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1Α. ΚΟΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Η εκβάζπλζε ζε ζέκαηα πξνγξακκαηηζκνχ, ζρεδηαζκνχ θαη δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ 

αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ (επαγγεικαηηθήο εμέιημεο θαη πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο), 

νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο - αμηνπνίεζεο ρξεκαηνδνηηθψλ επθαηξηψλ θαη ελίζρπζεο ηεο εμσζηξέθεηάο ηνπο.. 

1Β. ΠΡΟΓΟΚΩΜΔΝΑ ΜΑΘΖΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 Α) ε επίπεδν γλψζεσλ 

 Η θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ «δηνίθεζε θαη ¨εγεζία¨, θαζψο θαη ηεο θηινζνθία ηνπο 

 Η γλσξηκία ησλ κνληέισλ ρνιηθήο Γηνίθεζεο 

 Η θαηαλφεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πξνζδνθηψλ θαη αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ ξφινπ 

ηνπ δηεπζπληή/εγέηε 

 Η απφθηεζε γλψζεσλ ζηα δηάθνξα κνληέια δηνίθεζεο 

 

 Β) ε επίπεδν δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ 

 Η δηακφξθσζε αληηιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ ηξφπνπ άζθεζεο δηνίθεζήο 

ηεο. 

 Ιθαλφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ, ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο πιάλνπ αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 Η απφθηεζε δεμηνηήησλ ζηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ κνληέισλ εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο 

 

 Γ) ε επίπεδν ζηάζεσλ 

 Η απφθηεζε θνπιηνχξαο (ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο) απηφ-βειηίσζεο κέζσ ηεο 

παξαθνινχζεζεο ησλ εμειίμεσλ ηνπ επαίζζεηνπ ρψξνπ ηεο εθπαίδεπζεο, κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη δεκηνπξγίαο 

θνηλνηήησλ κάζεζεο (ςεθηαθψλ θαη ζπκβαηηθψλ) 

 Η ζεκειίσζε ηεο αληίιεςεο πεξί αλαγθαηφηεηαο «ρηηζίκαηνο» εγεηψλ θαη φρη δηαρεηξηζηψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

 Η επαηζζεηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ «δηαθνξεηηθνχ» 

 

2. Δ ΠΟΙΟΤ ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ζπλεηδεηνπνηεκέλνπο επηκνξθνχκελνπο, πνπ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ απηφλνκα θαη 

εληαηηθά, κε ηνπο δηθνχο ηνπο ξπζκνχο κάζεζεο, ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ ζε αζχγρξνλε δηδαζθαιία κε εκπινπηηζκέλν θαη 

απαηηεηηθφ πεξηερφκελν. Αλ θαη ηα Πξνγξάκκαηα έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ην επξχ θνηλφ κε ηε θηινζνθία θαη ηηο αξρέο ηεο δηά 

βίνπ κάζεζεο, απεπζχλνληαη ζε εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο, εξγαδφκελνπο ζηελ 

πγεία θαη ζηελ πξφλνηα, εηδηθνχο ηεο ςπρηθήο πγείαο, ζε θνηηεηέο, ζε γνλείο θαη ζε αλζξψπνπο, πνπ ζέινπλ λα δηεπξχλνπλ 

ηνπο γλσζηηθνχο ηνπο νξίδνληεο αλαθνξηθά κε ηα κνληέια ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο, ηελ 

παξνρή ππνζηήξημεο ζην ζρνιηθφ θαη νηθνγελεηαθφ πιαίζην θαη γεληθφηεξα ηνλ εθνδηαζκφ κε ηζρπξφ ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα ζηελ αγνξά εξγαζίαο 
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3. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ 

Σν πξφγξακκα επηθεληξψλεηαη, αιιά δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο παξαθάησ ελφηεηεο: 

Γηδαθηηθή Δλφηεηα  1 

Σίηινο  

Δλλνηνινγηθή απνζαθήληζε ηεο Γηνίθεζεο/ Γηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ 

Πεξηγξαθή 

 

Δλλνηνινγηθή απνζαθήληζε ηεο Γηνίθεζεο 

ηελ παξνχζα ζεκαηηθή ελφηεηα απνζαθελίδεηαη ε έλλνηα ηεο δηνίθεζεο 

δηα κέζνπ ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ηεο έξεπλαο  πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζηε  δηνηθεηηθήο επηζηήκε,  ιακβάλνληαο ππφςε φινπο ηνπο ζχγρξνλνπο 

νξηζκνχο  ηεο  έλλνηαο . Αλαιπηηθφηεξα εμεηάδεηαη: 

1.Η έλλνηα, ην πεξηερφκελν θαη ε ηζηνξηθή  εμέιημε ηεο δηνίθεζεο. 

2.Η αλαγθαηφηεηα ηεο χπαξμεο δηνηθεηηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κεραληζκψλ 

ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο. 

3.Κνπιηνχξα δηνίθεζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. 

4.Οη ζεσξίεο ηεο δηνίθεζεο θαη ηα δηνηθεηηθά κνληέια. Θεσξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο 

5.Οη  θχξηεο επηρεηξεζηαθέο θαη δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο  κηαο δνκήο 

εξγαζίαο . 

