
 

 



 

 

Η ΑΚΤΙΝΑ προσφέρει τις σειρές Cisco Certified Network 

Associate - CCNA σε πρωινές ή βραδινές συναντήσεις. 

Διευθετήσεις είναι ευέλικτες ώστε οι επαγγελματίες να μην 

χρειάζεται να απέχουν από την εργασία τους για πολλές 

συνεχόμενες μέρες  

• Διάρκεια: 63 ώρες 

• Πρωινές διευθετήσεις: 9 συναντήσεις των 7 ωρών, 

συνήθως μία ή δύο φορές την εβδομάδα 

• Βραδινές διευθετήσεις: 21 συναντήσεις των 3 ωρών, 

δύο φορές την εβδομάδα 

Η εξέταση 200-301: CCNA – Cisco Certified Network 

Associate διαρκεί 2 ώρες. Προσφέρεται στα Κέντρα 

Λεμεσού και Λευκωσίας μέσω της Pearson VUE, της 

οποίας η ΑΚΤΙΝΑ είναι Authorised Test Center. Η εξέταση 

ελέγχει τις γνώσεις και δεξιότητες σε σχέση με τα πιο 

κάτω: 

• Network fundamentals 

• Network access 

• IP connectivity 

• IP services 

• Security fundamentals 

• Automation and programmability 

Επιτυγχάνοντας στην εξέταση αυτόματα αποκτάτε το 

πολύτιμο προσόν του CCNA .   

Είναι με αυτό τον τρόπο που οι διευθυντές γνωρίζουν 

πως γνωρίζετε ... 

Παρακολουθείστε τη σειρά κατάρτισης Implementing 

and Administering Cisco Solutions για να πιστοποιηθείτε 

από τη Cisco και να ενισχύσετε την καριέρα σας. Η 

Cisco είναι η κορυφαία εταιρεία σε λύσεις δικτύωσης και 

η CCNA είναι η πιο δημοφιλής της πιστοποίηση.  

Έρευνες έχουν δείξει ότι το 78% των διευθυντών 

τεχνολογίας θεωρούν πως οι τεχνικές πιστοποιήσεις 

αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα επιτυχίας. Ενώ 

ένα 99% των οργανισμών λαμβάνουν υπόψη τις 

πιστοποιήσεις όταν αποφασίζουν για προσλήψεις.  

Το λογισμικό, η δικτύωση και η υποδομή γίνονται 

ολοένα και περισσότερο συνδεδεμένα μεταξύ τους.  

Η σειρά κατάρτισης CCNA σας προσφέρει ένα ευρύ 

πεδίο βασικής γνώσης για όλες τις επαγγελματικές 

διαδρομές.  Θα  μάθετε πώς να εγκαθιστάτε, 

λειτουργείτε και ρυθμίζετε βασικά δίκτυα IPv4 & IPv6. 

Θα καλύψετε switches, routers & wireless LAN controllers. 

Θα αποκτήσετε, επίσης, τις βάσεις για προγραμματισμό 

δικτύου και αυτοματοποίηση. 

• Entry-level Network Engineers 

• Network Administrators 

• Network Support Technicians 

• Help-desk Technicians 

• Network Managers 

• Systems Engineers 

 

 

 

https://aktina.com.cy/courses/implementing-and-administering-cisco-solutions-ccna/
https://aktina.com.cy/courses/implementing-and-administering-cisco-solutions-ccna/
https://aktina.com.cy/exams/exam-200-301-ccna-cisco-certified-network-associate/
https://aktina.com.cy/exams/exam-200-301-ccna-cisco-certified-network-associate/


 

 

Η τεχνολογία του σύννεφου - cloud είναι η κύρια 

επιλογή πληροφορικής κατά το 2021, ως αποτέλεσμα 

της πανδημίας και της εξ αποστάσεως εργασίας. Η 

Microsoft διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην 

παγκόσμια αγορά cloud και οι υπηρεσίες Azure είναι οι 

 

Η ΑΚΤΙΝΑ έχει προσεκτικά σχεδιάσει δύο δέσμες 

κατάρτισης που οδηγούν στην πολύτιμη πιστοποίηση 

Azure Administrator Associate. Όλες οι σειρές Microsoft 

που προσφέρει η  ΑΚΤΙΝΑ είναι επίσημες: Παραδίδονται 

από εγκεκριμένους Microsoft Certified Trainers και 

χρησιμοποιούν το επίσημο βοήθημα. Μπορεί κάποιος 

να ακολουθήσει δύο εναλλακτικές διαδρομές: 

Η δέσμη αυτή αρχίζει με περιεκτική κάλυψη των 

εκδόσεων 2016 & 2019 του Windows Server, που έχουν 

μεγάλη ζήτηση στην Κύπρο. Στη συνέχεια καλύπτει τις 

κύριες δεξιότητες που κάθε Διαχειριστής Azure πρέπει 

να κατέχει. 

