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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 
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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: 

 γνωρίζουν τις βασικές αρχές σύνταξης προγράμματος παροχής υπηρεσιών ΣυΕΠ 
(Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) 

mailto:ppy@aegean.gr


 κατανοούν τις βασικές αρχές και τους τρόπους διερεύνησης των αναγκών των 
συμβουλευομένων 

 χειρίζονται διαδικασίες σύστασης δικτύων και συνεργασιών 
 χρησιμοποιούν τιςκύριες τεχνικές συμβουλευτικής συνέντευξης 
 κατέχουν τις αρχές διαμόρφωσης ατομικού σχεδίου δράσης 

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 

1. Μελέτη πρωτότυπου υλικού 20-30 σελίδων ανα μηνιαία θεματική ενότητα 
2. Μελέτη συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού 
3. Τέσσερις υποχρεωτικές επιστημονικές εργασίες 3000 έως 5000 λέξεων 

(βιβλιογραφικές ή και ερευνητικές -μια/ανά τρίμηνο) 
4. Τελικό τεστ αξιολόγησης 100 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (μετά την 

ολοκλήρωση και της 10ης θεματικής ενότητας) 
5. 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 
απολογιστικήςέκθεσης 

6. 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 Τεχνικές ουμανιστικών προσεγγίσεων στη Συμβουλευτική. 

Περιγραφή 

Η Συμβουλευτική επιστήμη στηρίζεται στο σύνολο των θεωριών 
της προσωπικότητας του ανθρώπου με αποτέλεσμα η 
συμβουλευτική διαδικασία να στηρίζεται πρωτίστως στην 
επικοινωνία συμβούλου και συμβουλευόμενου. Ο C. Rogers, ο 
οποίος από πολλούς θεωρήθηκε ο «πατέρας» της 
συμβουλευτικής, ορίζει τη συμβουλευτική τονίζοντας τη 
συμβουλευτική σχέση ως εξής: «Η επιτυχημένη συμβουλευτική 
αποτελείται από μια σαφώς οργανωμένη και επιτρεπτική σχέση 
που επιτρέπει στον πελάτη να αποκτήσει αυτογνωσία σε βαθμό 
που να μπορεί να κάνει θετικά βήματα προς την κατεύθυνση που 
του έχει υποδείξει ο νέος του προσανατολισμός». Η άσκηση του 
θεσμού της συμβουλευτικής προϋποθέτει τόσο την αναγνώριση 
της ατομικής ελευθερίας του ατόμου, όσο και την αμερόληπτη 
εξέταση των δυνατοτήτων του και του περιβάλλοντός του. Έχει 
παρατηρηθεί ότι η Συμβουλευτική και η Ψυχοθεραπεία είναι δύο 
όροι που πολλές φορές αλληλεπικαλύπτονται. Ωστόσο, υπάρχουν 
διαφορές που είναι σημαντικές, όπως είναι για παράδειγμα, ο 
χρόνος που απαιτείται για την εξαγωγή συμπερασμάτων. 
Αξιοσημείωτη είναι η ποικιλία προσεγγίσεων σχετικά με το πως 
λειτουργεί το ανθρώπινο μυαλό και κατά συνέπεια και η ποικιλία 
προσεγγίσεων, όσον αφορά στην παροχή βοήθειας. Οι 
κυριότερες προσεγγίσεις εμπίπτουν σε τέσσερις κατηγορίες, που 
είναι οι Ψυχοδυναμικές (Psychodynamic), οι Υπαρξιακές – 
Ουμανιστικές (Existential Humanistic), οι Συμπεριφορικές 
(Behavioral) και οι Γνωστικές (Cognitive). Οι προσεγγίσεις αυτές 
μπορεί να έχουν διαφορετική οπτική για το ίδιο ζήτημα και 
κάποια/ες μπορεί να είναι αποτελεσματικότερη/ες από άλλη/ες, 
ανάλογα με την περίπτωση και ως εκ τούτου αξιοποιούν 
διαφορετικές τεχνικές προσέγγισης. Παρόλα αυτά η 
ενσυναίσθηση, η άνευ όρων αποδοχή και η 
αυθεντικότητα/γνησιότητα είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν 
τον/την σύμβουλο σε κάθε προσέγγιση, καθώς απώτερος σκοπός 
είναι η επικοινωνία με τον/την συμβουλευόμενο/η. 

