
 
 

 
 

 

 

 

 

Εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης 

(ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΑΠΘ – Μάρτιος 2023 

 

 
Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει 
επιμορφωτικά προγράμματα υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης, τα οποία  παρέχουν 
πιστοποιητικό επιμόρφωσης με τις αντίστοιχες μονάδες ECTS ή βεβαίωση 
παρακολούθησης. Στα περισσότερα προγράμματα προβλέπεται εκπτωτική 
πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων. Διαθέσιμα προγράμματα: 
 
 
Επιστήμες Ζωής και Υγείας 
Τεκμηριωμένη Ιατρική Διατροφολογία (Λήγουν σύντομα οι αιτήσεις) 

 
Προπονητική επιβάρυνση και φυσική κατάσταση στο σύγχρονο ποδόσφαιρο – Από 
την επιστήμη στην πράξη (Λήγουν σύντομα οι αιτήσεις) 

 
Aqua instructor, Εκπαιδευτής Υδρογυμναστικής- Υδροαεροβικής 
 
Πρώτες Βοήθειες στους αθλητικούς χώρους 
 
Λεμφοίδημα και παθήσεις λεμφικού συστήματος – Σύγχρονες θεραπείες 
 
 
 
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες 
Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analytics) με έμφαση στη λήψη διοικητικών 
αποφάσεων με χρήση Η/Υ (Λήγουν σύντομα οι αιτήσεις) 

 
Επίκαιρα θέματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής – Ειδικό Μέρος 

 
 
 
 
 

https://www.diaviou.auth.gr/ekptotiki-politiki/
https://www.diaviou.auth.gr/ekptotiki-politiki/
https://www.diaviou.auth.gr/programs/tekmiriomeni-iatriki-diatrofologia-2/
https://www.diaviou.auth.gr/programs/proponitiki-epivarynsi-kai-fysiki-katastasi-sto-sygchrono-podosfairo-apo-tin-epistimi-stin-praxi-4/
https://www.diaviou.auth.gr/programs/proponitiki-epivarynsi-kai-fysiki-katastasi-sto-sygchrono-podosfairo-apo-tin-epistimi-stin-praxi-4/
https://www.diaviou.auth.gr/programs/aqua-instructor-ekpaideftis-ydrogymnastikis-ydroaerovikis-3/
https://www.diaviou.auth.gr/programs/protes-voitheies-stous-athlitikous-chorous-4/
https://www.diaviou.auth.gr/programs/lemfoidima-kai-pathiseis-lemfikou-systimatos-sygchrones-therapeies/
https://www.diaviou.auth.gr/programs/epicheirimatiki-analytiki-business-analytics-me-emfasi-sti-lipsi-dioikitikon-apofaseon-me-chrisi-i-y-3/
https://www.diaviou.auth.gr/programs/epicheirimatiki-analytiki-business-analytics-me-emfasi-sti-lipsi-dioikitikon-apofaseon-me-chrisi-i-y-3/
https://diiaehd.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/JBbOE9vtFaECMYb610gOPUrkD1Gi_pWJzXDWY3Vkah727MjMcstxKo9W26ZzdAt-sM1J75WhGhqwAXSb8OS3pfY9oWqk2xncbL_0ZxcGAhacrz5YO_8uBDRDyxXiTZDQTfM9Up-pNeRUAfHTIPiVhM0PDlFXXLuEU-Hvzt_vUmoNWuQS433kQei0p7JGrp5lo2oY6x2lOyncJKpdNi1yHtvbtybXTgDWuVrfCA9NTBgmSbyGhDbvw4rqZShHBEBZZiKGcVExO3-m7iG_bFQrwKuwJsg-hdM8ad5gSDI80V1YRDE4c96QBhv64eMfPQ6fvbM53uyd3I0HaSvpQhXR6bG4heVcRqFMf9yDtOAgLEQs8sKbo5jnPwIoFsHNpRtf6KTdXcwVrnvGP3R8rBnz9E_BYw7wPkrJZB6UwKrIZsrkr_WwVZ2A


