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Ταύρος, 07 / 12 / 2021 

Πρόςκλθςθ ςυμμετοχισ ςε εκπαιδευτικά προγράμματα  

ανάπτυξθσ  ψθφιακϊν δεξιοτιτων  τθσ Microsoft  

Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και το Υπουργείο Εςωτερικϊν ςε ςυνεργαςία με το Υπουργείο Ψθφιακισ 

Διακυβζρνθςθσ και τθ Microsoft, ωσ μζλθ τθσ Εκνικισ Συμμαχίασ για τισ Ψθφιακζσ 

Δεξιότθτεσ και τθν Απαςχόλθςθ, ςασ δίνουν τθ δυνατότθτα να ςυμμετάςχετε ςε 

εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία ςτοχεφουν ςτθν ανάπτυξθ βαςικϊν και 

εξειδικευμζνων ψθφιακϊν δεξιοτιτων ςε τεχνολογίεσ cloud. Σα προγράμματα 

απευκφνονται ςε ςτελζχθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ με 

αντικείμενο ςπουδϊν ι εργαςίασ ςυναφζσ με τθν επιςτιμθ τθσ πλθροφορικισ και κα 

υλοποιθκοφν με τθ μζκοδο τθσ ςφγχρονθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ κατά το χρονικό 

διάςτθμα από 08 Δεκεμβρίου 2021 ζωσ και 21 Δεκεμβρίου 2021. Για τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα τθσ Microsoft που κα διεξαχκοφν από Ιανουάριο ζωσ και Ιοφνιο 2022 κα 

αποςταλεί νεότερθ πρόςκλθςθ. 

Η ςυμμετοχι ςτα εκπαιδευτικά προγράμματα παρζχεται δωρεάν, ενϊ με το πζρασ τθσ 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ παρζχεται θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε εξετάςεισ για τθν 

απόκτθςθ τθσ αντίςτοιχθσ πιςτοποίθςθσ τθσ Microsoft χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ των 

υποψθφίων.  

Σα προγράμματα κα υλοποιθκοφν ςτθν ελλθνικι γλϊςςα από πιςτοποιθμζνουσ ειςθγθτζσ 

(Microsoft Certified Trainers - MCTs), με πολυετι εργαςιακι εμπειρία. Σα εκπαιδευτικά 

προγράμματα είναι διαδραςτικά, κακϊσ, παράλλθλα με τθ ςυνεχι παρουςία και 

κακοδιγθςθ από τουσ ειςθγθτζσ, κα περιλαμβάνουν και πρακτικά εργαςτιρια (online labs). 

Όλα τα προγράμματα κα διεξαχκοφν από 8:00 ζωσ 16:00 ςτισ αναγραφόμενεσ θμερομθνίεσ. 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τα προγράμματα αυτά, κακϊσ και τισ προγραμματιςμζνεσ 

θμερομθνίεσ υλοποίθςθσ μπορείτε να βρείτε ςτο τζλοσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 

Οι τίτλοι των προςφερόμενων επιμορφωτικϊν προγραμμάτων είναι οι κάτωκι: 

 Azure Fundamentals (AZ-900)   

 Azure Data Fundamentals (DP-900)  

 Azure AI Fundamentals (AI-900) 

 Security, Compliance, and Identity Fundamentals (SC-900) 
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 Power Platform Fundamentals (PL-900) 

θμειϊνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επιλζξουν περιςςότερα από ζνα από τα 

ανωτζρω εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Σα ςτελζχθ που επικυμοφν να ςυμμετζχουν ςτα ανωτζρω εκπαιδευτικά προγράμματα 

καλοφνται να ακολουκιςουν τα παρακάτω βιματα: 

1. Να βεβαιωκοφν ότι διακζτουν λογαριαςμό εκπαιδευόμενου ςτθν πλατφόρμα του 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp) και ότι τα ςτοιχεία τουσ είναι 