 

Έναρξη 1/10/2019 

Λήξη 1/11/2019 

 

Εβδομαδιαίες Συνεδρίες 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1 Ορισμός και Αναγκαιότητα της Συμβουλευτικής 

Εβδομαδιαία Συνεδρία2 Διαφορές Συμβουλευτικής-Ψυχοθεραπείας 

Εβδομαδιαία Συνεδρία3 Κυριότερες Θεωρητικές προσεγγίσεις και ρεύματα 

Εβδομαδιαία Συνεδρία4  Συμβουλευτική Ψυχολογία 

 



Διδακτική Ενότητα 2 

Τίτλος Οικογενειακή Συμβουλευτική. 

Περιγραφή 

Σκοπός το μαθήματος είναι να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι 
εκπαιδευόμενοι την έννοια της οικογενειακής συμβουλευτικής, 
ποιό είναι το αντικείμενο της, πότε είναι απαραίτητη και πώς 
μπορεί να εφαρμοστεί. Η οικογένεια ως ένα δυναμικό πλαίσιο 
μέσα στο οποίο ενεργούν, διαμορφώνονται και εξελίσσονται τα 
άτομα που την απαρτίζουν, αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο 
παρέμβασης για τροποποίηση συμπεριφορών, επίτευξη 
συναισθηματικής ευεξίας και βελτίωση της ποιότητας ζωής. Το 
μάθημα περιλαμβάνει αρχικά μια περιγραφή των μορφών 
οικογένειας, της δομής της λειτουργίας και της εξέλιξής της.   
Μελετάται η οικογένεια ως ένα «σύστημα» μέσα στο οποίο 
αναπτύσσονται δυναμικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις, που 
καθορίζουν τόσο την πορεία της ως «όλον» όσο και την πορεία 
των μελών που την απαρτίζουν ξεχωριστά. Γίνεται 
προσδιορισμός και περιγραφή των προβλημάτων που 
αναπτύσσονται σε μια οικογένεια (μεταξύ του ζευγαριού, μεταξύ 
γονέων και παιδιών, της οικογένειας σε σχέση με ευρύτερα 
πλαίσια) και της σημασίας τους, μέσα από παραδείγματα και 
μελέτες περιπτώσεων. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται επιμέρους 
προσεγγίσεις και τεχνικές της οικογενειακής συμβουλευτικής, η 
δυνατότητα συνδυαστικής εφαρμογής τους και με άλλες 
θεωρητικές κατευθύνσεις και επισημαίνεται η χρησιμότητα μιας 
ολιστικής παρέμβασης. Η δομή της αρχικής συνέντευξης και ο 
σχεδιασμός της πορείας και των βημάτων της συμβουλευτικής 
υποστήριξης που στοχεύει στη διαχείριση κρίσεων σε 
ζευγάρια/οικογένειες, αποτελούν μέρος των γνώσεων που θα 
αποκτηθούν κατά τη διάρκεια του παρόντος εκπαιδευτικού 
προγράμματος. 

 

Έναρξη 1/11/2019 

Λήξη 1/12/2019 

 

Εβδομαδιαίες Συνεδρίες 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1 Η οικογένεια ως σύστημα 

Εβδομαδιαία Συνεδρία2 Γενική Θεωρία Συστημάτων 

Εβδομαδιαία Συνεδρία3 
Βσικές συστημικές προσεγγίσεις στη θεραπεία 
οικογένειας 

Εβδομαδιαία Συνεδρία4  Οικογενειακή Θεραπεία και παιδί 

 

 

 



Διδακτική Ενότητα 3 

Τίτλος Τεχνικές Ομαδικής Συμβουλευτικής. 