6.Η  ζρέζε  ηεο Γηνίθεζεο  κε ην πεξηβάιινλ ηεο εξγαζηαο. 

7.H έλλνηα ηνπ management θαη νη δνκηθνί πεξηνξηζκνί ηεο εξγαζίαο, ηεο 

λνκνζεζίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο. 

8.Η δηνίθεζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο. Θεσξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ηνπ νξζνινγηθνχ, γξαθεηνθξαηηθνχ θαη ζπλεξγαηηθνχ 

πξφηππνπ δηνίθεζεο. 

Γηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ (HRM)  

Η παξνχζα ζεκαηηθή ελφηεηα ζα επηζθνπεζεί ππφ ην πξίζκα ηεο 

Οξγαλσηηθήο Φπρνινγίαο θαη ηεο Δπηζηήκεο ηεο δηνίθεζεο. Αλαιπηηθφηεξα 

ζα εμεηαζηνχλ: 

1.Γηαζαθήληζε  ηεο έλλνηαο ησλ αλζξψπηλνη πφξνη απφ ηελ νπηηθή 

πνηθίισλ ζεσξεηηθψλ απνηππψζεσλ. 
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2.Γηνίθεζε ςπρνινγία θηλήηξσλ θαη εξγαζηαθή παξαθίλεζε 

3.Οη επαγγεικαηηθέο, ππεξεζηαθέο θαη  δηαπξνζσπηθέο  ζρέζεηο ζην ρψξν 

ηεο εξγαζίαο. 

4.Η έλλνηα ηεο ηθαλφηεηαο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο. 

5.Απνηειεζκαηηθφηεηα θαη επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. 

6.Αλζξψπηλνη  πφξνη, ιήςεηο απνθάζεσλ, δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ 

7.Αλζξψπηλνη πφξνη θαη θαηλνηνκία. 

8.Η δηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ ζηελ εθπαίδεπζε 

9.Δθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία θαη εθπαίδεπζε. 

10.Μέζνδνη θαη ζηξαηεγηθέο δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ ζηελ 

εθπαίδεπζε. 

11.Απνηειεζκαηηθή Αμηνπνίεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ ζηελ εθπαίδεπζε. 

 

Γηδαθηηθή Δλφηεηα  2 

Σίηινο  

Μνληέια ρνιηθήο Ηγεζίαο θαη ρνιηθή Απνηειεζκαηηθφηεηα/Γηνηθεηηθφ 

πιαίζην ηνπ Διιεληθνχ Δθπαηδεπηηθνχ πζηήκαηνο-Ννκνζεηηθφ Πιαίζην  

Πεξηγξαθή 

 

Η ζεκαηηθή απηή ελφηεηα πεξηιακβάλεη εηζαγσγή ζηε ζεσξία ηεο εγεζίαο 

σο λέαο επηζηεκνληθήο πεξηνρήο θαη θαηαλφεζε βαζηθψλ φξσλ - 

ελλνηψλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηηο εγεηηθέο ηθαλφηεηεο. Δμεηάδνληαη 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ νξηζκέλνπο βαζηθνχο ηχπνπο εγεζίαο φπσο π.ρ. 

''κεηαζρεκαηηζηηθή'', ''εζηθή'', ''δεκνθξαηηθή'', θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλεο 

ιεηηνπξγίεο ηεο. Δπηπξφζζεηα, παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο αξρέο 

θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ εγεζίαο, θαζψο επίζεο θαη ε 

ρξήζε θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Παξάιιεια, 

εμεηάδνληαη βαζηθέο αξρέο θαη κνληέια εγεζίαο, θαζψο επίζεο θαη 

δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ 

απνξξέεη απφ ηε ζπζρέηηζή ηεο κε κνληέια εγεζίαο. Δπηπξφζζεηα, 

παξαζέηνληαη νη ηθαλφηεηεο ηνπ δηεπζπληή, κε βάζε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ 

πιαίζην ζηε ρψξα καο. 

 θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο είλαη λα γλσξίζνπλ θαη λα 
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θαηαλνήζνπλ νη επηκνξθνχκελνη ηνλ ξφιν θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο, θαζψο επίζεο θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο 

δπζθνιίεο, ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αληηθάζεηο πνπ εκπεξηέρεη ε άζθεζε 

απνηειεζκαηηθήο ζρνιηθήο εγεζίαο. Δπίζεο, επηδηψθεηαη λα 

εμνηθεησζνχλ κε ζχγρξνλεο ζεσξίεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηνλ 

''απνηειεζκαηηθφ'' θαη ηνλ ''κε απνηειεζκαηηθφ'' ζρνιηθφ νξγαληζκφ, ψζηε 

λα είλαη ζε ζέζε λα αληεπεμέξρνληαη κε παηδαγσγηθά θξηηήξηα θαη αξρέο 

ζηηο αλάγθεο δεκηνπξγίαο ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο. 

 Αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο ελφηεηαο, ζα επηθεληξσζνχκε 

ηφζν ζηελ αλαγθαηφηεηα φζν θαη ζηα πξνβιήκαηα ηεο άζθεζεο 

απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο, απνζαθελίδνληαο ζρεηηθέο έλλνηεο, φπσο: 

ηνκείο, κνληέια, ηχπνπο εγεζίαο, ηζηνξηθφ - θνηλσληθφ θαη λνκηθφ πιαίζην 

ζηελ Διιάδα. Σέινο, ζα κειεηεζνχλ επηπιένλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε 

δηαζχλδεζε ηεο εγεζίαο κε ην φξακα, ηελ άζθεζε επηξξνήο, ηηο αμίεο, 

ηνλ ζπληνληζκφ φισλ ησλ δνκψλ θαη ησλ αλζξψπσλ, ηελ εθπιήξσζε 

ζηφρσλ κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηελ παξνρή βνήζεηαο γηα ηελ επίηεπμε 

ζηφρσλ θαη απνηειεζκάησλ βξαρππξνζέζκνπ θαηά βάζε 

πξνζαλαηνιηζκνχ κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο 

νξγάλσζεο, ηεο δηεχζπλζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο 

θαη ηεο ιήςεο απνθάζεσλ. 

 

Γηδαθηηθή Δλφηεηα  3 

Σίηινο  

Πνηφηεηα θαη Δθπαίδεπζε -Μέζνδνη θαη Σερληθέο Γηνίθεζεο 

Πεξηγξαθή 

 

Η παξνχζα ζεκαηηθή ελφηεηα ζα επηζθνπεζεί ππφ ην πξίζκα ηεο 

Δπηζηήκεο ηεο δηνίθεζεο  ε παξάκεηξνο ηεο πνηφηεηαο ζηελ Δθπαίδεπζε. 

Αλαιπηηθφηεξα: 

1.Η έλλνηα θαη ην πεξηερφκελν ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε. 

2.Η πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ην δηνηθεηηθφ πιαίζην. 

3.Η πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

4.Η πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ην νξγαλσηηθφ πιαίζην ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο. 

5.Η πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία. 
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6.Η πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε εθπαηδεπηηθή έξεπλα. 

7.Η πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε δηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή ζπλνρή. 

8.Η ηδενινγηθή θαη πνιηηηθή ζεσξία ηεο εθπαηδεπηηθήο πνηφηεηαο. 

9.Δξεπλεηηθά απνηειέζκαηα θαη πξνηάζεηο γηα ηελ επίηεπμε πνηφηεηαο ζην 

ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

Μέζνδνη θαη Σερληθέο Γηνίθεζεο 

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα εμεηαζηνχλ αθφκα ζέκαηα, ζεσξεηηθέο θαη 

πξαθηηθέο δηαζηάζεηο, κέζνδνη θαη ηερληθέο δηνίθεζεο κε έκθαζε ζηε 

δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  ηε ζεηξά απηψλ ησλ εηζεγήζεσλ ζα 

παξνπζηαζηνχλ ηα θιαζηθά κνληέια δηνίθεζεο  αιιά θαη ζχγρξνλα 

κνληέια πνπ πξνβάιινληαη ζήκεξα κέζα απφ ηε ζεσξία θαη ηελ έξεπλα 

ηεο δηνίθεζεο. Αλαιπηηθφηεξα ζα εμεηαζηνχλ: 

 

1.Σν πνιηηηθφ πξφηππν.  

2.Σν πξφηππν ηεο θνπιηνχξαο. 

3.Σν εξκελεπηηθφ πξφηππν 

4.Σν πξφηππν ραιαξήο ζπλνρήο. 

5.Σν ζπλεξγαηηθφ πξφηππν 

6.Σν πξφηππν ησλ ζπζηεκάησλ 

7.Σν νξζνινγηθφ πξφηππν 

8.Σν γξαθεηνθξαηηθφ πξφηππν 

Καζψο θαη ηα θαηλνηφκα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα ηερληθψλ θαη κεζφδσλ 

δηνίθεζεο φπσο απνηππψλνληαη ζηελ ζεσξία ηνπ Mintzberg: 

 

1.Σν πξφηππν ηνπ ζρεδηαζηηθνχ κνληέινπ δειαδή  ζρεδηαζκνχ θαη ηεο 

εθαξκνγήο ζηελ  εθπαίδεπζε  (formulator- implementers) 

2.Σν νξακαηηθφ κνληέιν (visionarymodel) 

3.To καζεζηαθφ κνληέιν θαη ην κνληέιν ηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο  

(learningmodel) 
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4.To κνληέιν ηεο εξσηθήο δηνίθεζεο (heroicengagement) θαη ην κνληέιν 

ηεο «δεζκεπηηθήο δηνίθεζεο (engagingmanagement). 

 

Γηδαθηηθή Δλφηεηα  4 

Σίηινο Οξγάλσζε θαη νηθνλνκηθή δηαρείξηζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ 

Πεξηγξαθή 

 

Η ζεκαηηθή απηή ελφηεηα πεξηιακβάλεη εηζαγσγή ζην πιαίζην ηεο 

νξγάλσζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ, 

νη νπνίεο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο, ψζηε λα κπνξνχλ λα παίξλνληαη νη 

θαηάιιειεο απνθάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, κε ην δεδνκέλν φηη ε εθπαηδεπηηθή κνλάδα πξέπεη λα 

ζεσξείηαη θαη κνλάδα παξαγσγήο, φπσο θαη θάζε άιιε ηππηθή νηθνλνκηθή 

κνλάδα.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαιχεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο νξγάλσζεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο θαη παξνπζηάδνληαη ηα επηκέξνπο ζηάδηά ηεο, ελψ 