ορκά καταχωριςμζνα προβαίνοντασ ςε διορκϊςεισ εφόςον χρειάηεται. το λογαριαςμό 

αυτό κα πρζπει: 

α.  να εμφανίηεται ςωςτά το ονοματεπϊνυμό τουσ (ςε περίπτωςθ επιδιόρκωςθσ 

απευκυνκείτε ςτθν Τπθρεςία Τποςτιριξθσ, email: onlineseminar@ekdd.gr), και 

β. να ζχει καταχωριςτεί το ατομικό υπθρεςιακό τουσ email (οι ενδιαφερόμενοι 

ζχουν οι ίδιοι τθν δυνατότθτα διόρκωςθσ μζςα από τθν πλατφόρμα). 

2. Να επιλζξουν ςτθν πλατφόρμα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και να αιτθκοφν από τον Σομζα 

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ MICROSOFT» τα προγράμματα που τουσ 

ενδιαφζρουν. Οι ενδιαφερόμενοι κα μποροφν να επιλζξουν θμερομθνία ςυμμετοχισ 

τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα, ωςτόςο θ θμερομθνία αυτι μπορεί να 

διαφοροποιθκεί από το ΕΚΔΔΑ αναλόγωσ τθσ διακεςιμότθτασ των προγραμμάτων και 

των αιτιςεων ςυμμετοχισ. θμειϊνεται ότι μετά τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ 

κα χορθγθκεί Βεβαίωςθ Παρακολοφκθςθσ από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

3. Να εγγραφοφν ςτθν online πλατφόρμα τθσ Microsoft ESI (https:///esi.microsoft.com). 

Για τθν εγγραφι τουσ οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να διακζτουν 2 λογαριαςμοφσ email: 

το ατομικό υπθρεςιακό τουσ email και ζνα προςωπικό email. Αναλυτικά ςτθν εγγραφι 

τουσ δθλϊνουν υποχρεωτικά πρϊτα το ατομικό υπθρεςιακό τουσ email και κατόπιν το 

προςωπικό τουσ email. Σο ατομικό υπθρεςιακό email κα πρζπει να καταχωριςτεί 

ακριβϊσ όπωσ ζχει δθλωκεί ςτθν πλατφόρμα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. ε ςυνζχεια καλοφνται 

να επιλζξουν ωσ επικυμθτι γλϊςςα (preferred language) υλοποίθςθσ των 

επιμορφωτικϊν προγραμμάτων τθν ελλθνικι, τθν ηϊνθ ϊρασ (time zone) και τον 

μακθςιακό τουσ ρόλο (learning role). Κάκε μακθςιακόσ ρόλοσ ςυςχετίηεται με τα 

υφιςτάμενα κακικοντα ι κακικοντα που πρόκειται να αςκιςουν ςτο μζλλον οι 

ενδιαφερόμενοι και ςυνδζεται με κάκε επιμορφωτικό πρόγραμμα.  

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να βρουν αναλυτικζσ οδθγίεσ ςχετικά με τισ παραπάνω 

διαδικαςίεσ ςτο ςφνδεςμο https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp. 

θμειϊνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ςυμμετζχουν ςε οποιοδιποτε άλλο 

πρόγραμμα το οποίο εμφανίηεται ςτθν online πλατφόρμα τθσ Microsoft ESI και δεν 

περιλαμβάνεται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, αλλά ςτθν περίπτωςθ αυτι δεν κα είναι δυνατι 

θ ζκδοςθ αποδεςμευτικοφ και Βεβαίωςθσ Παρακολοφκθςθσ από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Ειδικότερα, 

αφοφ ςυνδεκοφν ςτθν online πλατφόρμα τθσ Microsoft ESI (https://esi.microsoft.com) 

μποροφν να εντοπίςουν και να επιλζξουν προγράμματα που τουσ ενδιαφζρουν πζραν όςων 

αναφζρονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, επιλζγοντασ τον ςφνδεςμο Explore ςτθν 

πλατφόρμα τθσ Microsoft ESI, όπωσ φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα. 

https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp
mailto:onlineseminar@ekdd.gr
https://esi.microsoft.com
https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp
https://esi.microsoft.com/
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Μετά το πζρασ τθσ επιμόρφωςθσ δίνεται θ δυνατότθτα πιςτοποίθςθσ από τθ Microsoft 

μζςω τθσ online πλατφόρμασ Microsoft ESI (https:///esi.microsoft.com), κακϊσ επίςθσ και θ 

δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε μακιματα προετοιμαςίασ και practice tests. 