Περιγραφή 

Η Συµβουλευτική, έχει στόχο να προσφέρει στο άτοµο 
ευκαιρίες, προκειµένου να αναπτύξει τις δυνατότητές του για να 
ζήσει µε έναν τρόπο πιο ικανοποιητικό για το ίδιο. Σημαντικό 
πεδίο εφαρμογής της Συμβουλευτικής αποτελεί η 
επαγγελματική ανάπτυξη του ανθρώπου που σχετίζεται με την 
αυτογνωσία και τη λήψη απόφασης για την επιλογή 
επαγγέλματος. Ωστόσο, ο όρος Συµβουλευτική σχέση 
συµπεριλαµβάνει εργασία όχι μόνο µε µεµονωµένα άτοµα, 
αλλά και με ζευγάρια ή οµάδες ατόµων. Οι στόχοι, λοιπόν, της 
συµβουλευτικής διαφέρουν σύµφωνα µε τις ανάγκες των 
ατόµων. Σε κάθε περίπτωση, ο/η σύμβουλος πρέπει να 
χρησιμοποιεί γλώσσα κατανοητή και συγκεκριμένες τεχνικές, 
ώστε η επικοινωνία με τον/την συμβουλευόμενο/η να είναι 
καθαρή. Υπάρχει ένα πλήθος τεχνικών που ο σύμβουλος μπορεί 
να χρησιμοποιήσει για να διευκολύνει το έργο του. Χρειάζεται 
να τις γνωρίζει όλες για να μπορεί να διαλέξει την κατάλληλη 
ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Η ομαδική συμβουλευτική, για 
παράδειγμα, χρησιμοποιείται πολύ συχνά και μάλιστα ως στάση 
και θεωρητική τάση στην σύγχρονη ψυχοθεραπευτική πρακτική 
(ανάλυση ομάδων). Εδώ υπεισέρχονται έννοιες, όπως είναι η 
δυναμική ομάδων και ο συντονιστής της ομάδας. Η λειτουργία 
της ομάδας αφορά στον τρόπο που η ομάδα αναπτύσσεται και 
επιλύει θέματα που προκύπτουν. Η ομαδική συμβουλευτική, 
λοιπόν, στοχεύει στο να βοηθήσει κάθε μέλος της ομάδας 
ξεχωριστά να κατανοήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις 
σχέσεις του με το κάθε ένα από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, 
εφόσον μια τέτοια συνειδητοποίηση του παρέχει πληροφορίες 
για τους τρόπους συσχέτισής του με τους άλλους στην 
πραγματική του ζωή. Η Ομαδική Συμβουλευτική Παρέμβαση 
βασίζεται στο σκεπτικό ότι υπάρχουν κοινά θέματα σε ό,τι 
αφορά στον σχεδιασμό της σταδιοδρομίας και τις 
επαγγελματικές επιλογές, τα οποία μπορούν να συζητηθούν σε 
ομάδες κατά τρόπο προγραμματισμένο και συστηματικό, με 
στόχο την επίτευξη καλύτερων συνθηκών διαβίωσης των 
ατόμων. 

 

Έναρξη 1/12/2019 

Λήξη 1/1/2020 

 

Εβδομαδιαίες Συνεδρίες 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1 Εφαρμογές Συμβουλευτικής 

Εβδομαδιαία Συνεδρία2 
Λειτουργίες Συμβουλευτικής σε ατομικό και ομαδικό 
επίπεδο 

Εβδομαδιαία Συνεδρία3 Ομαδική Συμβουλευτική Παρέμβαση 



Εβδομαδιαία Συνεδρία4  
Εκπαιδευτικές Τεχνικές σε μια ομαδική Συμβουλευτική 
Συνάντηση 

 

 

Διδακτική Ενότητα 4 

Τίτλος Προσωπική ανάπτυξη. 

Περιγραφή 

(περίληψη 
αντικειμένου 
ενότητας, τίτλοι 
επιμέρους συνεδριών 
ενότητας) 

