
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΘΕΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (600 ΩΡΩΝ ) 

Τα Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το Ετήσιο 

Πρόγραμμα "ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ". 

Πιθανές μοριοδοτήσεις μπορεί να ισχύουν ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία 

Έναρξη μαθημάτων: 01/10/2019 

Λήξη μαθημάτων: 01/10/2020 

Δίδακτρα:  590 ευρώ, σε 2 δόσεις (σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό κέντρο Μελέτη 

Ελένης Θάνου) 

Εγγραφές έως: 30/09/2019 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Psichologia.gr 

22510-36520, 22510-36580,210-6492115 

6940911716, 6988019804, 6982218264,6988069584, 6948711315, 6987561002, 

6986815866, 6974176334, 6941657126 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ppy@aegean.gr 

1.ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να 
εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να 
αναταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό περιεχόμενο. 
Αν και τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές 
της διά βίου μάθησης, απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, 
κοινωνικούς επιστήμονες, εργαζόμενους στην υγεία και στην πρόνοια, ειδικούς της ψυχικής 
υγείας, σε φοιτητές, σε γονείς και σε ανθρώπους, που θέλουν να διευρύνουν τους 
γνωστικούς τους ορίζοντες αναφορικά με τα μοντέλα της συμβουλευτικής και της 
εκπαιδευτικής παρέμβασης, την παροχή υποστήριξης στο σχολικό και οικογενειακό πλαίσιο 
και γενικότερα τον εφοδιασμό με ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. 

2.ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση να: 

αντιλαμβάνεται τις προσωπικές του/της στρατηγικές και δυναμικό και να τις χρησιμοποιεί 
καθημερινά για να στοχοθετεί με βάση τις αρχές επιτυχίας 
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χρησιμοποιεί λεκτικά και εξωλεκτικά εργαλεία για να επικοινωνεί αβίαστα και να επηρεάζει 
θετικά 

έχει πρόσβαση σε εσωτερικούς πόρους και να εμπλουτίζει τις επιλογές του/της με μοντέλα 
και στρατηγικές που λειτουργούν αβίαστα και απρόσκοπτα 

αντιλαμβάνεται την δύναμη των μεταφορών και να τις χρησιμοποιεί για να υποκινεί σε 
δράση 

χρησιμοποιεί στρατηγικές θετικής ψυχολογίας για προσωπική και επαγγελματική 
ενδυνάμωση 

3Α. ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ                                  
                                                            

Τα προγράμματα, που επιλέξατε, έχουν έντονα ακαδημαϊκό προσανατολισμό και είναι 
δομημένα με κριτήρια και απαιτήσεις, που προσομοιάζουν με μεταπτυχιακή κατάρτιση, 
ενώ έχουν ανάλογες προϋποθέσεις και φόρτο εργασίας. Το παρόν ετήσιο επιμορφωτικό 
πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από δώδεκα (12) διδακτικές μηνιαίες ενότητες. Κάθε 
μηνιαία ενότητα περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία μέσω πλατφόρμας 
τηλεκπαίδευσης. 

Η ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία δεν απαιτεί την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση των 
επιμορφουμένων και των διδασκόντων. Οι επιμορφούμενοι δεν είναι αναγκαίο να 
συνδέονται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης την ίδια χρονική στιγμή. Αντίθετα, μπορούν 
να επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να μελετούν 
το εκπαιδευτικό υλικό. 

3Β. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

Οι διδάσκοντες επιλέγονται από το Κέντρο διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
κατόπιν αυστηρής επιλογής βάσει των ακαδημαϊκών κριτηρίων και κανονισμών που έχει 
θεσπίσει. 

Περιεχόμενα προγράμματος 

4. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

Το πρόγραμμα είναι ετήσιο και πιστώνει 600 διδακτικές ώρες.  

4Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

Μελέτη πρωτότυπου υλικού 20-30 σελίδων ανα μηνιαία θεματική ενότητα 

Μελέτη συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού 

Τέσσερις υποχρεωτικές επιστημονικές εργασίες 3000 έως 5000 λέξεων (βιβλιογραφικές ή 
και ερευνητικές -μια/ανά τρίμηνο) 

Τελικό τεστ αξιολόγησης 100 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (μετά την ολοκλήρωση και 
της 10ης θεματικής ενότητας) 



Ενδυνάμωση δεξιοτήτων: σε συνεργαζόμενους φορείς των προγραμμάτων(εφόσον 
υπάρχει στην περιοχή διαμονής), ή με εύρεση δικού σας φορέα, ή με χρήση βεβαιώσεων 
προϋπηρεσίας , ή με την υλοποίηση μαγνητοσκοπημένης παρέμβασης, κ.ά.  