 

 

Οδθγίεσ για τθν εγγραφι ςτθν online πλατφόρμα τθσ Microsoft ESI, για τθν διαδικαςία 
πιςτοποίθςθσ κα είναι διακζςιμεσ ςτθν πλατφόρμα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
(https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp). 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνιςετε με τα ακόλουκα ςτελζχθ του 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α.: 

 κ. Γεϊργιοσ Δεςτζσ, (τθλ. 213 1306 267, email: gdestes@ekdd.gr) 

 κ. Ιωάννθσ Ματηαβάκθσ, (τθλ. 213 1306 367, email: imatzavakis@ekdd.gr) 

 

Ακολουκεί ςφντομθ περιγραφι των επιμορφωτικϊν προγραμμάτων που διατίκενται για το 

χρονικό διάςτθμα από 08 Δεκεμβρίου 2021 ζωσ και 21 Δεκεμβρίου 2021. 

  

https://esi.microsoft.com
https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp
mailto:gdestes@ekdd.gr
mailto:imatzavakis@ekdd.gr
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Azure Fundamentals (AZ-900) 
Διάρκεια: 16 ϊρεσ (2 θμζρεσ x 8 ϊρεσ) 

Μακθςιακόσ ρόλοσ: ΙΣ Administrator, Business User, Developer, Technology Manager 

Προγράμματα που ςυςτινονται ωσ προαπαιτοφμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτοφμενα 

Αυτό το διιμερο πρόγραμμα παρζχει βαςικζσ γνϊςεισ ςχετικά με τισ ζννοιεσ του cloud, τισ 

βαςικζσ υπθρεςίεσ Azure, αςφάλεια, απόρρθτο, ςυμμόρφωςθ (compliance) και 

εμπιςτοςφνθ (trust), τιμολόγθςθ και υποςτιριξθ ςτο Azure. Σο πρόγραμμα παρζχει χρόνο 

ςτουσ εκπαιδευόμενουσ να ςυμμετάςχουν ςε πρακτικά εργαςτιρια. 

Σο πρόγραμμα είναι κατάλλθλο για προςωπικό πλθροφορικισ που μόλισ αρχίηει να 

εργάηεται με το Azure. Οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να μάκουν τι προςφζρει το Azure και να 

αποκτιςουν πρακτικι εμπειρία με το προϊόν. το πρόγραμμα χρθςιμοποιείται θ 

πλατφόρμα Azure κυρίωσ για τθ δθμιουργία υπθρεςιϊν και δεν απαιτεί δεξιότθτεσ γραφισ 

κϊδικα. Οι εκπαιδευόμενοι κα αποκτιςουν τισ γνϊςεισ που χρειάηονται για να 

παρακολουκιςουν άλλα μακιματα και πιςτοποιιςεισ που βαςίηονται ςε ρόλουσ, όπωσ το 

Azure Administrator. το πρόγραμμα παρζχεται θ δυνατότθτα προαιρετικοφ εργαςτθριακοφ 

περιβάλλοντοσ. υνδυάηει διαλζξεισ, επιδείξεισ και πρακτικά εργαςτιρια. Βοθκάει επίςθσ 

να προετοιμαςτεί κάποιοσ για τθν εξζταςθ AZ-900. 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ:  

https://docs.microsoft.com/el-gr/learn/certifications/courses/az-900t00 

Ημερομθνίεσ υλοποίθςθσ: 