Προσωπικότητα είναι ο συνδυασμός εκείνων των 
χαρακτηριστικών που κάνουν ένα άτομο να αντιδρά με 
συγκεκριμένους τρόπους σε ορισμένες καταστάσεις. Τα 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, εντάσσονται στις πιο 
σημαντικές μεταβλητές επιρροής στη διαδικασία λήψης 
απόφασης για τη σταδιοδρομία του ατόμου, καθώς η άσκηση 
κάθε επαγγέλματος προϋποθέτει την ύπαρξη ορισμένων 
χαρακτηριστικών. Η επιλογή επαγγέλματος αποτελεί την 
επιβεβαίωση της προσωπικότητας του ατόμου. Από μια άλλη 
οπτική, η επαγγελματική επιλογή και ο τρόπος συμπεριφοράς 
του ατόμου στην εργασία του, συνδέεται άμεσα με την ανάγκη 
του για αναγνώριση και επιβεβαίωση. Κατά συνέπεια, το άτομο 
είναι απαραίτητο να έχει επίγνωση των δυνατοτήτων και των 
αδυναμιών του, για να μπορεί να προσδιορίσει με ρεαλισμό και 
με αυξημένη πιθανότητα επιτυχίας τις επιδιώξεις του. 
Απαιτείται, με άλλα λόγια, να έχει καλή αυτογνωσία. Η έννοια 
του εαυτού παίζει σημαντικό ρόλο στην καθημερινή λειτουργία 
του ατόμου, καθώς διατηρεί την εσωτερική του συνοχή, 
καθορίζει τον τρόπο που ερμηνεύει τις εμπειρίες του και 
δημιουργεί ένα σύνολο προσδοκιών και φιλοδοξιών. Από τους 
πιο σημαντικούς ατομικούς παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν 
την επιλογή επαγγέλματος, είναι οι ικανότητες αλλά και οι 
δεξιότητες του ατόμου. Ως ικανότητες ορίζονται οι προσωπικές 
δυνατότητες του ατόμου, οι οποίες μπορεί να είναι είτε 
εμφανείς, είτε ακόμη το άτομο να μην τις έχει ανακαλύψει ή να 
υποτιμά τη δυναμική τους. Με τον όρο δεξιότητα εννοείται ο 
βαθμός ευκολίας, ακρίβειας και ταχύτητας με τον οποίο 
εκτελούνται μια σειρά από ενέργειες, προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί μια κατάσταση, να λυθεί ένα πρόβλημα, στην 
προσωπική, επαγγελματική και στην κοινωνική ζωή του 
ατόμου. Η προσωπική ανάπτυξη αφορά σε όλη την πορεία της 
ζωής του ανθρώπου και η προσωπικότητα αποτελεί μία βασική 
διάσταση του ατόμου, ώστε κάθε άτομο να είναι μοναδικό. 

 

Έναρξη 1/1/2020 

Λήξη 1/2/2020 

 

Εβδομαδιαίες Συνεδρίες 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1 Έννοια και περιεχόμενο της Επαγγελματικής 



Ανάπτυξης 

Εβδομαδιαία Συνεδρία2 Ψυχολογικές Θεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης 

Εβδομαδιαία Συνεδρία3 
Οι παράγοντες που επηρεάζουν και διαμορφώνουν 
την επαγγελματική ανάπτυξη 

Εβδομαδιαία Συνεδρία4  Η έννοια της επαγγελματικής ωριμότητας 

 

Διδακτική Ενότητα 5 

Τίτλος 
Executive Counseling, Coaching and Mentoring – 
ΕπιχειρησιακήΣυμβουλευτική. 

Περιγραφή 

(περίληψη 
αντικειμένου 
ενότητας, τίτλοι 
επιμέρους 
συνεδριών ενότητας) 

Η ανάπτυξη στελεχών θα μπορούσε να οριστεί ως η συνειδητή 
και συστηματική διαδικασία ελέγχου της ανάπτυξης των 
στελεχιακών πόρων της επιχείρησης για την επίτευξη των στόχων 
και των στρατηγικών του οργανισμού. Σ’ αυτή περιέχεται και το 
σύνολο των εκπαιδευτικών προσπαθειών που προορίζονται για 
εκείνα τα άτομα ή τις ομάδες που επιβλέπουν ή διοικούν τους 
άλλους, δηλαδή η λειτουργία της εκπαίδευσης των στελεχών. 
Αναγνωρίζονται αρκετά θετικά αποτελέσματα που προκύπτουν 
από ένα καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα ανάπτυξης 
σταδιοδρομίας, καθώς διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των 
ταλαντούχων στελεχών, βελτιώνει την ικανότητα της επιχείρησης 
να προσελκύει και να διατηρεί εργαζόμενους με υψηλά 
προσόντα, διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης 
των μειονοτήτων και των γυναικών, μειώνει την απογοήτευση 
των εργαζομένων και επαυξάνει την πολιτισμική ποικιλία. Σε 
πρόσφατες μελέτες η διαδικασία που συνδέει την ανάπτυξη, την 
εξέλιξη και την εκπαίδευση των ατόμων και των ομάδων, ώστε 
να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητές τους, 
προσδιορίζεται με τον όρο coaching και αφορά στην 
αποτελεσματικότητα της διοίκησης και την επίτευξη στόχων σε 
ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Με συγκεκριμένα εργαλεία και 
τεχνικές το Coaching είναι ένας δομημένος διάλογος μεταξύ δυο 
ατόμων, του coach και του coachee, μέσα στο πλαίσιο αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης και σεβασμού, με στόχο τη βελτίωση της 
απόδοσης του ενός με την καθοδήγηση του άλλου. Ενώ, λοιπόν, 
το Coaching επικεντρώνεται στη βελτίωση ικανοτήτων και 
απόδοσης, σχετικές με την εργασία πάντα, το mentoring 
ασχολείται με μία περισσότερη ολιστική θεώρηση των 
πραγμάτων. Ωστόσο, τόσο το coaching όσο και το mentoring 
παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναμικού μέσα σε έναν οργανισμό, που στόχο έχει την 
ενθάρρυνση των εργαζόμενων σε όλα τα επίπεδα για απόκτηση 
νέων γνώσεων, στάσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ώστε να 
βελτιώσουν την απόδοσή τους, να αυξήσουν την ικανοποίησή 
τους από την εργασία και να ενισχύσουν την αφοσίωσή τους 
στους οργανισμούς στους οποίους απασχολούνται. 