*Προσοχή, οποιαδήποτε απο τις παραπάνω επιλογές ολοκληρώνεται με την συγγραφή 
απολογιστικής έκθεσης 

Συγγραφή τελικής επιστημονικής εργασίας (6.000 λέξεις) 

 

4Β. ΔΙΔΑΚΤΡΑ  

Το κόστος του σεμιναρίου είναι 590 ευρώ συνολικά, τα οποία καταβάλλονται ως εξής: 

-1η δόση εγγραφής: 400 ευρώ πληρωτέα μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2019 

(Η πρώτη δόση κατοχυρώνει και την εγγραφή σας) 

-2η δόση: 190 ευρώ, πληρωτέα μέχρι 31 Μαρτίου 2020 

Προαιρετική Συμμετοχή σε θερινό σχολείο ως συμπλήρωμα της εκπαίδευσης 

Οι συμμετέχοντες κατά προτεραιότητα συμμετέχουν στο θερινό σχολείο που 

διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε κάποια παραθαλάσσια πόλη της Ελλάδας 

το καλοκαίρι του 2020. Πληροφορίες για το θερινό σχολείο του 2019 μπορείτε να βρείτε 

στο σύνδεσμο https://summer-schools.aegean.gr/el/Counsel2019 

Το θερινό σχολείο παρέχει ξεχωριστή βεβαίωση με ECTS 

 

 

*Για τη λήψη του πιστοποιητικού ο επιμορφούμενος δεν πρέπει να έχει καμία οικονομική 

υποχρέωση απέναντι στο πανεπιστήμιο. 

 

4Γ. ECVET και Μοριοδοτήσεις 

Όλα μας τα Προγράμματα προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής 
Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 600 ωρών πιστώνει 30 ECVET 

Τα περισσότερα Προγράμματα μοριοδοτούνται ως σεμινάρια, που οργανώθηκαν από 
δημόσιο Πανεπιστήμιο, αλλά το πλεονέκτημα αυτό: 

Εξαρτάται από την ισχύουσα νομοθεσία 

Διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδικότητα του επιμορφούμενου 

Δεν αφορά το Πανεπιστήμιο, το οποίο διοργανώνει το σεμινάριο ΜΟΝΟ για τη γνώση και 
την επαγγελματική ενδυνάμωση 



Το Πανεπιστήμιο στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια επαγγελματικής αποκατάστασης 
και ανέλιξης των επιμορφούμενων 

5.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες: 

Διδακτική Ενότητα 1 

Τίτλος NLP – Τρόπος Ζωής. 

Περιγραφή 

(περίληψη 
αντικειμένου ενότητας, 
τίτλοι επιμέρους 
συνεδριών ενότητας) 

Ιστορική αναδρομή στον χρόνο δημιουργίας και τις γεννεσιουργές 
αιτίες του μοντέλου. 

Διευκολυντικές πεποιθήσεις 

Έναρξη 01/10/2019 

Λήξη 01/11/2019 

 

Εβδομαδιαίες Συνεδρίες 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1 
Θεωρητικό – ιστορικό υπόβαθρο Νευρογλωσσικού 
Προγραμματισμού 

Εβδομαδιαία Συνεδρία2 
Η χρήση της γλώσσας του σώματος για την επιρροή μιας 
συναισθηματικής κατάστασης 

Εβδομαδιαία Συνεδρία3 Συνεδρίες 

Εβδομαδιαία Συνεδρία4  
Η χρήση του Νευρογλωσσικού προγραμματισμού στις 
Επιχειρήσεις -Παιδαγωγική Επικοινωνία 

 

 

Διδακτική Ενότητα 2 

Τίτλος Ο Προσωπικός μας Χάρτης 

Περιγραφή 
Μοτίβα δημιουργίας της ανθρώπινης εμπειρίας, κατανόηση, 
εμβάθυνση, εφαρμογή στην προσωπική και επαγγελματική ζωή 

