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ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
COACHING ΜΕ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ(520 ΩΡΩΝ) 
 

Τα Επαγγελματικά Προγράμματα Ενδυνάμωσης και 

Συμβουλευτικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνουν 

την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την 

εισαγωγή στο Ετήσιο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης - 

Εξειδίκευσης "Coaching με στοιχεία Συμβουλευτικής 520 

ωρών".  

Διάρκεια: Ετήσιο 520 ωρών με 12 γνωστικές ενότητες  

-Αξιολόγηση: Τεστ πολλαπλής επιλογής, εργασία 6000 λέξεων 

-Διδακτικά Εγχειρίδια: Αναλυτικές online σημειώσεις, ψηφιακή  

βιβλιοθήκη, υπό έκδοση διδακτικό εγχειρίδιο 

 

 

 

 

 

 

Έναρξη:  

1 Ιουλίου 2018 

Δίδακτρα:  

800 ευρώ σε4  

δόσεις 

Λήξη εγγραφών:  

30 Ιουνίου 2018  

 

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΑΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Psichologia.gr 

22510-36520 

6940911716, 6988019804, 

6972192165, 6985586319, 

6988069584, 6948711315 

 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 

ppy@aegean.gr  
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1Α. ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εξειδικευμένες 

γνώσεις, που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν, να εμβαθύνουν και να αναπτύξουν τις 

βασικές δεξιότητες και τη μεθοδολογία  του coaching, βάσει των διεθνών οργανισμών και 

προτύπων. Συνδυάζει  ισορροπημένα την επιστημονική γνώση με την πρακτική προσέγγιση. 

Κάθε θεματική ενότητα προσφέρει τις απαραίτητες δεξιότητες, τα τεχνικά εργαλεία και μοντέλα 

για την διαμόρφωση Επαγγελματιών Προπονητών (Coaches). 

1Β. ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί οι συμμετέχοντες να: 

 γνωρίσουν εις βάθος τις επιστημονικές και θεωρητικές βάσεις  

 εκπαιδευτούν στον συνδυασμό μοντέλων και τεχνικών  

 κατανοήσουν  πλήρως την ηθική και τη δεοντολογία που διέπει τις πρακτικές του 

Coaching, με σκοπό την προστασία του πελάτη και του ίδιου του Coach 

 έρθουν  σε άμεση και έμπρακτη επαφή με το επάγγελμα του Coaching 

 αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση & αυτογνωσία στην πρακτική & τα 

αποτελέσματά της 

 αφομοιώσουν δεξιότητες όπως (ενδεικτικά): Η τέχνη του αναστοχασμού, 

Συναισθηματική νοημοσύνη, Δέσμευση & Ροή, Προσήλωση στο τώρα με περίσκεψη 

(mindfulness) & παρουσία στο τώρα, Μαιευτική και Διαλεκτική (η τέχνη των ερωτήσεων), 

Χτίσιμο ανθεκτικότητας & πειθαρχίας προς  τον εαυτό, Ανατροφοδότηση (Feedback) & 

Ανατροφοδότηση υπέρ των Λύσεων (Feedforward), Αυτεπάρκεια (self-efficacy) & 

πίστη στον εαυτό (self-belief), Θεωρία  λήψης αποφάσεων 

 συνεργάζονται με τον πελάτη τους για να θέτουν σαφείς στόχους και να τους 

υλοποιούν 

Οι δεξιότητες που αποκτούνται κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης μπορούν να επιφέρουν 

πολλαπλά οφέλη τόσο σε επαγγελματικό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο, αφού οι 

συμμετέχοντες βελτιώνουν τις δεξιότητες επικοινωνίας, τις διαπροσωπικές και επαγγελματικές 

τους σχέσεις, αυξάνουν τις επιδόσεις τους και επιτυγχάνουν τους στόχους τους. 

2. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους: 

- επιθυμούν να εργαστούν στον χώρο επαγγελματικά και δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία. 
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- επιθυμούν να γίνουν επαγγελματίες Coaches, είτε σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, είτε σε 

προσωπικό τους επαγγελματικό χώρο.  

- επιστήμονες (Ψυχολόγοι, Κοινωνιολόγοι, Εκπαιδευτικοί, Κοινωνικοί Λειτουργοί και 

Επαγγελματίες Υγείας, αλλά και από όλους κλάδους) επιθυμούν προσωπική και 

επαγγελματική εξέλιξη 

- επαγγελματίες ενδιαφέρονται να αυξήσουν τις διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές τους 

δεξιότητες 

-(ανεξάρτητα από εξειδίκευση) θέλουν να ξεκινήσουν το μεγάλο ταξίδι της αυτογνωσίας ή να 

ασχοληθούν με το coaching, σύμφωνα πάντοτε με την ισχύουσα νομοθεσία και τις 

προϋποθέσεις, που κάθε φορά ορίζονται. 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες: 

Θεματική Ενότητα 1: 

Θεωρητικό πλαίσιο του Coaching 

1.1.Ιστορικό και εννοιολογικό πλαίσιο 

1.2. Ορισμός του Coaching 

1.2.1 Είδη Coaching 

- Leadership coaching (προπονητική ηγεσίας) 

- Executive Coaching (προπονητική στελεχών) 

- Coaching Partnership (Εταιρική Προπονητική Σχέση) 

- Γενικές αρχές της Προπονητικής Στελεχών 

- Cross cultural coaching - Διαπολιτισμική προπονητική 

1.2.2. Οι ρόλοι και οι δεξιότητες των προπονητών 

1.3. Διάφορες coaching από τις υπόλοιπες κοινωνικές επιστήμες 

Θεματική Ενότητα 2: 

O Coach και τα προσόντα του - Εργαλεία & Μέθοδοι 

2.1. Χαρακτηριστικά προσωπικότητας και ικανότητες ενός αποτελεσματικού 

προπονητή ζωής 

2.2. Μέθοδοι και Εργαλεία Coaching 

Θεματική Ενότητα 3: 

Μοντέλα Coaching 

-Το μοντέλο GROW 

-Grow me model 
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-Το μοντέλο TGROW 

-De Bono’s Six Hats Exercise 

-Το μοντέλο STEER 

-Tο διαυγές μοντέλο (The clear model) 

-Επικέντρωση στην λύση (Solution focus coaching) 

-Το μοντέλο OSCAR 

-Το μοντέλο της 7πλευρης εποπτείας (The 7 eyed supervision model) 

-Transformational Coaching 

-Positive Coaching Model 

-Coaching  βάσει στοιχείων (Evidence Based Coaching) 

Θεματική Ενότητα 4: 

Coaching και Μentoring 

4.1. Η ανάπτυξη του θεσμού του μέντορα 

4.2. Ο θεσμός του μέντορα στην εκπαίδευση 

4.3. Σχολικό Mentoring- Επαγγελματική Συμβουλευτική και Τεστ Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού 

Θεματική Ενότητα 5: 

Coaching και Θετική Ψυχολογία 

Θεματική Ενότητα 6: 

Η εικόνα του εαυτού και ο επαναπροσδιορισμός της 

Θεματική Ενότητα 7: 

Coaching και Μanagement 

7.1. Βασικές αρχές διοίκησης επιχειρήσεων 

7.2. Κουλτούρα επιχειρήσεων 

7.3. Εργασιακή Ικανοποίηση 

7.4. Τεχνικές διαπραγματεύσεων και εταιρικές δυναμικές 

Θεματική Ενότητα 8: 

Oρισμός και αναγκαιότητα της συμβουλευτικής 

8.1.Ορισμοί της συμβουλευτικής 

8.2. Σχολές της Συμβουλευτικής 

8.3.Διαφορές Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας 

Θεματική ενότητα 9: 