 

Έναρξη 1/2/2020 



Λήξη 1/3/2020 

 

Εβδομαδιαίες Συνεδρίες 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1 
Η έννοια του όρου ανάπτυξη ηγετικών στελεχών – Η 
έννοια του όρου Μάνατζερ 

Εβδομαδιαία Συνεδρία2 Συμπεριφορά Ηγέτη 

Εβδομαδιαία Συνεδρία3 Coaching και Ψυχολογία 

Εβδομαδιαία Συνεδρία4  Mentoring-Coaching and counselling 

 

 

Διδακτική Ενότητα 6 

Τίτλος Σχολικό Mentoring. 

Περιγραφή 

Τα τελευταία χρόνια η αναγκαιότητα της επαγγελματικής 
ανάπτυξης του εκπαιδευτικού εδραιώθηκε μέσα από τη 
θεώρησή του, ως ενός επαγγελματία ικανού να παίρνει μόνος 
του αποφάσεις που τον αφορούν και ευέλικτου στις συνεχώς 
μεταβαλλόμενες συνθήκες. Βασίστηκε σε θεωρίες σχετικές με 
την εξέλιξη του ατόμου. Σύμφωνα με αυτές, κάθε εκπαιδευτικός 
αποκτά την ιδιότητά του μέσα από μία σειρά αλληλεπιδράσεων 
μεταξύ ηλικίας, εμπειρίας, στοιχείων της προσωπικότητας και 
περιβαλλοντικών συνθηκών. Στις αναπτυγμένες κοινωνίες 
γίνονται προσπάθειες για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού 
συστήματος και την επιβίωσή του σε ένα συνεχώς 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Είναι αναγκαία η αλλαγή των 
καθιερωμένων στάσεων όλων όσων εμπλέκονται στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Κρίνεται απαραίτητη, επομένως, η 
συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 
προκειμένου να μπορούν να παρακολουθούν τις μεταβολές, 
καθώς και να αναθεωρούν συνεχώς τις γνώσεις, τις δεξιότητες 
και τα οράματά τους. Είναι εμφανές λοιπόν, για όλους τους 
λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, πως οι εκπαιδευτικοί, ως 
πρωταγωνιστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καλούνται να 
σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να επιτύχουν τον στόχο 
της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης προς όφελος δικό 
τους, των μαθητών τους και του σχολείου τους γενικότερα. 
Απαραίτητη προβάλλει η ανάγκη της μεντορικής σχέσης η οποία 
αναφέρεται σε εξατομικευμένη βοήθεια και στήριξη από 
πεπειραμένους σε νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς, καθώς 
συμβάλλει καθοριστικά στη βαθμιαία εξοικείωσή τους κατά την 
άσκηση του εκπαιδευτικού και διδακτικού τους έργου. 
Λαμβάνοντας υπ’ όψη τους τα παραπάνω, πολλά εκπαιδευτικά 
συστήματα στον κόσμο έχουν υιοθετήσει τη Συμβουλευτική 
Καθοδήγηση (mentoring) ως την κυρίαρχη τάση στην υποδοχή 
και υποστήριξη των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών αλλά και 
με παράλληλο στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη και τη 



