  Εισηγητής  Digital

Marketing
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ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.   Εισαγωγή  στη  Βελτιστοποίηση  για  μηχανές  αναζήτησης

2.   Ανάλυση  λέξεων  κλειδιών  (Keywordresearch)

3.   Ανάλυση  ανταγωνισμού

4.   Contentmarketing  και  εργαλεία  δημιουργίας  περιεχομένου

5.   On  page  παράγοντες  βελτιστοποίησης

6.   Off  page  παράγοντες  βελτιστοποίησης

7.   Local  SEO

8.   Τεχνικές  και  εργαλεία  βελτιστοποίησης  για  ιστοσελίδες

9.   Τεχνικές  και  εργαλεία  βελτιστοποίησης  για  e -Shops

10.  SEO  report  και  μέτρηση  αποτελεσματικότητας
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ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1)    Ομάδες εγγραφόμενων: Ορίζεται έκπτωση
25% επί των διδάκτρων σε κάθε εγγραφόμενο
μέλος ομάδας τεσσάρων (4) ατόμων και άνω. Η
έκπτωση ισχύει με την ταυτόχρονη εγγραφή
τεσσάρων ατόμων και δε συνδυάζεται με
καμία άλλη έκπτωση.
2)    Εφάπαξ καταβολή: Ισχύει έκπτωση με
εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων. Έκπτωση
5% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι
εγγραφόμενοι οι οποίοι θα καταβάλουν
εφάπαξ τα δίδακτρα προγραμμάτων κόστους
άνω των 300€ με κατάθεση σε τραπεζικό
λογαριασμό. Η συγκεκριμένη έκπτωση για την
εφάπαξ καταβολή διδάκτρων μπορεί να
συνδυαστεί με μία μόνο έκπτωση από τις
επόμενες ειδικές κατηγορίες.
Β) Ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων
Οι παρακάτω ειδικές κατηγορίες
εκπτώσεων ΔΕΝ ισχύουν αθροιστικά.
1)    Έκπτωση 50% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι
εργάζονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
2)    Έκπτωση 20% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας και έχουν ολοκληρώσει κάποιο
Πρόγραμμα στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο παρελθόν.
3)   Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας.

4)   Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
φοιτητές ή απόφοιτοι του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

5) Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι
ανήκουν στην κατηγορία ΑΜΕΑ ή πολυτέκνων.
6)    Έκπτωση 10% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
άνεργοι, με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας
σε ισχύ.
Προκειμένου να τεκμηριώνεται η ισχύς των

επιλεγμένων στη φόρμα εγγραφής εκπτώσεων,

ο/η εκπαιδευόμενος/η οφείλει να αποστέλλει

στο τμήμα διοικητικής υποστήριξης έγκαιρα

και στο πρωτότυπο ή σε επικυρωμένο

αντίγραφο τα σχετικά δικαιολογητικά, πριν την

έναρξη του επιλεχθέντος Προγράμματος. Σε

περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής ή μη

επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των

υποβληθέντων δικαιολογητικών, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της

χορηγηθείσας έκπτωσης καθώς και να

απαιτήσει την όποια προκύπτουσα χρηματική

διαφορά.

 Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τα

ποσοστά των εκπτώσεων και λοιπών

προσφορών επί των αρχικών τιμών των

διδάκτρων, καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος

Κύκλου Σπουδών χωρίς προηγούμενη

ειδοποίηση. Οι όποιες αλλαγές δεν αφορούν

τους/τις ήδη εγγεγραμμένους/ες.
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ΑΙΤΗΣΕΙΣ  - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΟΣΤΟΣ
Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 300€   η καταβολή του ποσού θα γίνει
εφάπαξ.

Για τη συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα  απαιτείται η ολοκλήρωση των παρακάτω
τριών βημάτων.

ΒΗΜΑ 1ο - Υποβολή αίτησης εγγραφής
Αιτήσεις Συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα μας 

(kedivim.uom.gr) ή αυτοπροσώπως στο γραφείο του ΚΕΔΙΒΙΜ

 ΒΗΜΑ  2ο  -  Υποβολή  απαιτούμενων  δικαιολογητικών
Υποβολή  των  παρακάτω  δικαιολογητικών  κατά  περίπτωση .

1.       Απλή  φωτοτυπία  Πτυχίου  Α .Ε .Ι .  /  Τ .Ε .Ι .  /  Ι .Ε .Κ .  ή  Απολυτηρίου
Λυκείου  και  αντίστοιχα  για  τους  φοιτητές  Βεβαίωση  Σπουδών  από  τη
Γραμματεία  του  Τμήματος  που  φοιτούν .

2.       Απλή  φωτοτυπία  ταυτότητας .

3.       Πρωτότυπο  ή  σε  (επικυρωμένο)  αντίγραφο  τα  σχετικά
δικαιολογητικά  που  εμπίπτουν  στην  εκπτωτική  πολιτική .

 Όλα  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  μπορούν  να  αποσταλούν :

·         Ηλεκτρονικά  (σκαναρισμένα  αρχεία)  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση
kedivim@uom.edu.gr  

ΒΗΜΑ  3ο  -  Καταβολή  διδάκτρων  (υπάρχει  σχετική  ηλεκτρονική
ενημέρωση  μετά  την  αίτηση)