• Επαγγελματίες που 

χρειάζονται προετοιμασία 

προκειμένου να περάσουν 

την εξέταση στο Azure 

• Νέοι Server Administrators 

• Server Administrators που 

κατέχουν προηγούμενες 

εκδόσεις Windows Server  

• Επαγγελματίες υποστήριξης 

που επιθυμούν να 

μεταπηδήσουν σε ρόλο 

Server / Azure maintenance 

• Azure Administrators που 

έχουν πρακτική πείρα αλλά 

δεν κατέχουν πλήρως το 

αντικείμενο 

• Διάρκεια: 3 ώρες 

• Αριθμός Ερωτήσεων: 40 - 60 

• Τύπος: Πολλαπλής Επιλογής 

• 20740: Installation, Storage & Compute with Windows 

Server 2016 – Official Microsoft Course (40 ώρες) 

• WS-011: Windows Server 2019 Administrator – Official 

Microsoft Course (40 ώρες) 

• AZ-104: Microsoft Azure Administrator – Official 

Course (40 ώρες) 

• Εξέταση: AZ-104: Microsoft Azure Administrator   

• Manage Azure identities and governance 

• Implement and manage storage 

• Deploy and manage Azure compute resources 

• Configure and manage virtual networking 

• Monitor and back up Azure resources 

• Πιστοποίηση: Microsoft Certified: Azure Administrator 

Associate  

Διαδρομή B’: Windows Server 2016 - Azure: 80 ώρες 

Η δέσμη αυτή καλύπτει τα βασικά χαρακτηριστικά της 

έκδοσης 2016 του Windows Server καθώς και τις κύριες 

δεξιότητες του Διαχειριστή Azure. 

https://aktina.com.cy/courses/20740-installation-storage-and-compute-with-windows-server-2016/
https://aktina.com.cy/courses/20740-installation-storage-and-compute-with-windows-server-2016/
https://aktina.com.cy/courses/ws-011-windows-server-2019-administration-official-microsoft-course/
https://aktina.com.cy/courses/ws-011-windows-server-2019-administration-official-microsoft-course/
https://aktina.com.cy/courses/az-104-microsoft-azure-administrator-microsoft-official-course/
https://aktina.com.cy/courses/az-104-microsoft-azure-administrator-microsoft-official-course/
https://aktina.com.cy/exams/exam-az-104-microsoft-azure-administrator/
https://aktina.com.cy/certification/microsoft-certified-azure-administrator-associate/
https://aktina.com.cy/certification/microsoft-certified-azure-administrator-associate/


 

 

Οι δύο σειρές του Office 365 καλύπτουν τις γνώσεις και 

δεξιότητες που υπαγορεύει η αγορά:    

• Windows Server core skills and knowledge 

• Design and implement Microsoft 365 services 

• Manage user identity and roles 

• Manage access and authentication 

• Plan Office 365 workloads and applications 

• Implement modern device services 

• Implement Microsoft 365 security and threat 

management 

• Manage Microsoft 365 governance and compliance 

Για να αποκτήσετε την πιστοποίηση Microsoft 365 

Certified: Enterprise Administrator Expert θα πρέπει να 

επιτύχετε δύο εξετάσεις με την κάθε μία να ακολουθεί  

την αντίστοιχη επίσημη σειρά κατάρτισης: 

• Εξέταση MS-100: Microsoft 365 Identity & Services 

• Εξέταση MS-101: Microsoft 365 Mobility & Security  

Το Office 365 έχει υιοθετηθεί ευρέως από τις τοπικές 

αλλά και τις διεθνείς εταιρείες που εδρεύουν στην 

Κύπρο. Κι’ αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλη ζήτηση  για 

διαχειριστές Microsoft 365 που πρέπει να γνωρίζουν 

πώς να αξιολογούν, σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και 

διαχειρίζονται υπηρεσίες Microsoft 365. 