Έναρξη 01/11/2019 

Λήξη 01/12/2019 

 

Εβδομαδιαίες Συνεδρίες 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1 Α. Ο χάρτης και το έδαφος δεν είναι το ίδιο πράγμα 

Εβδομαδιαία Συνεδρία2 ΒασικέςΑρχές 

Εβδομαδιαία Συνεδρία3 Συνειδητό και Υποσυνείδητο 

Εβδομαδιαία Συνεδρία4  Ο προσωπικός χάρτης και οι πρακτικές εφαρμογέςτου ΝΛΠ 

 



Διδακτική Ενότητα 3 

Τίτλος Θετική Ψυχολογία- Οι προσωπικές μας υπερδυνάμεις 

Περιγραφή 

Εισαγωγή στην θετική ψυχολογία 

Η προσέγγιση των προσωπικών δυνάμεων στην αυτοανάπτυξη 

 

Έναρξη 01/12/2019 

Λήξη 01/1/2020 

 

Εβδομαδιαίες Συνεδρίες 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1 Εισαγωγή στην θετική ψυχολογία 

Εβδομαδιαία Συνεδρία2 Εισαγωγή στην θετική ψυχολογία 

Εβδομαδιαία Συνεδρία3 
Η προσέγγιση των προσωπικών δυνάμεων στην 
αυτοανάπτυξη 

Εβδομαδιαία Συνεδρία4  
Η προσέγγιση των προσωπικών δυνάμεων στην 
αυτοανάπτυξη 

 

 

Διδακτική Ενότητα 4 

Τίτλος Συντονισμός – Αυθόρμητη Σύνδεση 

Περιγραφή Λεκτικά και εξωλεκτικά μέσα για σύνδεση και θετική επιρροή 

Έναρξη 01/1/2020 

Λήξη 01/2/2020 

 

Εβδομαδιαίες Συνεδρίες 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1 Συντονισμός 

Εβδομαδιαία Συνεδρία2 Αυθόρμητη Σύνδεση 

Εβδομαδιαία Συνεδρία3 
Λεκτικά και εξωλεκτικά μέσα για σύνδεση και θετική 
επιρροή 

Εβδομαδιαία Συνεδρία4  
Λεκτικά και εξωλεκτικά μέσα για σύνδεση και θετική 
επιρροή 

 

 

Διδακτική Ενότητα 5 

Τίτλος Στόχοι Επιτυχίας 

Περιγραφή Εργαλεία και στρατηγικές αποτελεσματικής στοχοθέτησης και 



διαχείρισης χρόνου 

 

Έναρξη 01/2/2020 

Λήξη 01/3/2020 

 

Εβδομαδιαίες Συνεδρίες 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1 
Εργαλεία αποτελεσματικής στοχοθέτησης 

και διαχείρισης χρόνου 

Εβδομαδιαία Συνεδρία2 
Εργαλεία αποτελεσματικής στοχοθέτησης 

και διαχείρισης χρόνου 

Εβδομαδιαία Συνεδρία3 
Στρατηγικές   αποτελεσματικής στοχοθέτησης 

και διαχείρισης χρόνου 

Εβδομαδιαία Συνεδρία4  
Στρατηγικές   αποτελεσματικής στοχοθέτησης και 
διαχείρισης χρόνου 

 

 

Διδακτική Ενότητα 6 

Τίτλος Διευρύνοντας τις επιλογές μας 

Περιγραφή 

 

Εμπλουτισμός της αντίληψης για τις παρούσες καταστάσεις και τις 
επιλογές μας 

Στρατηγικές διαχείρησης δυσκολιών και αντιμετώπισης κρίσεων 

 

Έναρξη 01/3/2020 

Λήξη 01/4/2020 

 

Εβδομαδιαίες Συνεδρίες 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1 Εμπλουτισμός της αντίληψης για τις επιλογές μας 

Εβδομαδιαία Συνεδρία2 Εμπλουτισμός της αντίληψης για τις επιλογές μας 

Εβδομαδιαία Συνεδρία3 
Στρατηγικές διαχείρησης δυσκολιών και αντιμετώπισης 
κρίσεων 

Εβδομαδιαία Συνεδρία4  
Στρατηγικές διαχείρησης δυσκολιών και αντιμετώπισης 
κρίσεων 

 



Διδακτική Ενότητα 7 

Τίτλος Δημιουργώντας Πηγές Δύναμης. 