Τεχνικές της Συμβουλευτικής 

9.1. Η συμβουλευτική συνέντευξη 

9.2. Τεχνικές ουμανιστικών προσεγγίσεων στη Συμβουλευτική 

9.3. Η επικοινωνία και η διαχείριση της σύγκρουσης στα πλαίσια της οικογένειας. Ο 

file:///C:/Users/LORDION/Downloads/ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ-ΖΩΗΣ.doc%23θεσμός


5 | P a g e  

 

ρόλος της συμβουλευτικής 

9.4. Τεχνικές Ομαδικής Συμβουλευτικής 

Θεματική ενότητα 10: 

Θεωρητικές προσεγγίσεις της Συμβουλευτικής 

10.1.Κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις και ρεύματα 

10.2.Θεωρίες συμβουλευτικής παρέμβασης 

Θεματική Ενότητα 11: 

Αρχές δεοντολογίας της Συμβουλευτικής παρέμβασης 

11.1. Βασικές αρχές δεοντολογίας της συμβουλευτικής παρέμβασης 

11.2. Δεοντολογία της συμβουλευτικής παρέμβασης μέσω διαδικτύου 

Θεματική Ενότητα 12: 

Coaching και Συμβουλευτική για άτομα με αναπηρία 

Θεματική Ενότητα 13: 

Πρακτική άσκηση 
 

4. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

Οι διδάσκοντες προκύπτουν κατόπιν αυστηρής επιλογής μέσω των ακαδημαϊκών κριτηρίων 

και κανονισμών που θέτει το Κέντρο διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Μεταξύ 

των διδασκόντων είναι: Μέλη ΔΕΠ, Σχολικοί Σύμβουλοι, Υποψήφιοι Διδάκτορες, Κάτοχοι 

μεταπτυχιακών τίτλων και επαγγελματίες με πλούσια εμπειρία 

Περιεχόμενα προγράμματος 

5. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

Το πρόγραμμα είναι ετήσιο και πιστώνει 520 διδακτικές ώρες. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 

θεματικές ενότητες. Κάθε θεματική ενότητα περιλαμβάνει διδακτικές ενότητες. Το συνολικό 

κόστος φοίτησης ανέρχεται στα 800€.   

*Μετά την κατάθεση του ποσού δε γίνεται δεκτή καμία αίτηση επιστροφής χρημάτων ούτε 

εξετάζεται ανάλογο αίτημα 

Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται για την 1η Ιουλίου 2018 και η λήξη τους στις 30 

Μαϊου 2019. 

6. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Εξ αποστάσεως 
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Η εκπαίδευση του προγράμματος ακολουθεί τη μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων:  

Συμμετοχική, προσωποκεντρική, συνεργατική και βιωματική. Αντλεί από τις εμπειρίες των 

εκπαιδευομένων και εντάσσει τη θεωρία σε πραγματικές καταστάσεις. Συνδυάζει θεωρητικό και 

πρακτικό μέρος. 

Χρησιμοποιείται συνδυασμός συμμετοχικών τεχνικών διερεύνησης, επίδειξης και εφαρμογής, 

όπως ομάδες εργασίας, μελέτες περίπτωσης, εμπλουτισμένη εισήγηση, παιχνίδι ρόλων, 

συζήτηση, προσομοίωση, πρακτική άσκηση, brainstorming, snowballing κ.ά. 

Τα μαθήματα υλοποιούνται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Google 

Classroom. Πιο συγκεκριμένα η διδασκαλία θα γίνεται με προσωπική μελέτη του υλικού και δύο 

δίωρες διαδικτυακές συναντήσεις/μήνα με το διδάσκοντα, ο οποίος θα αναρτά υλικό για 

μελέτη, κείμενα για σχολιασμό και θα απαντά σε ερωτήσεις ανατροφοδότησης. (google 

classroom με Κείμενα, Παρουσιάσεις, Σχόλια και Γραπτό λόγο. Δεν χρησιμοποιούμε βίντεο ή 

εικόνες για εντυπωσιασμό). 