Επιστήμες Αγωγής και Εκπαίδευσης 
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης 
 
School Movies: η εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί στον κινηματογράφο 
 

 
 
Ανθρωπιστικές Σπουδές και Τέχνες 
Δημιουργική Γραφή. Θεωρία και Πράξη (Λήγουν σύντομα οι αιτήσεις) 
 

 
 
Θερινά Σχολεία 
3ο Θερινό Σχολείο - Κειμενικά/λογοτεχνικά είδη: Όψεις της αφήγησης στο χαρτί 
και στην οθόνη 
 
Current developments on financial crime, corruption and money laundering: 
European and international perspectives 
 
Medical Law and Bioethics “Minor’s Health: Legal, Medical and Bioethical Aspects” 
 
 

Το ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ αναλαμβάνει την παροχή εξειδικευμένων επιμορφωτικών 
προγραμμάτων και για το προσωπικό εταιρειών, οργανισμών και φορέων με την 
υλοποίηση προγραμμάτων ενδοεταιρικής επιμόρφωσης. Δείτε τα διαθέσιμα 
προγράμματα παρακάτω και βρείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ. 

 

 Ψηφιακό Μάρκετινγκ 

 Δημιουργία, Ανάπτυξη και Χρηματοδότηση Νεοφυών Επιχειρήσεων 

 Παγκόσμιες ηλεκτρονικές αγορές: Συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων και 
προώθηση των πωλήσεων τους 

 Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος με τη χρήση του WooCommerce 

 Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος με τη χρήση του Prestashop 

 Διαδικτυακές Συναλλαγές/Online Payments, Transaction processing, Payment 
Gateways 

 Ηλεκτρονική ασφάλεια και προστασία για επιχειρήσεις ηλεκτρονικού 
εμπορίου 

 Δημοσιογραφία Δεδομένων 

 Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analytics) με έμφαση στη λήψη 
διοικητικών αποφάσεων με χρήση Η/Υ 

 
 