Περιγραφή Στρατηγικές και εργαλεία διαχείρησης της εσωτερικής κατάστασης 

Έναρξη 01/4/2020 

Λήξη 01/5/2020 

 

Εβδομαδιαίες Συνεδρίες 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1 
Στρατηγικές και εργαλεία διαχείρησης της εσωτερικής 
κατάστασης 

Εβδομαδιαία Συνεδρία2 
Στρατηγικές και εργαλεία διαχείρησης της εσωτερικής 
κατάστασης 

Εβδομαδιαία Συνεδρία3 
Στρατηγικές και εργαλεία διαχείρησης της εσωτερικής 
κατάστασης 

Εβδομαδιαία Συνεδρία4  
Στρατηγικές και εργαλεία διαχείρησης της εσωτερικής 
κατάστασης 

 

 

Διδακτική Ενότητα 8 

Τίτλος Θετική Ψυχολογία- Η επιστήμη της Αυτοενδυνάμωσης. 

Περιγραφή 
Πρακτικές   θετικής ψυχολογίας για ανάπτυξη στρατηγικών ηγεσίας 
και ψυχικής ανθεκτικότητας στην προσωπική και επαγγελματική ζωή 

Έναρξη 01/5/2020 

Λήξη 01/6/2020 

Εβδομαδιαίες Συνεδρίες 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1 Θετική Ψυχολογία- Η επιστήμη της Αυτοενδυνάμωσης 

Εβδομαδιαία Συνεδρία2 Πρακτικές θετικής ψυχολογίας 

Εβδομαδιαία Συνεδρία3 Πρακτικές θετικής ψυχολογίας 

Εβδομαδιαία Συνεδρία4  Ανάπτυξη στρατηγικών ηγεσίας 

 

 

Διδακτική Ενότητα 9 

Τίτλος Αποτελεσματική Επικοινωνία 

Περιγραφή 
Η γλώσσα ως εργαλείο κατανόησης, συντονισμού και αλλαγής. 
Λεκτικά μοντέλα του NLP 

Έναρξη 01/6/2020 

Λήξη 01/7/2020 

 



Εβδομαδιαίες Συνεδρίες 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1 Επικοινωνία 

Εβδομαδιαία Συνεδρία2 
Η γλώσσα ως εργαλείο κατανόησης, συντονισμού και 
αλλαγής 

Εβδομαδιαία Συνεδρία3 Λεκτικά μοντέλα του NLP 

Εβδομαδιαία Συνεδρία4  Λεκτικά μοντέλα του NLP 

 

 

Διδακτική Ενότητα 10 

Τίτλος Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών. 

Περιγραφή   

  

Το μάθημα φέρει εισαγωγικό χαρακτήρα στη μελέτη των δύο 
ρευμάτων ερευνητικής μεθοδολογίας που έχουν κυριαρχήσει στις 
κοινωνικές επιστήμες. Μετά το πέρας αυτού, οι συμμετέχουσες και 
συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν τη 
διαφοροποίηση της ποσοτικής στρατηγικής έρευνας από την 
ποιοτική στρατηγική στη βάση τριών κεντρικών σημείων: α. τη 
σχέση μεταξύ θεωρίας και έρευνας, β. τα επιστημολογικά ζητήματα 
και γ. τα οντολογικά ζητήματα, όπως αυτά ανακύπτουν στη μελέτη 
του κοινωνικού κόσμου. 

  

Το μάθημα προσεγγίζει ζητήματα μεθοδολογίας ποσοτικής έρευνας. 
Μετά το πέρας αυτού, οι συμμετέχουσες και συμμετέχοντες θα 
πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν τα στάδια υλοποίησης 
μιας ποσοτικής κοινωνικής έρευνας και συγκεκριμένα: 

 

 Το στάδιο του θεωρητικού προβληματισμού και της 
διαδικασίας αναζήτησης και μελέτης των βιβλιογραφικών 
πηγών συναφών του υπό εξέταση κοινωνικού φαινομένου. 

 

 Το στάδιο συγκεκριμενοποίησης των ερευνητικών 
υποθέσεων και οριοθέτησης του ερευνητικού 
προβληματισμού. 