δίλεηαη έκθαζε ζε ζρεηηθέο κε απηήλ έλλνηεο, φπσο είλαη ε ηκεκαηνπνίεζε, 

ε επζχλε, ε εθρψξεζε δηθαηνδνζίαο θαη ην νξγαλφγξακκα. Δπηπξφζζεηα, 

απνζαθελίδεηαη ε έλλνηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, κε έκθαζε ζηηο 

έλλνηεο εηζξνέο, δηαδηθαζία θαη εθξνέο, θαζψο επίζεο θαη ηα επηκέξνπο 

ζηνηρεία ηνπο. Παξάιιεια, εμεηάδνληαη ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

απνθέληξσζε θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ, ηελ 

απηνλνκία θαη ηελ απηνδηαρείξηζή ηνπο, αιιά θαη ηνλ νηθνλνκηθφ ηνπο 

έιεγρν. Ιδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηαη ζηνλ ξφιν θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ 

δηεπζπληή ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, κε έκθαζε φρη κφλν ζηηο θαζαξά 

δηνηθεηηθέο δεμηφηεηεο, αιιά θαη ζηηο θαζαξά εγεηηθέο γηα ηελ νηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο είλαη λα γλσξίζνπλ θαη λα 

θαηαλνήζνπλ νη επηκνξθνχκελνη ηφζν ηελ εμέρνπζα ζεκαζία ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο νξγάλσζεο γηα ηελ άζθεζε δηνίθεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

κνλάδα φζν θαη ηε ζεκαζία ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζήο ηεο σο κία εθ ησλ 

βαζηθφηεξσλ δηνηθεηηθψλ εξγαζηψλ ηεο. Δπηπξφζζεηα, επηδηψθεηαη λα 

εμεηαζηεί ε ιεηηνπξγία ηεο νξγάλσζεο θαη αλαιπζνχλ νη ζρεηηθέο κε απηήλ 

έλλνηεο. Σέινο, επηρεηξείηαη λα απνζαθεληζηνχλ νη έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηα ζηάδηα ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο θαη 

ηνλ ''θχθιν ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο'' θαη ηνλίδεηαη ν ξφινο αιιά θαη νη 

δεμηφηεηεο πνπ ζπλνιηθά ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ν δηεπζπληήο, ψζηε λα 
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κπνξέζεη λα πξνβεί ζηελ νξζή αμηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο πξνο φθειφο ηεο. 

 

Γηδαθηηθή Δλφηεηα  5 

Σίηινο Δηζαγσγή ζηηο Βαζηθέο Αξρέο Management 

Πεξηγξαθή 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα αλαιπζεί  έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ην coaching θαη ην management. Θα ρσξηζηεί ζε  δχν βαζηθά 

ηκήκαηα. Σν πξψην ηκήκα αθνξά ηηο βαζηθέο αξρέο δηνίθεζεο θαη 

νξγάλσζεο (management), ελψ ην δεχηεξν ηκήκα αθνξά ηηο βαζηθέο 

αξρέο ηνπ coaching πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα πξνζπαζήζνπλ λα εηζάγνπλ 

ηνπο αλαγλψζηεο ζηελ αλάιπζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ πνχ αθνξνχλ ηελ 

δηαδηθαζία ηνπ coaching, ηνπ mentoring θαη ηνπ executivecoaching. 

 

Γηδαθηηθή Δλφηεηα  6 

Σίηινο Δηζαγσγή ζηε Μεζνδνινγία Έξεπλαο ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ  

Πεξηγξαθή 

 

Σν κάζεκα θέξεη εηζαγσγηθφ ραξαθηήξα ζηε κειέηε ησλ δχν ξεπκάησλ 

εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο πνπ έρνπλ θπξηαξρήζεη ζηηο θνηλσληθέο 

επηζηήκεο. Μεηά ην πέξαο απηνχ, νη ζπκκεηέρνπζεο θαη ζπκκεηέρνληεο ζα 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο πνζνηηθήο 

ζηξαηεγηθήο έξεπλαο απφ ηελ πνηνηηθή ζηξαηεγηθή ζηε βάζε ηξηψλ 

θεληξηθψλ ζεκείσλ: α. ηε ζρέζε κεηαμχ ζεσξίαο θαη έξεπλαο, β. ηα 

επηζηεκνινγηθά δεηήκαηα θαη γ. ηα νληνινγηθά δεηήκαηα, φπσο απηά 

αλαθχπηνπλ ζηε κειέηε ηνπ θνηλσληθνχ θφζκνπ. 

Σν κάζεκα πξνζεγγίδεη δεηήκαηα κεζνδνινγίαο πνζνηηθήο έξεπλαο.  Μεηά 

ην πέξαο απηνχ, νη ζπκκεηέρνπζεο θαη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε 

ζέζε λα θαηαλνήζνπλ  ηα ζηάδηα πινπνίεζεο κηαο πνζνηηθήο θνηλσληθήο 

έξεπλαο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 Σν ζηάδην ηνπ ζεσξεηηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ θαη ηεο δηαδηθαζίαο 

αλαδήηεζεο θαη κειέηεο ησλ  βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ ζπλαθψλ ηνπ 

ππφ εμέηαζε θνηλσληθνχ θαηλνκέλνπ.  