διατήρηση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού δυναμικού. Η 
Συμβουλευτική Καθοδήγηση μπορεί να είναι στοιχείο ενός 
προγράμματος εισαγωγικής επιμόρφωσης και σε ορισμένες 
περιπτώσεις ταυτίζεται με αυτήν. Τα προγράμματα Mentoring 
έχουν υιοθετηθεί διεθνώς ως εκπαιδευτική πρακτική 
υποστήριξης του νεοδιοριζόμενου. Παρόλα αυτά, κρίνεται 
απαραίτητο να διερευνηθεί η ποιότητά τους με απώτερο σκοπό 
της βελτίωσή τους, ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικά και για 
τον νέο εκπαιδευτικό, αλλά και για την καλλιέργεια μιας 
σχολικής κουλτούρας που θα έχει στόχο την επιτυχία των 
μαθητών. 

 

Έναρξη 1/3/2020 

Λήξη 1/4/2020 

 

Εβδομαδιαίες Συνεδρίες 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1 Επαγγελματική Ανάπτυξη 

Εβδομαδιαία Συνεδρία2 Βασικά Μοντέλα Καθοδήγησης 

Εβδομαδιαία Συνεδρία3 Μέντορας Εκπαιδευτικός 

Εβδομαδιαία Συνεδρία4  Παρεμβατικά Προγράμματα 

 

 

Διδακτική Ενότητα 7 

Τίτλος 
Επαγγελματική Συμβουλευτική και Τεστ Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού. 

Περιγραφή 

Η Επαγγελματική Συμβουλευτική είναι ο ακρογωνιαίος λίθος 
του επαγγέλματος της συμβουλευτικής. Ο Προσανατολισμός 
εμφανίστηκε και καλλιεργήθηκε ως μια οργανωμένη σκέψη στο 
τέλος του προηγούμενου αιώνα και η εφαρμογή του 
υλοποιήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Στην εκπαίδευση 
χρησιμοποιήθηκαν αρχικά και οι όροι: «Επαγγελματική 
καθοδήγηση, Οδηγητική, Επαγγελματική Εξερεύνηση και 
Επαγγελματικός Προσανατολισμός». Τα τελευταία χρόνια 
χρησιμοποιούνται όροι, όπως: «Επαγγελματική Συμβουλευτική, 
Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός, 
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, Αγωγή Σταδιοδρομίας, 
Επαγγελματική Διαπαιδαγώγηση, κλπ. Η Συμβουλευτική με τον 
Προσανατολισμό είναι ένας ενιαίος θεσμός, που περιλαμβάνει 
διαδικασίες και μέτρα που στοχεύουν στο να βοηθήσουν το 
άτομο, αφού γνωρίσει τον εαυτό του και το περιβάλλον του, να 
επιτύχει επιλογές τέτοιες, που θα εξασφαλίσουν την καλύτερη 
δυνατή εξέλιξη και αξιοποίηση του εαυτού του αλλά και για το 
γενικό καλό της κοινωνίας. Η διαδικασία της παροχής 
υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής πραγματοποιείται 



σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Ο Επαγγελματικός 
Προσανατολισμός αποτελεί πεδίο εφαρμογής πολλών 
επιστημών (Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής, Οικονομίας, 
Κοινωνιολογίας, κ.ά.), καθεμιά από τις οποίες τον προσεγγίζει 
από άλλη οπτική γωνία και δίνει έμφαση σε διαφορετικές 
διαστάσεις του (ψυχολογικές, παιδαγωγικές, οικονομικές, 
κοινωνικές, κ.ά.). Με λίγα λόγια ο Επαγγελματικός 
Προσανατολισμός στοχεύει στην πλήρη ένταξη του ατόμου, με 
έναν παραγωγικό ρόλο στη κοινωνία,   μέσω της διερεύνησης, 
της ενημέρωσης και της προετοιμασίας που διαθέτει. Ο ρόλος 
αυτός καλείται να συμπίπτει με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα 
του κάθε ατόμου και ασφαλώς να επιλέγεται από τον ίδιο. Η 
αυτογνωσία του ατόμου είναι αυτή που θα τον βοηθήσει στην 
επιλογή του επαγγέλματος. Έτσι, θα είναι σε θέση να απαντάει 
σε ερωτήσεις του τύπου ποια είναι τα ενδιαφέροντα του κ.ά. 
Για τους λόγους αυτούς χρησιμοποιούνται τεστ επαγγελματικού 
προσανατολισμού που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα, τις 
ικανότητες και δυνατότητες, την προσωπικότητα, την 
επαγγελματική ανάπτυξη, τις επαγγελματικές πεποιθήσεις και 
την επαγγελματική κατάσταση του ατόμου. Οι απαντήσεις του, 
θα πρέπει να δίνονται μετά την πλήρη ανάλυση του εαυτού 
του. Όπως και να έχει όμως, αποκλειστική ευθύνη των 
επιλογών του έχει το ίδιο το άτομο. 