 
 Το στάδιο επιλογής ερευνητικού σχεδίου, 

Έναρξη 01/07/2020 

Λήξη 01/08/2020 

 

Εβδομαδιαίες 
Συνεδρίες 

  

Εβδομαδιαία 
Συνεδρία 1 

Εισαγωγή στις Μεθόδους Κοινωνικής Έρευνας 

Εβδομαδιαία 
Συνεδρία2 

Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποσοτικών Ερευνών: Μέθοδοι 
Δειγματοληψίας, Συλλογής και Ανάλυσης Ερευνητικών Δεδομένων. 



Εβδομαδιαία 
Συνεδρία3 

Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποιοτικών Ερευνών: Μέθοδοι 
Δειγματοληψίας και Παραγωγής Ερευνητικών Δεδομένων. 

Εβδομαδιαία 
Συνεδρία4  

Δεοντολογία Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών 

 

 

Διδακτική Ενότητα 11 

Τίτλος Συγραφή πτυχιακής εργασίας 

Περιγραφή 

Δώστε μια συνοπτική 
περιγραφή του 
αντικειμένου της 
ενότητας και τους 
τίτλους των επιμέρους 
συνεδριών της 
ενότητας (αν έχει 
δομηθεί σε συνεδρίες) 

Οι εκπαιδευόμενοι έχουν την δυνατότητα να εκπονήσουν 
επιστημονική εργασία 3.000-6.000 λέξεων. 

Έναρξη 
 

Καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος 

Λήξη   

 

 

Διδακτική Ενότητα 12 

Τίτλος Ενδυνάμωση δεξιοτήτων σε συνεργαζόμενους φορείς 

Περιγραφή 

Δώστε μια συνοπτική 
περιγραφή του 
αντικειμένου της ενότητας 
και τους τίτλους των 
επιμέρους συνεδριών της 
ενότητας (αν έχει δομηθεί 
σε συνεδρίες) 

Οι εκπαιδευόμενοι έχουν την δυνατότητα πραγματοποίησης 
εθελοντικής ενδυνάμωσης δεξιοτήτων, 100 ωρών σε δημόσιους 
ή ιδιωτικούς φορείς έχοντας ως στόχο τη σύνδεση της θεωρίας 
με την πράξη και τη βελτίωση του επιπέδου των δεξιοτήτων των 
επιμορφούμενων. 

Έναρξη 
 

Καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος 

Λήξη   

Σύνολο φόρτου εργασίας 
επιμορφούμενου/ης σε 
ώρες 

100 



6.ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 

Ακολουθείται αυστηρά η ακαδημαϊκή δεοντολογία και οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτή 
οδηγεί στην απώλεια της ιδιότητας του επιμορφούμενου, δίχως επιστροφή διδάκτρων. 

Τα έγγραφα αιτήματα απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες. 

7.ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

Όλες οι επικοινωνίες γίνονται ψηφιακά. Σε ψηφιακή μορφή αποδίδονται όλα τα 
πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις μέσα σε 3 έως 5 μήνες από την περάτωση των σπουδών. 
Βεβαίωση παρακολούθησης παρέχεται μετά από αίτηση του επιμορφούμενου. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

1. Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση παρά μόνο εάν ακυρωθεί ή 
δεν πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα με υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
Με την υποβολή της αίτησης παραιτείσθε από κάθε απαίτηση για επιστροφή 
διδάκτρων ή για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή.  

2. Ένα μεγάλο μέρος της επικοινωνίας γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα 
e-mail που είναι διαθέσιμα είναι τα ακόλουθα ppy@aegean.gr, 
psichologia@aegean.gr και ppky@aegean.gr. Για να μπορούμε να 
επεξεργαζόμαστε τα αιτήματα σας θα πρέπει απαραιτήτως στο θέμα να 
αναγράφονται τα εξής στοιχεία, ονοματεπώνυμο, πρόγραμμα και κύκλος 
σπουδών (πχ. Μαρία Παπαδοπούλου, Ειδική Αγωγή, Η’ Κύκλος). Οποιοδήποτε e-
mail χωρίς αυτότοθέμα θα αγνοείται.  

3. Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι ενδεικτικό και μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τη 
διαθεσιμότητα των διδασκόντων, την ανάρτηση υλικούκαι τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες. 