 Σν ζηάδην ζπγθεθξηκελνπνίεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ θαη 

νξηνζέηεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ.  

 Σν ζηάδην επηινγήο εξεπλεηηθνχ ζρεδίνπ,  

 Σν ζηάδην επηινγήο πιαηζίνπ δεηγκαηνιεςίαο,  

 Σν επηινγήο ηερληθήο ζπιινγήο εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ,  
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 Σν ζηάδην ζπιινγήο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ,  

 Σν ζηάδην επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ.   

Σν κάζεκα πξνζεγγίδεη δεηήκαηα κεζνδνινγίαο πνηνηηθήο έξεπλαο.  Μεηά ην 

πέξαο απηνχ, νη ζπκκεηέρνπζεο θαη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε 

ζέζε λα θαηαλνήζνπλ  ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο κηαο θνηλσληθήο έξεπλαο 

θαη ζπγθεθξηκέλα: 

• ηηο εξεπλεηηθέο ηερληθέο (φπσο ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, ηα είδε ησλ 

πνηνηηθψλ ζπλεληεχμεσλ, νη νκάδεο εζηίαζεο) πνπ εθαξκφδνληαη κέζα ζην 

θάζκα ηεο πνηνηηθήο παξάδνζεο,  

• ην πεξηερφκελν ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ηνπ δείγκαηνο. 

Σν κάζεκα ρσξίδεηαη ζε δπν θχξηεο ελφηεηεο: α. Σηο αξρέο δενληνινγίαο 

ζηελ Κνηλσληθή Έξεπλα θαη β. ηνπο θαλφλεο ζπγγξαθήο κηαο επηζηεκνληθήο 

εξγαζίαο. Μεηά ην πέξαο απηνχ, νη ζπκκεηέρνπζεο θαη ζπκκεηέρνληεο ζα 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ: 

• ην πιαίζην δενληνινγίαο  πνπ δηέπεη ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηεο 

θνηλσληθήο έξεπλαο, 

• ηε δνκή ζπγγξαθήο επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ θαη ηνπο θαλφλεο ηεο 

αθαδεκατθήο γξαθήο.    

 

Γηδαθηηθή Δλφηεηα  7 

Σίηινο Δλδπλάκσζε δεμηνηήησλ ζε ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο ή εξγαζία θαη 

κεζνδνινγία έξεπλαο 

Πεξηγξαθή 

 

Οη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο εζεινληηθήο 

ελδπλάκσζεο δεμηνηήησλ, 100 σξψλ ζε δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο 

έρνληαο σο ζηφρν ηε ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε θαη ηε βειηίσζε 

ηνπ επηπέδνπ ησλ δεμηνηήησλ ησλ επηκνξθνχκελσλ είηε λα εθπνλήζνπλ 

επηζηεκνληθή εξγαζία 3.000-6.000 ιέμεσλ. 

ΠΡΟΟΥΗ: Σν αληηθείκελν ηνπ θνξέα εζεινληηθήο απαζρφιεζεο κπνξεί λα 

κελ έρεη άκεζε ζρέζε κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

θνπφο ηεο άζθεζεο είλαη ε θαιιηέξγεηα γεληθψλ δεμηνηήησλ θαη φρη ε 

εμεηδίθεπζε. Δπηκνξθνχκελνη πνπ εξγάδνληαη ή έρνπλ θαηά ην πξνεγνχκελν 

ηνπ πξνγξάκκαηνο έηνο εξγαζηεί ζε αλάινγνπο θνξείο κπνξνχλ λα θάλνπλ 

αίηεζε γηα αλαγλψξηζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 
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4. ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ 

Οη δηδάζθνληεο επηιέγνληαη απφ ην Κέληξν δηά Βίνπ Μάζεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαηφπηλ απζηεξήο επηινγήο 

κέζσ ησλ αθαδεκατθψλ θξηηεξίσλ θαη θαλνληζκψλ πνπ έρεη ζεζπίζεη.  

Πεξηερφκελα πξνγξάκκαηνο 

5. ΥΡΟΝΙΚΖ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΦΟΙΣΖΖ 

Σν πξφγξακκα είλαη επηάκελν θαη πηζηψλεη 460 δηδαθηηθέο ψξεο. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο θνίηεζεο αλέξρεηαη ζηα 500€ ζε 

ηξεηο δφζεηο (βι. ΠΡΟΟΥΗ 1) 

•100 επξψ γηα ηελ εγγξαθή θαη εμέηαζε αίηεζεο  

• 200 επξψ α δφζε 

• 200 επξψ β δφζε 

 

ECVET θαη Μνξηνδνηήζεηο 

Όια καο ηα Πξνγξάκκαηα πξνζθέξνπλ Δπξσπατθέο Πηζησηηθέο Μνλάδεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ECVET. Δλδεηθηηθά, 

έλα πξφγξακκα 460 σξψλ πηζηψλεη 23 ECVET 

Σα πεξηζζφηεξα Πξνγξάκκαηα κνξηνδνηνχληαη σο ζεκηλάξηα, πνπ νξγαλψζεθαλ απφ δεκφζην Παλεπηζηήκην, αιιά ην 

πιενλέθηεκα απηφ: 

 Δμαξηάηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

 Γηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ επηκνξθνχκελνπ 

 Γελ αθνξά ην Παλεπηζηήκην, ην νπνίν δηνξγαλψλεη ην ζεκηλάξην ΜΟΝΟ γηα ηε γλψζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή 
ελδπλάκσζε 

Σν Παλεπηζηήκην ζηέθεηαη αξσγφο ζε θάζε πξνζπάζεηα επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο θαη αλέιημεο ησλ 
επηκνξθνχκελσλ 

Α. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 

1. Δβδνκαδηαίεο ππνρξεψζεηο  

 Μειέηε πξσηφηππνπ πιηθνχ 20-30 ζειίδσλ θαη πεξαηηέξσ κειέηε ζπλαθνχο πιηθνχ (ππνρξεσηηθφ)  

Κάζε κεληαία ελφηεηα είλαη ρσξηζκέλε ζε ηέζζεξα (4) εβδνκαδηαία καζήκαηα, ηα νπνία ζα αλαξηψληαη απφ ην δηδάζθνληα, κηα θνξά 

ηελ εβδνκάδα, ζε πξνθαζνξηζκέλε εκέξα θαη ψξα 

 2 ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ Δξσηήζεηο θαηαλφεζεο, κε γξαπηή απάληεζε απφ φιν ην πξσηφηππν πιηθφ (ππνρξεσηηθφ) 

 2 ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ Δξσηήζεηο θξηηηθήο αλάιπζεο κε γξαπηή απάληεζε (ππνρξεσηηθφ) 

 2 ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ Δξσηήζεηο θαηαλφεζεο θεηκέλνπ απφ πεξαηηέξσ κειέηε βηβιηνγξαθίαο ή απφ βίληεν απφ 
επίζεκεο πεγέο πρ tedx Vimeo θιπ (ππνρξεσηηθφ)  

*Οη πξνζεζκίεο είλαη ειαζηηθέο θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνλ θαζεγεηή. Οπσζδήπνηε φκσο ε παξάδνζε ησλ εξγαζηψλ ζα 
γίλεηαη ζε ρξφλνπο, πνπ ζα είλαη εθηθηή ε απξφζθνπηε δηφξζσζή ηνπο 
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2. Μεληαίεο ππνρξεψζεηο  

 Γπν δίσξεο «ζχγρξνλεο» ζπλαληήζεηο κε ηνλ δηδάζθνληα ζηελ πιαηθφξκα ηειεθπαίδεπζεο  

Γελ γίλεηαη ρξήζε βίληεν. Η απαίηεζε βηληενζθνπεκέλεο δηδαζθαιίαο ή ε απαίηεζε γηα ζχγρξνλε ερεηηθή ή νπηηθή πξνζπέιαζε ηνπ 

καζήκαηνο απαγνξεχεηαη 

 ην ηέινο θάζε κεληαίαο ελφηεηαο ν ππνςήθηνο ππνρξεσηηθά ζπκκεηέρεη ζε ηεζη απηναμηνιφγεζεο κε εξσηήζεηο 
πνιιαπιήο επηινγήο ή αλνηθηνχ ηχπνπ. Σν ηεζη πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ζε δηάζηεκα 15 εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία αλάξηεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ε ζπλνιηθή βαζκνινγία δελ μεπεξλά ην 50%, ν εθπαηδεπφκελνο έρεη ηε 
δπλαηφηεηα επαλεμέηαζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

3. Τπνρξεψζεηο κέρξη ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 πγγξαθή αλαιπηηθήο πεξίιεςεο έσο 500 ιέμεηο ειιεληθνχ ή αγγιηθνχ επηζηεκνληθνχ άξζξνπ, ζχκθσλα κε ηα 
θξηηήξηα ζπγγξαθήο πεξίιεςεο (ππνρξεσηηθφ) (7 πεξηιήςεηο ζπλνιηθά – 1 θάζε κήλα). Οη πεξηιήςεηο κπνξνχλ λα 
αλαξηεζνχλ ζπλνιηθά ζην ηέινο (κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ ελνηήησλ), αλ θαη θαιφ ζα ήηαλ λα 
παξαδίδνληαη ζην επφκελν δηάζηεκα ησλ δεθαπέληε εκεξψλ κεηά ην πέξαο θάζε κεληαίαο ελφηεηαο. 

Οη εξσηήζεηο θαηαλφεζεο, νη εξσηήζεηο θξίζεσο θαη νη πεξηιήςεηο ζα αλαηίζεληαη απφ ηνλ/ηελ θάζε εθπαηδεπηή/ηξηα θαη είλαη ππνρξεσηηθέο  

 Δθπφλεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο (3.000 ην ειάρηζην φξην ιέμεσλ θαη 6.000 ην κέγηζην) ήπινπνίεζε εζεινληηθήο 
ελδπλάκσζεο δεμηνηήησλ (100 σξψλ) ζε θνξέα ηεο επηινγήο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ή ζε ζπλεξγαδφκελν θνξέα, 
εθφζνλ ππάξρεη ζηελ πεξηνρή δηακνλήο (ππνρξεσηηθφ). Δπηκνξθνχκελνη πνπ εξγάδνληαη ή έρνπλ θαηά ην 
πξνεγνχκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο έηνο εξγαζηεί ζε αλάινγνπο θνξείο κπνξνχλ λα θάλνπλ αίηεζε γηα 
αλαγλψξηζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 