Κωδικόσ ΕΚΔΔΑ Ζναρξθ Λιξθ 

80034Τ21 Σετ, 08/12/2021 Πεμ, 09/12/2021 

80021Τ21 Δευ, 13/12/2021 Σρι, 14/12/2021 

80030Τ21 Δευ, 13/12/2021 Σρι, 14/12/2021 

80029Τ21 Δευ, 20/12/2021 Σρι, 21/12/2021 

 

Azure Data Fundamentals (DP-900) 
Διάρκεια: 8 ϊρεσ (1 θμζρεσ x 8 ϊρεσ) 

Μακθςιακόσ ρόλοσ: Database Administrator, Data Analyst, Data Engineer, Developer 

Προγράμματα που ςυςτινονται ωσ προαπαιτοφμενα: AZ-900 

ε αυτό το πρόγραμμα, οι εκπαιδευόμενοι κα αποκτιςουν κεμελιϊδεισ γνϊςεισ ςχετικά με 

τισ βαςικζσ ζννοιεσ δεδομζνων και τον τρόπο με τον οποίο υλοποιοφνται χρθςιμοποιϊντασ 

τισ υπθρεςίεσ δεδομζνων Microsoft Azure. Οι μακθτζσ κα εντοπίςουν και κα περιγράψουν 

βαςικζσ ζννοιεσ δεδομζνων, όπωσ ςχεςιακζσ, μθ ςχεςιακζσ, μαηικά δεδομζνα (big data) και 

αναλυτικά ςτοιχεία (analytics) και κα διερευνιςουν τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται 

αυτι θ τεχνολογία με το Microsoft Azure. Οι εκπαιδευόμενοι κα διερευνιςουν τισ 

προςφερόμενεσ δυνατότθτεσ ςχεςιακϊν δεδομζνων, τθν παροχι και τθν ανάπτυξθ 

ςχεςιακϊν βάςεων δεδομζνων και τθν δθμιουργία ερωτθμάτων ςε ςχεςιακά δεδομζνα. Θα 

διερευνιςουν τισ προςφερόμενεσ δυνατότθτεσ μθ ςχεςιακϊν δεδομζνων, παρζχοντασ και 

αναπτφςςοντασ μθ ςχεςιακζσ βάςεισ δεδομζνων και μθ ςχεςιακζσ αποκικεσ δεδομζνων με 

https://docs.microsoft.com/el-gr/learn/certifications/courses/az-900t00
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το Microsoft Azure. Οι εκπαιδευόμενοι κα διερευνιςουν τισ επιλογζσ επεξεργαςίασ που 

είναι διακζςιμεσ για τθ δθμιουργία λφςεων ανάλυςθσ δεδομζνων ςτο Azure. Θα 

εξερευνιςουν το Azure Synapse Analytics, το Azure Databricks και το Azure HDInsight. Οι 

εκπαιδευόμενοι κα μάκουν τι είναι το Power BI, ςυμπεριλαμβανομζνων των δομικϊν 

ςτοιχείων του και πϊσ αυτά ςυνεργάηονται. 

Σο πρόγραμμα απευκφνεται ςε ςτελζχθ που επικυμοφν να αποκτιςουν γνϊςεισ ςχετικά με  

τισ βαςικζσ αρχζσ των εννοιϊν τθσ βάςθσ δεδομζνων ςε ζνα περιβάλλον cloud, να 

αποκτιςουν βαςικζσ δεξιότθτεσ ςτισ υπθρεςίεσ δεδομζνων cloud και να δθμιουργιςουν τισ 

κεμελιϊδεισ γνϊςεισ τουσ για τισ υπθρεςίεσ δεδομζνων cloud ςτο Microsoft Azure. 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ:  

https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/courses/dp-900t00  

Ημερομθνίεσ υλοποίθςθσ: 

Κωδικόσ ΕΚΔΔΑ Ζναρξθ Λιξθ 

80023Τ21 Παρ, 10/12/2021 Παρ, 10/12/2021 

80028Τ21 Παρ, 17/12/2021 Παρ, 17/12/2021 

 

Azure AI Fundamentals (AI-900)  
Διάρκεια: 8 ϊρεσ (1 θμζρα x 8 ϊρεσ) 

Μακθςιακόσ ρόλοσ: AI Engineer, Developer, Data Scientist. 