Η ΑΚΤΙΝΑ προσφέρει τρεις επίσημες σειρές κατάρτισης 

Microsoft: Η πρώτη έχει διάρκεια 40 ώρες και παρέχει 

τις απαραίτητες γνώσεις Windows Server κάθε 

Επαγγελματίας πληροφορικής πρέπει να κατέχει.  

Οι άλλες δύο καλύπτουν βασικές και εξειδικευμένες 

πτυχές του Office 365: 

1. MS-100: Microsoft 365 Identity & Services – Official 

Course (40 ώρες) 

2. MS-101: Microsoft 365 Mobility & Security – Official 

Course (40 ώρες) 

• Επαγγελματίες που 

επιδιώκουν να αναλάβουν 

ρόλο Διαχειριστή Microsoft 

365 

• Επαγγελματίες που θέλουν να 

προετοιμαστούν για να 

επιτύχουν στην εξέταση Office 

365 

• Άτομα που μόλις ξεκίνησαν να 

ασχολούνται με το Office 365  

• Διαχειριστές Office 365 που, 

ενώ έχουν σχετική πείρα, δεν 

κατέχουν σε βάθος  το 

αντικείμενο 

• Διαχειριστές Office 365 που 

δεν είναι εξοικειωμένοι με τις 

τελευταίες εκδόσεις 

• Αριθμός Ερωτήσεων: 40 - 60 

• Διάρκεια: 2 ώρες 

• Τύπος: Πολλαπλής Επιλογής 

 

https://aktina.com.cy/certification/microsoft-365-certified-enterprise-administrator-expert/
https://aktina.com.cy/certification/microsoft-365-certified-enterprise-administrator-expert/
https://aktina.com.cy/exams/exam-ms-100-microsoft-365-identity-and-services/
https://aktina.com.cy/exams/exam-ms-101-microsoft-365-mobility-and-security-learn-microsoft-docs/
https://aktina.com.cy/courses/ms-100-microsoft-365-identity-services-official-microsoft-course/
https://aktina.com.cy/courses/ms-100-microsoft-365-identity-services-official-microsoft-course/
https://aktina.com.cy/courses/ms-101-microsoft-365-mobility-and-security-official-microsoft-course/
https://aktina.com.cy/courses/ms-101-microsoft-365-mobility-and-security-official-microsoft-course/


 

 

Το Certified Ethical Hacker (CEH) είναι η κορυφαία 

πιστοποίηση που ένας επαγγελματίας ασφάλειας 

πληροφοριών θα ήθελε να κατέχει. Για να κατακτήσετε 

τις τεχνολογίες κυβερνοεισβολής (hacking), πρέπει να 

γίνετε ένας ηθικός κυβερνοεισβολέας!  

Η ΑΚΤΙΝΑ προσφέρει την επίσημη σειρά με όλες τις 

τεχνικές που χρησιμοποιούν τόσο οι hackers όσο και οι 

επαγγελματίες ασφάλειας. Παρέχει εκείνα τα εργαλεία 

που υποβοηθούν την κατανόηση των αδυναμιών των 

συστημάτων και την άμυνα απέναντι σε μελλοντικές 

επιθέσεις.  

Certified Ethical Hacker (CEH): 42 ώρες  

Προτού παρακολουθήσετε το CEH, μπορείτε να 

αποκτήσετε χρήσιμες βασικές γνώσεις του Windows 

Server, τις οποίες η ΑΚΤΙΝΑ μπορεί να σας δώσει σε μια 

επίσημη σειρά της Microsoft διάρκειας 40 ωρών. 

• Επαγγελματίες και χρήστες 

που χρησιμοποιούν το 

διαδίκτυο εκτεταμένα στην 

εργασία, τη μελέτη και το 

παιγνίδι. 

• Network Administrators 

• Network Security  

Administrators 

• Network Security Engineers 

• Network Defence Technicians 

• Security Analysts 

• Security Operators 

• Anyone who is involved in 

network operations  

• Information Security officers 

• IT Auditors 

• Security Professionals 

• Site Administrators  

• Penetration Testers  

Οι ειδικοί στην ασφάλεια πληροφοριών είναι σήμερα 

από τους πλέον περιζήτητους επαγγελματίες στην 

αγορά εργασίας.  Και το EC-Council είναι ο κορυφαίος 

πάροχος σειρών κατάρτισης και πιστοποιήσεων.  