 

Έναρξη 1/4/2020 

Λήξη 1/5/2020 

 

Εβδομαδιαίες Συνεδρίες 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1 
Η έννοια της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του 
Προσανατολισμού 

Εβδομαδιαία Συνεδρία2 Ψυχομετρικά Τεστ 

Εβδομαδιαία Συνεδρία3 Τεστ Ενδιαφερόντων 

Εβδομαδιαία Συνεδρία4  Τεστ ικανοτήτων και δυνατοτήτων 

 

 

Διδακτική Ενότητα 8 

Τίτλος Θεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης. 

Περιγραφή 

(περίληψη αντικειμένου 
ενότητας, τίτλοι 
επιμέρους συνεδριών 
ενότητας) 

Η προσωπικότητα του ατόμου δεν είναι μονοδιάστατη 
αλλά αποτελείται από διάφορούς τομείς, ένας από τους 
οποίους είναι ο επαγγελματικός τομέας, που καλύπτει την 
επαγγελματική συμπεριφορά, η οποία αποτελεί τμήμα της 
συμπεριφοράς του ατόμου στο σύνολό της και έχει σχέση 
με την ευρύτερη έννοια της επαγγελματικής ζωής. 
Συνεπώς, η έννοια της επαγγελματικής συμπεριφοράς ενός 



ατόμου δεν περιλαμβάνει μόνο τη διαδικασία άσκησης 
κάποιου επαγγέλματος, αλλά και τις φάσεις που 
σχετίζονται με την προετοιμασία για την άσκησή του, 
ακόμη και τις φάσεις εκείνες κατά τις οποίες παίρνουν 
μορφή τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τα οποία 
άλλωστε θα παίξουν καταλυτικό ρόλο στην επαγγελματική 
εξέλιξη του ατόμου. Η χρήση του όρου αυτού αποσκοπεί 
στο να αποδειχτεί ότι η είσοδος σε ένα επάγγελµα δεν 
είναι αποτέλεσµα µιας στιγµιαίας απόφασης αλλά µιας 
µακροχρόνιας αναπτυξιακής διαδικασίας που συµβαδίζει 
µε την ψυχολογική εξέλιξη του ατόµου. Μαζί με τον όρο 
αυτόν εμφανίστηκαν οι θεωρίες που εντάσσονται σε δυο 
ομάδες˙ εκείνες δηλαδή που ασχολούνται πραγματικά με 
την επαγγελματική ανάπτυξη και εκείνες που ασχολούνται 
μόνο με την επιλογή επαγγέλματος και τους παράγοντες 
που την επηρεάζουν. Η γενική ταξινόμηση των θεωριών 
είναι η παρακάτω: Μη ψυχολογικές θεωρίες, Ψυχολογικές 
θεωρίες και Γενικές θεωρίες. Στο πλαίσιο αυτών των 
θεωρητικών προσεγγίσεων, ιδιαίτερης σηµασίας είναι και η 
ανάδειξη της αλληλεπίδρασης µεταξύ των πολλαπλών 
ρόλων που αναλαµβάνει το άτομο στη διάρκεια του βίου 
του και των επαγγελµατικών του επιλογών. Η 
επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου καθορίζεται από ένα 
συνδυασµό παραγόντων, όπως επιδρούν στο άτοµο, από 
την αλληλεπίδραση δεσµευτικών ή περιοριστικών και 
ενθαρρυντικών ή διευκολυντικών συνδυασµών. Κανένας 
παράγοντας δεν πρέπει να εξετάζεται µεµονωµένα ως προς 
την επίδραση που έχει στην επαγγελµατική ανάπτυξη και 
επιλογή. 