Δπηπιένλ αθαδεκατθέο ππνρξεψζεηο  

 πκκεηνρή ζε ζπλέδξην ή ζεξηλφ ζρνιείν, πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ηα Πξνγξάκκαηα κε παξνπζίαζε ή απιή 
αθξφαζε (πξναηξεηηθφ) 

 πγγξαθή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο θαη δεκνζίεπζε ζε επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ 

Δπηπιένλ πγθξηηηθά Πιενλεθηήκαηα 

 50% έθπησζε ζε έλα απφ ηα επφκελα εηήζηα Πξνγξάκκαηα πνπ ζα πξνθεξχζζνληαη απφ ηα Πξνγξάκκαηα 
πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δλδπλάκσζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

Β. ΓΙΓΑΚΣΡΑ & ΑΠΟΠΛΖΡΩΜΖ ΓΟΔΩΝ 

Γηα ηε ιήςε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ν επηκνξθνχκελνο δελ πξέπεη λα έρεη θακία νηθνλνκηθή ππνρξέσζε απέλαληη ζην 

παλεπηζηήκην θαη ζα πξέπεη λα έρεη απνπιεξψζεη φιεο ηηο δφζεηο (βι. ΠΡΟΟΥΗ 1) 

-1ε δφζε εγγξαθήο:100 επξψ πιεξσηέα κέρξη 1 Ινπλίνπ 2019  

(Ζ πξψηε δφζε θαηνρπξψλεη θαη ηελ εγγξαθή ζαο) 

-2ε δφζε: 200 επξψ, πιεξσηέα κέρξη 6επηεκβξίνπ 2019 

-3ε δφζε: 200 επξψ, πιεξσηέα κέρξη 29Ννεκβξίνπ 2019 
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8.ΠΡΑΙΝΟ ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο γίλνληαη ςεθηαθά. ε ςεθηαθή κνξθή απνδίδνληαη φια ηα πηζηνπνηεηηθά θαη νη βεβαηψζεηο κέζα ζε 3 

έσο 5 κήλεο απφ ηελ πεξάησζε ησλ ζπνπδψλ. Πηζηνπνηεηηθφ νινθιήξσζεο παξέρεηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ 

επηκνξθνχκελνπ. 

ΠΡΟΟΥΖ:  

1. Σα δίδαθηξα δελ επηζηξέθνληαη ζε θακία πεξίπησζε παξά κφλν εάλ αθπξσζεί ή δελ πξαγκαηνπνηεζεί ην 

πξφγξακκα κε ππαηηηφηεηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο παξαηηείζζε απφ 

θάζε απαίηεζε γηα επηζηξνθή δηδάθηξσλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αιιαγή.  

2. Σν πξφγξακκα καζεκάησλ είλαη ελδεηθηηθφ θαη κπνξεί λα αιιάδεη αλάινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ 

δηδαζθφλησλ,  ηελ αλάξηεζε πιηθνχ, ηελ δπλαηφηεηα επξεζεο αηζνπζψλ θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

3. Σα λέα πηζηνπνηεηηθά ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ απνλέκνληαη ειεθηξνληθά απφ ην Κέληξν Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο. πλήζσο απνδίδνπλ Δπξσπατθέο Δπαγγεικαηηθέο πηζησηηθέο κνλάδεο (Ecvet) θαη ν ρξφλνο 

απνζηνιήο ηνπο ζηνπο ππνςεθίνπο εμαξηάηαη απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ αθαδεκατθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

ειέγρσλ. Καηά κέζν φξν ηα πηζηνπνηεηηθά απνζηέιινληαη κέζα ζε δηάζηεκα 3 έσο 5 κελψλ απφ ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Παξφια απηά κπνξεί λα εθδνζεί βεβαίσζε πεξάησζεο πνπ έρεη αθξηβψο 

ηελ ίδηα ηζρχ. 

4. Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα αιιαγήο νπνηνπδήπνηε ζεκείνπ ηεο πξνθήξπμεο αλάινγα 

κε ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη δηνηθεηηθέο αλάγθεο. Ζ παξνχζα πξνθήξπμε δελ είλαη θαη´ νπδέλα ηξφπν 

δεζκεπηηθή γηα ηα Πξνγξάκκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

5. Πιεξνθνξίεο γηα πηζαλέο κνξηνδνηήζεηο αλάινγα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία κπνξνχλ λα ιεθζνχλ απφ 

ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη φρη απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 

6. Ζ εγγξαθή ζηα Πξνγξάκκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζπλεπάγεηαη ηελ απνδνρή ηεο δηαηήξεζεο ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο αμηνπνίεζεο ηνπο γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο. 

7. Ζ εγγξαθή ζηα Πξνγξάκκαηα ζπλεπάγεηαη ηήξεζε ηεο αθαδεκατθήο δενληνινγίαο θαη ησλ θαλφλσλ θαιήο 

ζπκπεξηθνξάο. Οπνηαδήπνηε παξέθθιηζε απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηεο επγέλεηαο κπνξεί 

λα απνθιείζεη ηνλ επηκνξθνχκελν απφ ηα Πξνγξάκκαηα, ρσξίο επηζηξνθή δηδάθηξσλ ή απνλνκή 

νπνηαζδήπνηε βεβαίσζεο.  