https://www.diaviou.auth.gr/programs/ekpaidefsi-ekpaidefton-enilikon-dia-viou-mathisis-9/
https://www.diaviou.auth.gr/programs/school-movies-i-ekpaidefsi-kai-oi-ekpaideftikoi-ston-kinimatografo-3/
https://www.diaviou.auth.gr/programs/dimiourgiki-grafi-theoria-kai-praxi-2/
https://www.diaviou.auth.gr/programs/keimenika-logotechnika-eidi-opseis-tis-afigisis-sto-charti-kai-stin-othoni/
https://www.diaviou.auth.gr/programs/keimenika-logotechnika-eidi-opseis-tis-afigisis-sto-charti-kai-stin-othoni/
https://diiaehd.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/plK_1kyYLU7sN8E_cNCGrkuDgd0jXrd9rElmXq70pYf46aohmtuXab16g_vV0sfHXZ4fg3CNTUWl1YepP687C1Mrdk_prkzidUCxFPxu9Gk6bUpFty8zIQ8nBxUD9DqGuWIUW3psOguw4HuvGjPvqGW8ytvJ1lKJqMGO0JCtGXx6BwZzJiu94jR86y2sGW8QLzA5dhGGiX-EhBu12HjRx0OUgaNvnV4UAJwN31gxk3FNVdENDSOA4_1YEs0ZWFu39y40W9BM48ufdoRRnxfJfyUmxp1P4hVsYvKnRXHSDCNI_6Qdz2vxPXW6_7xMYifDBfvYczsM6MAsq-0nXG6LpodjTxB7sPNVFEjjxMklbpHNfMy9_Ik42NTnqM7rowMg_wyflfxthUG4a9mdTc8C8g1bKJhU8iozq0-4E0tbjoFYZ41VTUe9NYIpi-_v4sRXZsIek-6cKVCHh3T2Pmol8GHevBVofUeQvHw-9qW99PFptVxBQqffyLP1VA
https://diiaehd.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/plK_1kyYLU7sN8E_cNCGrkuDgd0jXrd9rElmXq70pYf46aohmtuXab16g_vV0sfHXZ4fg3CNTUWl1YepP687C1Mrdk_prkzidUCxFPxu9Gk6bUpFty8zIQ8nBxUD9DqGuWIUW3psOguw4HuvGjPvqGW8ytvJ1lKJqMGO0JCtGXx6BwZzJiu94jR86y2sGW8QLzA5dhGGiX-EhBu12HjRx0OUgaNvnV4UAJwN31gxk3FNVdENDSOA4_1YEs0ZWFu39y40W9BM48ufdoRRnxfJfyUmxp1P4hVsYvKnRXHSDCNI_6Qdz2vxPXW6_7xMYifDBfvYczsM6MAsq-0nXG6LpodjTxB7sPNVFEjjxMklbpHNfMy9_Ik42NTnqM7rowMg_wyflfxthUG4a9mdTc8C8g1bKJhU8iozq0-4E0tbjoFYZ41VTUe9NYIpi-_v4sRXZsIek-6cKVCHh3T2Pmol8GHevBVofUeQvHw-9qW99PFptVxBQqffyLP1VA
https://diiaehd.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/joe__Yi9I9Yncr_Sevzqb2DSR3Hak5rKfnSwBF1nK5ZUZn7qOisfcerpLUq6NwsAQMKDrNRQvJpqP-MacxqqbW-quIk6RKNEcH5E9A7JziN7JVEs7OKTFl32UrUBK0pgRjTQqKw_MYMpgUC57OLayXveGvImCdCJuAfzn3cFJDEdmMRPyM04OzhhcKiAgc7qhSIxZu2IQh96oKSzrjFqZmbXPlT913HEsyaRgILPJnjBRVo-ixpUaT2jUTcepgDCFjk1Ouen9de5qAdN9jeOaGMV9nRniIGjSUDvvEHfyfktx6bcFgA46-ju-wOwl451YhSKW2O7n8A_cuyQ63-lfohyuAVisx7Bpgo1o4o-Cu3CE_4AUWEMRSorbBkjcsAKMlyt4QOqhsHt9SD8P64BVPGEU1f2g7Rm_r5-XVAUrC4welxlvDp2groOkyUjSN_jKmTaKVPE
https://diiaehd.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/joe__Yi9I9Yncr_Sevzqb2DSR3Hak5rKfnSwBF1nK5ZUZn7qOisfcerpLUq6NwsAQMKDrNRQvJpqP-MacxqqbW-quIk6RKNEcH5E9A7JziN7JVEs7OKTFl32UrUBK0pgRjTQqKw_MYMpgUC57OLayXveGvImCdCJuAfzn3cFJDEdmMRPyM04OzhhcKiAgc7qhSIxZu2IQh96oKSzrjFqZmbXPlT913HEsyaRgILPJnjBRVo-ixpUaT2jUTcepgDCFjk1Ouen9de5qAdN9jeOaGMV9nRniIGjSUDvvEHfyfktx6bcFgA46-ju-wOwl451YhSKW2O7n8A_cuyQ63-lfohyuAVisx7Bpgo1o4o-Cu3CE_4AUWEMRSorbBkjcsAKMlyt4QOqhsHt9SD8P64BVPGEU1f2g7Rm_r5-XVAUrC4welxlvDp2groOkyUjSN_jKmTaKVPE
https://www.diaviou.auth.gr/wp-content/uploads/2022/02/Diathesima_Programma_End.Epimorfosis-1.pdf


 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επισκεφθούν 

την ιστοσελίδα μας www.diaviou.auth.gr ή να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 2310 

996782,83,81 και στο diaviou@auth.gr 

 

 

Βρείτε μας στα social: 

          Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης ΑΠΘ 

          @kedivim_auth 

           @auth_kedivim 

 

 

 
 
 

 
 
 

http://www.diaviou.auth.gr/
mailto:diaviou@auth.gr
https://www.facebook.com/AUThKEDIVIM
https://www.instagram.com/kedivim_auth/
https://twitter.com/auth_kedivim