Ουσιαστικά πρόκειται για ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ με το δικό σας ρυθμό μάθησης και 

προσπέλασης των διδακτικών ενοτήτων. 

Δε χρησιμοποιούμε βίντεο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων στην πλατφόρμα εκπαίδευσης. 

Εφόσον οι συνδέσεις των επιμορφουμένων το επιτρέπουν, και εαν κριθεί αναγκαίο 

μεθοδολογικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλατφόρμα streaming 

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ 

Α1. ΔΙΔΑΚΤΡΑ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΕΩΝ 

Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να μην έχει οικονομικής φύσεως εκκρεμότητες. Για τη συμμετοχή 

στο πρόγραμμα προβλέπονται δίδακτρα 800 ευρώ συνολικά, τα οποία καταβάλλονται ως 

εξής: 

1η δόση εγγραφής: 200 ευρώ πληρωτέα μέχρι 30 Ιουνίου 2018 

2η δόση: 200 ευρώ, πληρωτέα μέχρι 30 Σεπτεμβρίου2018 

3η δόση: 200 ευρώ πληρωτέα μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2018 

4η δόση: 200 ευρώ πληρωτέα μέχρι 30 Μαρτίου 2018 

Έκπτωσης 50%  δικαιούνται όσοι έχουν παρακολουθήσει κάποιο από τα Προγράμματα 

Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με δίδακτρα 
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*Όσοι δικαιούνται έκπτωσης 50% καταβάλλουν στη αρχή του προγράμματος εφάπαξ τη δόση 

των 400 ευρώ 

Η πρώτη δόση κατοχυρώνει και την εγγραφή σας. 

Α2. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 

Ο κάθε επιμορφούμενος υποχρεούται να: 

•παρακολουθεί το Διδακτικό Πρόγραμμα 

•πραγματοποιήσει τα τεστ αξιολόγησης της ύλης που έχει διδαχθεί ανα δίμηνο 

•εκπονήσει πτυχιακή εργασία σε συγκεκριμένο αντικείμενο με την καθοδήγηση των 

διδασκόντων καθηγητών  

Ο εκπαιδευόμενος με την ολοκλήρωση της κάθε διδακτικής ενότητας είναι υποχρεωμένος να 

περάσει ένα τεστ που αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σωστού 

λάθους ή ανοικτές ερωτήσεις. Η βαθμολογία του τεστ ανακοινώνεται στον εκπαιδευόμενο 

αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης. 

Σε περίπτωση που η συνολική βαθμολογία δεν ξεπερνά το 50%, ο εκπαιδευόμενος έχει τη 

δυνατότητα επανεξέτασης μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του 

προγράμματος. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

 Η επιτροπή ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου επιτρέπει την επιστροφή διδάκτρων 

ΜΟΝΟ στην περίπτωση, που με υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου, ακυρωθεί το σεμινάριο. 

Μετά την είσοδο σας στην ψηφιακή βιβλιοθήκη, καμία αίτηση επιστροφής διδάκτρων 

δεν εξετάζεται ούτε αξιολογείται 

 Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των 

διδασκόντων και των αιθουσών 

 Έχουμε δικαίωμα να αλλάξουμε οποιοδήποτε όρο της παρούσας προκήρυξης, 

ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τα διοικητικά ζητήματα που ανακύπτουν 

 Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης αποστέλλονται ηλεκτρονικά  

 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 
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ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Η διδασκαλία γίνεται: 

Με αυτόνομη προσωπική, ασύγχρονη μελέτη της ψηφιακής βιβλιοθήκης και παρακολούθηση 

της μηνιαίας ανατροφοδότησης και σχολιασμού από τους διδάσκοντες στην πλατφόρμα 

τηλεκπαίδευσης Google classroom (δίωρη διαδικτυακή συνάντηση) (google classroom με 

Κείμενα, Παρουσιάσεις, Σχόλια και Γραπτό λόγο. Δεν χρησιμοποιούμε βίντεο ή εικόνες για 

εντυπωσιασμό). Οι συναντήσεις στα αποκλειστικά διαδικτυακά μαθήματαΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ 

ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΠΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. 