Προγράμματα που ςυςτινονται ωσ προαπαιτοφμενα: AZ-900 

Αυτό το πρόγραμμα ζχει ςχεδιαςτεί για υποψθφίουσ που επικυμοφν να γνωρίςουν τισ 

κεμελιϊδεισ γνϊςεισ ςχετικά με τισ ζννοιεσ τθσ μθχανικισ μάκθςθσ (ML) και τθσ τεχνθτισ 

νοθμοςφνθσ (AI) κακϊσ και τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ Microsoft Azure. Θα εμβακφνουν ςτθ 

χριςθ των υπθρεςιϊν Azure για τθ δθμιουργία μθχανικισ μάκθςθσ, όραςθσ για 

υπολογιςτι, επεξεργαςίασ φυςικισ γλϊςςασ και λφςεισ ςυνομιλίασ βαςιςμζνεσ ςε τεχνθτι 

νοθμοςφνθ μζςω πρακτικϊν δραςτθριοτιτων. Σο πρόγραμμα απευκφνεται ςε υποψθφίουσ 

με τεχνικό και μθ τεχνικό υπόβακρο. Δεν απαιτείται εμπειρία ςτθν επιςτιμθ των 

δεδομζνων και ςτθ μθχανικι λογιςμικοφ. Ωςτόςο, οριςμζνεσ γενικζσ γνϊςεισ ι εμπειρία 

προγραμματιςμοφ κα ιταν επωφελείσ. 

Σο πρόγραμμα ζχει ςχεδιαςτεί για όςουσ ενδιαφζρονται να μάκουν για τουσ τφπουσ 

λφςεων που κακιςτά δυνατι θ τεχνθτι νοθμοςφνθ (AI) και τισ υπθρεςίεσ ςτο Microsoft 

Azure που δφναται να χρθςιμοποιθκοφν για να τισ δθμιουργιςουν. Δεν χρειάηεται να 

διακζτουν εμπειρία ςτθ χριςθ του Microsoft Azure πριν εκκινιςουν αυτό το πρόγραμμα, 

αλλά απαιτείται ζνα βαςικό επίπεδο εξοικείωςθσ με τθν τεχνολογία υπολογιςτϊν και το 

Διαδίκτυο. Μερικζσ από τισ ζννοιεσ που καλφπτονται ςτο πρόγραμμα απαιτοφν μια βαςικι 

κατανόθςθ των μακθματικϊν, όπωσ θ ικανότθτα ερμθνείασ των διαγραμμάτων. Σο 

πρόγραμμα περιλαμβάνει πρακτικζσ δραςτθριότθτεσ που περιλαμβάνουν τθν εργαςία με 

δεδομζνα και τθν εκτζλεςθ κϊδικα, οπότε θ γνϊςθ των κεμελιωδϊν αρχϊν 

προγραμματιςμοφ κα είναι χριςιμθ. 

 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ:  

https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/courses/dp-900t00
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https://docs.microsoft.com/learn/certifications/courses/ai-900t00  

Ημερομθνίεσ υλοποίθςθσ: 

Κωδικόσ ΕΚΔΔΑ Ζναρξθ Λιξθ 

80025Τ21 Δευ, 13/12/2021 Δευ, 13/12/2021 

80026Τ21 Δευ, 20/12/2021 Δευ, 20/12/2021 

Security, Compliance, and Identity Fundamentals (SC-900)  
Διάρκεια: 8 ϊρεσ (1 θμζρα x 8 ϊρεσ) 

Μακθςιακόσ ρόλοσ: Business User, IT professionals with Security orientation 

Προγράμματα που ςυςτινονται ωσ προαπαιτοφμενα: AZ-900 

Αυτό το πρόγραμμα παρζχει βαςικζσ γνϊςεισ επιπζδου ςχετικά με τθν αςφάλεια, τθ 

ςυμμόρφωςθ (compliance) και τισ ζννοιεσ ταυτότθτασ (identity) και τισ ςχετικζσ λφςεισ τθσ 

Microsoft που βαςίηονται ςτο cloud. 