8. Ζ ινγνθινπή ή ν ινγνδαλεηζκφο νδεγνχλ ζηελ απνβνιή ηνπ επηκνξθνχκελνπ απφ ην πξφγξακκα ρσξίο 

θαλέλα δηθαίσκα επηζηξνθήο δηδάθηξσλ. 

9. Σν Παλεπηζηήκην απνθηά ην copyright ηνπ πιηθνχ πνπ παξαδίδνπλ νη επηκνξθνχκελνη ζηα πιαίζηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Δπίζεο, φιν ην πιηθφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πξνζηαηεχεηαη απφ copyright 

θαη ε κε νπνηαδήπνηε κνξθή αλαπαξαγσγήο ηνπ έρεη λνκηθέο θπξψζεηο. 

10. Οη αμηνινγηθέο θξίζεηο γηα ην πξφγξακκα θαη άιιεο πξνηάζεηο απαγνξεχεηαη ξεηά λα αλαξηψληαη ππφ 

κνξθή ζρνιίσλ ή άιισλ κέζσλ ζηελ πιαηθφξκα ηειεθπαίδεπζεο ή ζε άιιεο νκάδεο δηθηχσζεο.  

Πξνηάζεηο, θξηηηθέο θαη ζρφιηα γίλνληαη κφλν ζην εηδηθφ έληππν αμηνιφγεζεο θαη ιακβάλνληαη ζνβαξά 

ππφςε. Σα έγγξαθα αηηήκαηα ησλ επηκνξθνχκελσλ απαληψληαη κέζα ζε 7 εξγάζηκεο κέξεο. 
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11. Ζ θαηαλφεζε ησλ φξσλ «ζχγρξνλνο» θαη «αζχγρξνλνο» σο κεζφδσλ δηδαζθαιίαο ζεσξείηαη απηνλφεηε 

θαη ην ίδην ηζρχεη γηα ηελ άξηζηε γλψζε ππνινγηζηψλ, πνπ είλαη εθ ησλ νπθ άλεπ πξνυπφζεζε γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ πξνγξακκάησλ. Αδπλακία ησλ επηκνξθνχκελσλ λα θαηαλννχλ ηηο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο ή πξνβιήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ειιηπή γλψζε ππνινγηζηψλ, δελ ζα επηηξαπεί λα 

επεξεάζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ.  Σν Παλεπηζηήκην δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζηακαηήζεη ηε 

θνίηεζε νπνηνπδήπνηε απνηπγράλεη ζηνπο δχν παξαπάλσ ηνκείο, ρσξίο θακηά απνδεκίσζε.  

12. Ζ απνπζία απφ ηα καζήκαηα θαη ηηο δξάζεηο ησλ πξνγξακκάησλ, φπσο απηέο θάζε θνξά θαζνξίδνληαη, 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζηνλ απνθιεηζκφ απφ ηα Πξνγξάκκαηα ρσξίο επηζηξνθή δηδάθηξσλ ή απνλνκή 

βεβαίσζεο. 

13. Τπεχζπλε γηα δηαθνξέο κεηαμχ ησλ επηκνξθνχκελσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ νξίδεηαη ε εθάζηνηε λνκηθή 

ζχκβνπινο ησλ πξνγξακκάησλ. 

14. Σα Πξνγξάκκαηα πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δλδπλάκσζεο είλαη πξφζπκα λα επηιχζνπλ θάζε 

πξφβιεκα, πνπ θπζηνινγηθφ είλαη λα πξνθχςεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, αξθεί  

α. Να κε γίλεηαη ππέξβαζε ηεξαξρίαο 

β. Να απεπζχλνληαη εγγξάθσο θαη κε αθξηβή ηξφπν ζηελ εθάζηνηε ππεξεζία ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ 

ιίζηα: 

Δπηζηεκνληθέο θαη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο 

Γηα ηε δηθή ζαο δηεπθφιπλζε νη επηζηεκνληθέο θαη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο είλαη εληειψο δηαρσξηζκέλεο. Γελ επηηξέπεηαη ε επηθάιπςε αξκνδηνηήησλ 
θαη ε κεηαθνξά ζεκάησλ απφ ηε κία ππεξεζία ζηελ άιιε. 

Ολνκαηεπψλπκν Θέζε ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο 

Δπζηξάηηνο Παπάλεο Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνο Πξνγξακκάησλ   

Κεληξηθή Γξακκαηεία (Μπηηιήλε) 

2251036520 

Δξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο 9.00-21.00 

  

Email: 

ppy@aegean.gr 

psichologia@aegean.gr 

ppky@aegean.gr 

  

Παξάξηεκα Γξακκαηείαο (Αζήλα) 
2106492115 

Eξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 9.00-16.00 

Παθιαηδφγινπ νθία 
Τπεχζπλε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 
Πξνγξάκκαηνο 

6988019804 paklatzoglou.sofia@gmail.com 

Μπαιάζα Καηεξίλα 
Τπεχζπλε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 
Πξνγξάκκαηνο 

ppy@aegean.gr 

Πξαζζά Διέλε 
Τπεχζπλε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 
Πξνγξάκκαηνο 

6940911716 

eprassa@aegean.gr 

mailto:