Ουσιαστικά πρόκειται για ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ με το δικό σας ρυθμό μάθησης και 

προσπέλασης των διδακτικών ενοτήτων. 

Στο τέλος κάθε μηνιαίας ενότητας ο υποψήφιος υποχρεωτικά συμμετέχει σε τεστ 

αυτοαξιολόγησης με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής από την άνεση του υπολογιστή. Το τεστ 

πρέπει να γίνει σε προκαθορισμένη επταήμερη περίοδο. 

Οι επιμορφούμενοι κατά τις τελευταίες διδακτικές ενότητες πραγματοποιούν συγγραφή 

επιστημονικής εργασίας ΕΩΣ 6000 λέξεων.  

Η επιμόρφωση συμπληρώνεται με συμμετοχή σε επιστημονικό συνέδριο, που διοργανώνεται 

στα πλαίσια του προγράμματος ή άλλες κοινωνικές δραστηριότητες και δράσεις.  

8. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

o Συγγραφή ερευνητικής εργασίας, παρουσίαση σε πανελλήνιο συνέδριο ή δημοσίευση 

σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές 

o Πλούσια Ψηφιακή Βιβλιοθήκη 

o Μοριοδοτήσεις ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία 

o Πιστοποιητικό εξειδίκευσης από Δημόσιο Πανεπιστήμιο 

o 50% έκπτωση εφόρου σε όλα τα επόμενα προγράμματα που θα προκηρύσσονται από 

τα Επαγγελματικά Προγράμματα Ενδυνάμωσης και Συμβουλευτικής 

Πληροφορίες για πιθανές μοριοδοτήσεις ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία μπορείτε 

να λαμβάνετε από τους φορείς στους οποίους κάνετε αιτήσεις. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αλλαγή στο νομικό καθεστώς 

9.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
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Α) Για πληρωμή μέσω τραπεζικής κατάθεσης: 

Για πληρωμή μέσω τραπεζικής κατάθεσης: 

Βήμα 1ο 

Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση 

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=98 

 

 

Οδηγίες: 

Εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία στα παραπάνω πεδία 

Στην επιλογή συμμετοχή ως επιλέγετε το ποσό που θα καταθέσετε 

Προσοχή: Η πρώτη δόση είναι 200 ευρώ και αφορά τη γενική συμμετοχή. Όσοι δικαιούνται έκπτωσης 50% καταβάλλουν στη αρχή 

του προγράμματος εφάπαξ τη δόση των 400 ευρώ 

Βήμα 2ο 

 

- Στο πρώτο πεδίο επιλέγετε τον τύπο παραστατικού που επιθυμείτε να λάβετε  (Απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο) 

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=98
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- Στο πεδίο  τρόπος πληρωμής επιλέγετε κατάθεση σε ελληνική τράπεζα/web banking/phone banking   

-Το πεδίο Πληροφορίες Πληρωμής/Αριθμός Καταθετηρίου το αφήνετε κενό 

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας θα πρέπει να πατήσετε Εγγραφή 

Η Καρτέλα που θα σας εμφανιστεί είναι η παρακάτω 

 

 

                                                           

Στα στοιχεία συναλλαγής στο  πεδίο Τραπεζικός Λογαριασμός αναγράφεται ο λογαριασμός που θα πρέπει να πραγματοποιήσετε την 

κατάθεση. 

Προσοχή: 

-Η ολοκλήρωση της εγγραφής σας θα πραγματοποιηθεί μετά την κατάθεση του ακριβούς ποσού της δόσης που επιλέξατε. 

-Απαραίτητη προϋπόθεση για την ταυτοποίηση της κατάθεσής σας με την εγγραφή , είναι να αναγράφεται υποχρεωτικά κατά την 

κατάθεση,στο πεδίο 'Πληροφορίες προς τον δικαιούχο' το ίδιο ακριβώς ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ του συμμετέχοντα με αυτό που 

συμπληρώθηκε στην εγγραφή. 