4. Τα νέα πιστοποιητικά του Πανεπιστημίου Αιγαίου απονέμονται ηλεκτρονικά από 
το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης. Συνήθως αποδίδουν Ευρωπαϊκές Επαγγελματικές 
πιστωτικές μονάδες (Ecvet) και ο χρόνος αποστολής τους στους υποψηφίους 
εξαρτάται από την ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών και οικονομικών ελέγχων. 
Κατά μέσο όρο τα πιστοποιητικά αποστέλλονται μέσα σε διάστημα 3 έως 5 μηνών 
από την ολοκλήρωση του προγράμματος.  

5. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής οποιουδήποτε σημείου 
της προκήρυξης ανάλογα με τις εκπαιδευτικές και διοικητικές ανάγκες. Η 
παρούσα προκήρυξη δεν είναι κατ´ ουδένα τρόπο δεσμευτική για τα 
Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

6. Πληροφορίες για πιθανές μοριοδοτήσεις ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία 
μπορούν να ληφθούν από τους αρμόδιους φορείς και όχι από το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου.  

7. Η εγγραφή στα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεπάγεται την 
αποδοχή της διατήρησης των προσωπικών δεδομένων και της αξιοποίησης τους 
για εκπαιδευτικούς και διαφημιστικούς σκοπούς. 

8. Η εγγραφή στα Προγράμματα συνεπάγεται τήρηση της ακαδημαϊκής 
δεοντολογίας και των κανόνων καλής συμπεριφοράς. Οποιαδήποτε παρέκκλιση 
από τους κανόνες του Πανεπιστημίου και της ευγένειας μπορεί να αποκλείσει τον 
επιμορφούμενο από τα Προγράμματα, χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή 
οποιασδήποτε βεβαίωσης.  
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mailto:psichologia@aegean.gr
mailto:ppky@aegean.gr


 Η λογοκλοπή ή ο λογοδανεισμός οδηγούν στην αποβολή του επιμορφούμενου 
από το πρόγραμμα χωρίς κανένα δικαίωμα επιστροφής διδάκτρων. 

 Το Πανεπιστήμιο αποκτά το copyright του υλικού που παραδίδουν οι 
επιμορφούμενοι στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Επίσης, όλο 
το υλικό του Πανεπιστημίου προστατεύεται από copyright και η με οποιαδήποτε 
μορφή αναπαραγωγής του έχει νομικές κυρώσεις. 

 Οι αξιολογικές κρίσεις για το πρόγραμμα και άλλες προτάσεις απαγορεύεται 
ρητά να αναρτώνται υπό μορφή σχολίων ή άλλων μέσων στην πλατφόρμα 
τηλεκπαίδευσης ή σε άλλες ομάδες δικτύωσης. Προτάσεις, κριτικές και σχόλια 
γίνονται μόνο στο ειδικό έντυπο αξιολόγησης και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. 
Τα έγγραφα αιτήματα των επιμορφούμενων απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες 
μέρες. 

9. Η κατανόηση των όρων «σύγχρονος» και «ασύγχρονος» ως μεθόδων 
διδασκαλίας θεωρείται αυτονόητη και το ίδιο ισχύει για την άριστη γνώση 
υπολογιστών, που είναι εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση για την παρακολούθηση 
των προγραμμάτων. Αδυναμία των επιμορφούμενων να κατανοούν τις μεθόδους 
διδασκαλίας ή προβλήματα που απορρέουν από την ελλιπή γνώση υπολογιστών, 
δεν θα επιτραπεί να επηρεάσουν την ποιότητα των προγραμμάτων. Το 
Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει τη φοίτηση οποιουδήποτε 
αποτυγχάνει στους δύο παραπάνω τομείς, χωρίς καμιά αποζημίωση.  

10. Η απουσία από τα μαθήματα και τις δράσεις των προγραμμάτων, όπως αυτές 
κάθε φορά καθορίζονται, μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό από τα 
Προγράμματα χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή βεβαίωσης. 

11. Υπεύθυνη για διαφορές μεταξύ των επιμορφούμενων και των προγραμμάτων 
ορίζεται η εκάστοτε νομική σύμβουλος των προγραμμάτων. 

12. Τα Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης 
προσφέρουν διάφορα προνόμια    

στους σπουδαστές τους, όπως έκπτωση 50% σε ένα επόμενο ετήσιο πρόγραμμα ή 
δωρεάν επιμορφώσεις σε διάφορους τομείς. Κάθε επιμορφούμενος δικαιούται μια φορά 
την ειδική αυτή μεταχείριση. 