Σο πρόγραμμα απευκφνεται ςε διαχειριςτζσ Azure. Ο Διαχειριςτισ Azure υλοποιεί, 

διαχειρίηεται και παρακολουκεί τθν ταυτότθτα (identity), τθ διακυβζρνθςθ (governance), 

τθν αποκικευςθ, τισ υπολογιςτικζσ δομζσ (compute) και τα εικονικά δίκτυα ςε περιβάλλον 

cloud. Ο Διαχειριςτισ Azure φροντίηει, διαφοροποιεί το μζγεκοσ, παρακολουκεί και 

προςαρμόηει τουσ πόρουσ ανάλογα με τθν περίπτωςθ. 

 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ:  

https://docs.microsoft.com/learn/certifications/courses/sc-900t00  

Ημερομθνίεσ υλοποίθςθσ: 

Κωδικόσ ΕΚΔΔΑ Ζναρξθ Λιξθ 

80022Τ21 Δευ, 13/12/2021 Δευ, 13/12/2021 

80035Τ21 Παρ, 17/12/2021 Παρ, 17/12/2021 

80031Τ21 Δευ, 20/12/2021 Δευ, 20/12/2021 

Power Platform Fundamentals (PL-900)  
Διάρκεια: 16 ϊρεσ (2 θμζρεσ x 8 ϊρεσ) 

Μακθςιακόσ ρόλοσ: Business User, Functional Consultant, Beginner technical professional 

Προγράμματα που ςυςτινονται ωσ προαπαιτοφμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτοφμενα 

Σο πρόγραμμα αυτό ςχετίηεται με τθν επιχειρθματικι αξία και τισ δυνατότθτεσ προϊόντων 

του Microsoft Power Platform. Οι εκπαιδευόμενοι κα ζχουν τθν δυνατότθτα να 

δθμιουργιςουν απλζσ εφαρμογζσ Power Apps, να ςυνδζςουν δεδομζνα με το Dataverse, 

να δθμιουργιςουν ζναν πίνακα ελζγχου(dashboard) Power BI, να αυτοματοποιιςουν τισ 

διαδικαςίεσ με το Power Automate και να αναπτφξουν ζνα chatbot με Power Virtual Agents. 

Σο πρόγραμμα απευκφνεται ςε χριςτεσ που φιλοδοξοφν να βελτιϊςουν τθν 

παραγωγικότθτα τουσ, αυτοματοποιϊντασ τισ επιχειρθματικζσ διαδικαςίεσ, αναλφοντασ 

δεδομζνα για τθ δθμιουργία επιχειρθματικϊν πλθροφοριϊν και ενεργϊντασ πιο 

αποτελεςματικά με τθν ανάπτυξθ απλϊν εφαρμογϊν. 

 

https://docs.microsoft.com/learn/certifications/courses/ai-900t00
https://docs.microsoft.com/learn/certifications/courses/sc-900t00
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Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ:  

https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/courses/pl-900t00  

Ημερομθνίεσ υλοποίθςθσ: 

Κωδικόσ ΕΚΔΔΑ Ζναρξθ Λιξθ 

80036Τ21 Σρι, 14/12/2021 Σετ, 15/12/2021 

80033Τ21 Πεμ, 16/12/2021 Παρ, 17/12/2021 

80024Τ21 Δευ, 20/12/2021 Σρι, 21/12/2021 

 

  

https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/courses/pl-900t00
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Συνολικόσ χρονοπρογραμματιςμόσ: 

 