- Στο πεδίο Πληροφορίες Πληρωμής/Αριθμός Καταθετηρίου  μπορείτε να ανεβάσετε το αποδεικτικό κατάθεσης πατώντας Επιλογή 

αρχείου 
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Για να ανεβάσετε το αποδεικτικό από τον υπολογιστή σας θα πρέπει να το σκανάρετε ή να το φωτογραφήσετε και να το 

αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας (π.χ επιφάνεια εργασίας) είτε σε μορφή pdf είτε σε μορφή φωτογραφίας (jpg). Εάν δυσκολεύεστε 

στην επισύναψη του αρχείου μπορείτε το αποδεικτικό να το αποστείλετε  στο ppy@aegean.gr αναγράφοντας τα στοιχεία σας και ποιο 

πρόγραμμα αφορά. 

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανατρέξετε στο σχετικό έντυπο με τις πληροφορίες πληρωμής στο επιβεβαιωτικό email που σας 

έχει έρθει. 

Για πληρωμή μέσω πιστωτικής- χρεωστικής κάρτας: 

Βήμα 1ο 

Συμπληρώστε  την παρακάτω αίτηση: 

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=98 

 

Οδηγίες: 

Εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία στα παραπάνω πεδία 

Στην επιλογή «συμμετοχή ως» επιλέγετε το ποσό που θα καταθέσετε  

Στο πεδίο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Συμμετέχοντα αναγράψτε το ΑΦΜ σας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ppy@aegean.gr
https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=98
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Βήμα 3ο 

 

- Στο πεδίο  1 επιλέγετε τον τύπο παραστατικού που επιθυμείτε να λάβετε  (Απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο) 

- Το πεδίο 2 Τρόπος πληρωμής επιλέγετε Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα  

-Το πεδίο Πληροφορίες Πληρωμής/Αριθμός Καταθετηρίου το αφήνετε κενό 

Για να προχωρήσετε στην πληρωμή θα πρέπει να πατήσετε εγγραφή 

Στη συνέχεια πατήστε Proceed για να μεταφερθείτε στο e-commerce της Alpha Bank 

 

Συμπληρώστε τα στοιχεία της κάρτας σας και έπειτα πατήστε πληρωμή 
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*Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται έως 30 Ιουνίου 2018 να υποβάλουν εμπρόθεσμα την αίτηση 

και το αποδεικτικό κατάθεσης. 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ :  

Νάσος Φωτόπουλος, ICF ACC,  

Αντιπρόεδρος ICF Greece Charter Chapter 

 

Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγραμμάτων: 

Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Διοικητική Υποστήριξη: 

Πακλατζόγλου Σοφία, paklatzoglou.sofia@gmail.com 

Πρασσά Ελένη, eprassa@aegean.gr   

mailto:paklatzoglou.sofia@gmail.com
mailto:eprassa@aegean.gr
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Μπαλάσα Κατερίνα, balasa@acadimia.com 

  

Τεχνική Υποστήριξη: 

Κωνσταντακόπουλος Ιωάννης, kwnstantakopoulos@acadimia.com 

Πρασσά Τερέζα, teriprassa@outlook.com 

  

Γραμματειακή Υποστήριξη 

Σταυρούλα Βεγιάζη, Πηνελόπη Αλιάγα, Ελισάβετ Γκινάλα, Χρύσα Ταπίνη, Μαρία 

Αναγνωστοπούλου, Τερέζα Ζωγοπούλου, Μαρίζα Παπαϊωάννου 

22510-36520 εργάσιμες μέρες και ώρες 

6940911716, 6988019804, 6972192165, 6985586319, 6988069584, 6948711315 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ppy@aegean.gr   

 

mailto:balasakaterina88@gmail.com
mailto:kwnstantakopoulos@acadimia.com
mailto:teriprassa@outlook.com
mailto:ppy@aegean.gr