 

Έναρξη 1/5/2020 

Λήξη 1/6/2020 

 

Σύνολο φόρτου εργασίας 
επιμορφούμενου/ης σε 
ώρες 

46 

 

Εβδομαδιαίες Συνεδρίες 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1 
Έννοια και περιεχόμενο της Επαγγελματικής 
Ανάπτυξης 

Εβδομαδιαία Συνεδρία2 Ψυχολογικές Θεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης 

Εβδομαδιαία Συνεδρία3 
Οι παράγοντες που επηρεάζουν και 
διαμορφώνουν την επαγγελματική ανάπτυξη 

Εβδομαδιαία Συνεδρία4  Η έννοια της επαγγελματικής ωριμότητας 

 



Διδακτική Ενότητα 9 

Τίτλος Συμβουλευτική σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες. 

Περιγραφή 

(περίληψη 
αντικειμένου 
ενότητας, τίτλοι 
επιμέρους συνεδριών 
ενότητας) 

Οι συμβουλευτικές παρεμβάσεις, ανεξάρτητα από το 
θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο βασίζεται η κάθεμία, έχουν 
κάποια κοινά χαρακτηριστικά που εντοπίζονται σε όλες. 
Υπάρχουν όμως και διαφορές μεταξύ τους, κάποιες από τις 
οποίες σχετίζονται με την πληθυσμιακή ομάδα στην οποία 
απευθύνονται. Η συμβουλευτική που αφορά σε Ευαίσθητες 
κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ), έχει κάποιους ειδικούς 
προσδιοριστές που τη διακρίνουν από τις υπόλοιπες μορφές 
συμβουλευτικής. Στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες 
εντάσσονται μεταξύ άλλων πάσχοντες από σοβαρές σωματικές 
ή ψυχικές ασθένειες, θρησκευτικές ή πολιτισμικές μειονότητες, 
πρόσφυγες, μετανάστες, πληγέντες από φυσικές καταστροφές, 
αστέγοι, μακροχρόνια άνεργοι, αποφυλακισμένοι, χρήστες 
εξαρτησιογόνων ουσιών, ανήλικοι παραβάτες, οικογένειες σε 
κρίση, κακοποιημένες γυναίκες, θύματα βίας, θύματα 
εμπορίας (trafficking) κ.α. Στις μέρες μας όλο και περισσότερο 
δίνεται έμφαση σε δράσεις και παρεμβάσεις καταγραφής των 
αναγκών και σχεδιασμού υποστήριξης αυτών των ομάδων. 
Ποιά είναι όμως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
Συμβουλευτικής σε ΕΚΟ; Ποιος μπορεί να είναι ο στόχος των 
παρεμβάσεων που θα εφαρμοστούν; Τι επιπλέον δεξιότητες 
και προσόντα οφείλει να έχει ένας σύμβουλος για να παρέχει 
υποστήριξη σε αυτές τις ομάδες; Ποιό είναι το κατάλληλο 
πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αναπτυχθούν οι όποιες δράσεις 
υποστήριξης τους; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που 
θα απαντηθούν κατά τη διάρκεια του παρόντος μαθήματος σε 
μια προσπάθεια να αποκτηθούν βασικές γνώσεις της 
συγκεκριμένης μορφής συμβουλευτικής. 

 

Έναρξη 1/6/2020 

Λήξη 1/7/2020 

 

Εβδομαδιαίες Συνεδρίες 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1 Ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες 

Εβδομαδιαία Συνεδρία2 
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Συμβουλευτικής σε 
Ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες 

Εβδομαδιαία Συνεδρία3 Δεξιότητες και προσόντα συμβούλων 

Εβδομαδιαία Συνεδρία4  Δράσεις υποστήριξης 
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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 
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Τίτλος Συγραφή πτυχιακής εργασίας. 

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

Έναρξη 

 
Καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος 

Λήξη 
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Τίτλος Ενδυνάμωση δεξιοτήτων σε συνεργαζόμενους φορείς. 

Περιγραφή 

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 υλικού και 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.  

 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 

mailto:ppy@aegean.gr
mailto:psichologia@aegean.gr
mailto:ppky@aegean.gr


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 

mailto:ppy@aegean.gr
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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 
Υποστήριξη 

6988765977 

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 
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·        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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