Ως EC-Council Accredited Training Center, η ΑΚΤΙΝΑ είναι 

εξουσιοδοτημένη να παρέχει τις αναγνωρισμένες σειρές 

κατάρτισης και πιστοποιήσεις. 

Σκοπός της κατάρτισης 

CSCU είναι να προσφέρει 

στους συμμετέχοντες την 

απαραίτητη γνώση για να  

προστατεύσουν τις 

ιδιωτικές τους πληροφορίες. Μέσα σε ένα διαδραστικό 

περιβάλλον θα κατανοήσουν τις καθημερινές απειλές 

που αντιμετωπίζουν στους υπολογιστές και στα δίκτυα. 

Απευθύνεται σε επαγγελματίες και χρήστες που 

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο εκτεταμένα στην εργασία, 

τη μελέτη και το παιγνίδι. 

Certified Secure Computer User (CSCU): 14 ώρες  

Η CND είναι η πλέον 

ολοκληρωμένη σειρά 

κατάρτισης παγκοσμίως σε 

θέματα προστασίας και 

άμυνας δικτύων. Καλύπτει 

14 θεματικές ασφάλειας που  

πρέπει ο επαγγελματίας να γνωρίζει προκειμένου να 

προστατεύει από επιθέσεις στα δίκτυα. Η σειρά περιέχει 

πρακτικά εργαστήρια με ρεαλιστικά σενάρια, 

προσφέροντας στους διαχειριστές δικτύων πολύτιμες  

εμπειρίες από σύγχρονες τεχνολογίες δικτύων. 

Certified Network Defender (CND): 42 ώρες  

https://aktina.com.cy/courses/certified-ethical-hacker-ceh-v11-by-ec-council-official-course/
https://aktina.com.cy/courses/certified-secure-computer-user-cscu-official-ec-council-course/
https://aktina.com.cy/courses/cnd-certified-network-defender/


 

 

• Database Administrators 

• Database Developers  

• BI Professionals 

• Data Analysts 

• Business Analysts 

• Γνώστες της SQL που έχουν 

ανάγκη βαθύτερης γνώσης 

βάσεων δεδομένων, όπως οι 

σχεδιαστές εκθέσεων, 

αναλυτές και 

προγραμματιστές 

• Επαγγελματίες που 

σχεδιάζουν εκθέσεις και 

καταστάσεις που βασίζονται 

σε δεδομένα που βρίσκονται 

τόσο στο σύννεφο όσο και 

τοπικά 

• Διάρκεια: 3 ώρες 

• Αριθμός Ερωτήσεων: 40 - 60 

• Τύπος: Πολλαπλής Επιλογής 

Σε αυτή την επίσημη σειρά Microsoft, θα μάθετε πώς 

να ενισχύσετε την αξία των επιχειρηματικών 

πληροφοριών με τη χρήση του Power BI. Θα 

αποκτήσετε γνώσεις στη δημιουργία μοντέλων 

δεδομένων, τη μετατροπή δεδομένων και τις 

προχωρημένες αναλυτικές δυνατότητες. 

Θα καλύψετε τις μεθόδους άντλησης και επεξεργασίας 

δεδομένων από διαφορετικές πηγές, τόσο από 

 

Θα δημιουργήσετε εκθέσεις και καταστάσεις τύπου 

dashboard που θα διανέμετε στον οργανισμό, ενώ θα 

αξιοποιείτε και συναρτήσεις DAX. 

Σκοπός της σειράς είναι να σας εισαγάγει στη 

λειτουργία του Transact-SQL. Είναι σχεδιασμένη με 

τρόπο ώστε το πρώτο μέρος να σας δώσει τις 

γνώσεις που απαιτούνται και για άλλες σειρές SQL 

Server & BI. 

Μαθαίνοντας στη γλώσσα Transact-SQL κατανοήτε 

τις βάσεις των λειτουργιών που περιέχουν SQL Server, 

όπως η Ανάπτυξη και Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων 

καθώς και η Επιχειρηματική Ευφυία. Αποκτάτε, 

επίσης, δεξιότητες στη δημιουργία και εφαρμογή 

Βάσεων Δεδομένων. 