13. Τα Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης είναι 
πρόθυμα να επιλύσουν κάθε πρόβλημα, που φυσιολογικό είναι να προκύψει 
κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, αρκεί  

α. Να μη γίνεται υπέρβαση ιεραρχίας 

β. Να απευθύνονται εγγράφως και με ακριβή τρόπο στην εκάστοτε υπηρεσία σύμφωνα 
με την παρακάτω λίστα: 

Επιστημονικές και διοικητικές υπηρεσίες 

Για τη δική σας διευκόλυνση οι επιστημονικές και διοικητικές υπηρεσίες είναι εντελώς 
διαχωρισμένες. Δεν επιτρέπεται η επικάλυψη αρμοδιοτήτων και η μεταφορά θεμάτων από 
τη μία υπηρεσία στην άλλη. 

 

 



Ονοματεπώνυμο Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας 

Ευστράτιος Παπάνης 

Επίκουρος Καθηγητής 
Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Επιστημονικά Υπεύθυνος 
Προγραμμάτων 

  

Κεντρική Γραμματεία 
(Μυτιλήνη) 

2251036520, 2251036580 

Εργάσιμες μέρες και ώρες 9.00-21.00 

  

Email: 

ppy@aegean.gr 

psichologia@aegean.gr 

ppky@aegean.gr 

Παράρτημα Γραμματείας 
(Αθήνα) 

2106492115 

Eργάσιμες ημέρες και ώρες 9.00-16.00 

Πακλατζόγλου Σοφία 
Υπεύθυνη Διοικητικής 
Υποστήριξης 
Προγράμματος 

6988019804 paklatzoglou.sofia@gmail.com 

Μπαλάσα Κατερίνα 
Υπεύθυνη Διοικητικής 
Υποστήριξης 
Προγράμματος 

ppy@aegean.gr 

Πρασσά Ελένη 
Υπεύθυνη Διοικητικής 
Υποστήριξης 
Προγράμματος 

6940911716 

eprassa@aegean.gr 

Γκινάλα Ελισσάβετ 
Γραμματειακή 
Υποστήριξη 

6987561002 

Αλιάγα Πηνελόπη 
Γραμματειακή 
Υποστήριξη 

6986815866 

Βεγιάζη Σταυρούλα 
Γραμματειακή 
Υποστήριξη 

6988069584 

Ζωγοπούλου Τερέζα 
Γραμματειακή 
Υποστήριξη 

6982218264 

Ταπίνη Χρύσα 
Γραμματειακή 
Υποστήριξη 

6948711315 

Αναγνωστοπούλου Μαρία 
Γραμματειακή 
Υποστήριξη 

6974176334 

Πηνελόπη Πουλερού 
Γραμματειακή 
Υποστήριξη 

6941657126 

Ιωάννα Δεληγεωργίου 
Γραμματειακή 
Υποστήριξη 

6936122066 

Ιωάννης Σακαράκας Γραμματειακή 6988765977 
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Υποστήριξη 

Πρασσά Τερέζα Τεχνική Υποστήριξη 
  

Ανδριώτη Μαριάννα                                 Γραμματειακή Υποστήριξη               6946224886 

  

·        Οικονομικά θέματα: Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας. Υπεύθυνη: Έλενα Πρασσά Τηλ: 
6940911716, email: eprassa@aegean.gr 

  

·        Επιστημονικά θέματα: Κατά τις ώρες που έχει ορίσει ο/η διδάσκων/ουσα ή στις σύγχρονες 
συναντήσεις 

  

·        Νομικά ζητήματα: Αγγελική Σαντή, τηλ: 6974453606, 2251041518, 
email: a.santi@syndikaio.gr 

  

·        Τεχνική υποστήριξη: Παναγιώτης Λουλαδελλης, τηλ: 2251036547 

  

·        Διοικητικά θέματα: Γραμματεία: 2251036520, 2251036580, 2106492115  

·        Θέματα έκδοσης πιστοποιητικών: Κεδιβιμ Πανεπιστημίου Αιγαίου: kedivim@aegean.gr 

·        Γενικά διοικητικά και επιστημονικά θέματα: Επιστημονικά  Υπεύθυνος: 
e.papanis@soc.aegean.gr  
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