  

• 20761 – Querying Data with Transact-SQL – Official 

Microsoft Course (40 ώρες) 

• DA-100: Analyzing Data with Power BI – Official 

Microsoft Course (28 ώρες) 

• Εξέταση: DA-100: Analyzing Data with Power BI    

• Prepare the data 

• Model the data 

• Visualize the data 

• Analyze the data 

• Deploy and maintain deliverables  

• Πιστοποίηση: Microsoft Certified: Data Analyst 

Associate  

Τα εργαλεία Microsoft Querying & Business Intelligence 

(BI) έχουν γίνει εξαιρετικά δημοφιλή τελευταίως. Η 

ΑΚΤΙΝΑ προσφέρει δύο σειρές κατάρτισης με τις οποίες 

θα κατανοήσετε τη χρήση τόσο των ερωτημάτων 

τύπου SQL queries όσο και της ανάλυσης δεδομένων. 

Και επιτυγχάνοντας στην εξέταση Power BI, αποκτάτε 

μια ζηλευτή πιστοποίηση. 

https://aktina.com.cy/courses/20761-querying-data-with-transact-sql/
https://aktina.com.cy/courses/20761-querying-data-with-transact-sql/
https://aktina.com.cy/courses/da-100-analyzing-data-with-power-bi-official-microsoft-course/
https://aktina.com.cy/courses/da-100-analyzing-data-with-power-bi-official-microsoft-course/
https://aktina.com.cy/exams/exam-da-100-analyzing-data-with-microsoft-power-bi/
https://aktina.com.cy/certification/microsoft-certified-data-analyst-associate/
https://aktina.com.cy/certification/microsoft-certified-data-analyst-associate/


 

 

• Προγραμματιστές που 

ενδιαφέρονται να σχεδιάσουν 

εφαρμογές στο Microsoft 

Azure 

• Προγραμματιστές Azure που 

επιθυμούν να εμπλουτίσουν 

τις γνώσεις τους στις 

τεχνολογίες HTML5, JavaScript 

& CSS3  (Διαδρομή Α’) ή στον 

αντικειμενοστρεφή 

προγραμαμτισμό της C# 

(Διαδρομή B’) 

• Διάρκεια: 2 ½ ώρες 

• Αριθμός Ερωτήσεων: 40 - 60 

• Τύπος: Πολλαπλής Επιλογής 

 

Οι τεχνολογίες του σύννεφου - cloud αποτελούν σήμερα 

μέρος της εργασίας κάθε προγραμματιστή. Η Microsoft 

είναι ηγέτιδα δύναμη στην αγορά cloud στην Κύπρο με 

το Azure. Και η ΑΚΤΙΝΑ προσφέρει ολοκληρωμένο φάσμα 

επίσημων σειρών κατάρτισης Microsoft που εντάσσουν 

τις γλώσσες προγραμματισμού στην πλατφόρμα Azure.  

Διατίθενται δύο εναλλακτικές διαδρομές που έχουν ως 

κοινό το Azure αλλά με διαφορετικά εργαλεία 

προγραμματισμού η κάθε μία. Οι συμμετέχοντες που δεν 

έχουν επαρκή εμπειρία προγραμματισμού θα 

παρακολουθήσουν μια εισαγωγική σειρά. Προσφέρεται, 

επίσης, και μία εισαγωγική σειρά στο περιβάλλον Azure: 

• Διαδρομή B’: C# & Azure Development 

• Introduction to C#  (προαιρετική - 14 ώρες) 

• 20483: Programming in C# - Official Course  

(40 ώρες) 

• Microsoft Azure (14 ώρες) 

• ΑΖ-204: Developing Solutions for Microsoft Azure - 

Official Course (40 ώρες) 

• Εξέταση: AZ-204: Developing Solutions for Microsoft 

Azure    

• Prepare the data 

• Model the data 

• Visualize the data 

• Analyze the data 

• Deploy and maintain deliverables  

• Πιστοποίηση: Microsoft Certified: Azure Developer 

Associate  

• Introduction to Web Development, HTML & JavaScript  

(προαιρετική - 7 ώρες) 

• 20480: Programming in HTML5 with JavaScript and 

CSS3 - Official Microsoft Course (40 ώρες) 

• Microsoft Azure (14 ώρες) 

• ΑΖ-204: Developing Solutions for Microsoft Azure - 

Official Microsoft Course (40 ώρες) 

https://aktina.com.cy/courses/20483-programming-in-c/
https://aktina.com.cy/courses/az-104-microsoft-azure-administrator-microsoft-official-course/
https://aktina.com.cy/courses/az-204-developing-solutions-for-microsoft-azure-official-microsoft-course/
https://aktina.com.cy/courses/az-204-developing-solutions-for-microsoft-azure-official-microsoft-course/
https://aktina.com.cy/exams/exam-az-204-developing-solutions-for-microsoft-azure/
https://aktina.com.cy/exams/exam-az-204-developing-solutions-for-microsoft-azure/
https://aktina.com.cy/certification/microsoft-certified-azure-developer-associate/
https://aktina.com.cy/certification/microsoft-certified-azure-developer-associate/
https://aktina.com.cy/courses/20480-programming-in-html5-with-javascript-and-css3/
https://aktina.com.cy/courses/20480-programming-in-html5-with-javascript-and-css3/
https://aktina.com.cy/courses/az-104-microsoft-azure-administrator-microsoft-official-course/
https://aktina.com.cy/courses/az-204-developing-solutions-for-microsoft-azure-official-microsoft-course/
https://aktina.com.cy/courses/az-204-developing-solutions-for-microsoft-azure-official-microsoft-course/


 

 

Οι επαγγελματίες πληροφορικής 

που κατέχουν επαγγελματικά 

προσόντα ξεχωρίζουν από το 

υπόλοιπο προσωπικό καθώς 

επιδεικνύουν αδιαμφισβήτητη 

τεχνική υπεροχή στους 

εργοδότες, τους πελάτες και την 

κοινότητα πληροφορικής 

Προσφέρουμε τεχνική κατάρτιση 

που οδηγεί σε πιστοποιήσεις που 

είναι ανεκτίμητες στο 

ανταγωνιστικό εργασιακό 

περιβάλλον.  Πιστοποιήσεις που 

είναι διεθνείς και ευρέως 

αποδεκτές 

• Νέους Πτυχιούχους 

Πληροφορικής  

• Μη-Πτυχιούχους που έχουν 

πάθος με την τεχνολογία και 

επιθυμούν να 

σταδιοδρομήσουν σ΄ αυτήν 

• Ώριμους Επαγγελματίες που 

δεν κατέχουν πιστοποιήσεις 

και θέλουν να ενισχύσουν τις 

προοπτικές επαγγελματικής 

τους ανέλιξης 

Η ΑΚΤΙΝΑ προσφέρει ένα ευρύ φάσμα σειρών κατάρτισης με τις πιο 

δημοφιλείς πιστοποιήσεις Microsoft, Cisco & EC-Council. 

  

Είναι διαπιστωμένο από όλους το χάσμα μεταξύ των δεξιοτήτων που 

κατέχουν οι απόφοιτοι πληροφορικής και των συνεχώς μεταβαλλόμενων 

απαιτήσεων της αγοράς εργασίας. Οι σειρές κατάρτισης της ΑΚΤΙΝΑς 

καλύπτουν αυτό το χάσμα, μεταδίδοντας εκείνες τις γνώσεις και 

δεξιότητες που ζητούν οι Κυπριακοί οργανισμοί. Αν ακολουθήσετε μία από 

τις προσφερόμενες διαδρομές, θα αποκτήσετε περισσότερα εφόδια για να 

αντιμετωπίσετε τις εργασιακές προκλήσεις. Επιτυγχάνοντας και στις 

εξετάσεις, θα γίνετε κάτοχος ενός πολύ πιο ελκυστικού βιογραφικού. 

Είστε άτομο με πάθος στην πληροφορική και έχετε κατασταλάξει ότι αυτή 

θα ακολουθήσετε επαγγελματικά; Η ΑΚΤΙΝΑ σας προσφέρει πολλές 

επιλογές για να εφοδιαστείτε με πολύτιμα επαγγελματικά προσόντα. 

Όταν περάσετε τις εξετάσεις και αποκτήσετε 

μία εισαγωγική πιστοποίηση, μπορείτε στη 

συνέχεια να συνεχίσετε με πιο προχωρημένες 

σειρές κορυφαίων εταιρειών όπως η Oracle 

και η VMware. Αυτές οδηγούν σε 

εξειδικευμένες πιστοποιήσεις. Όπως και με 

την υπόλοιπη κατάρτιση, η ΑΚΤΙΝΑ είναι 

εξουσιοδοτημένη να προσφέρει τις επίσημες 

σειρές των εταιρειών αυτών. 

Προχωρημένη Κατάρτιση 

για Επαγγελματίες 
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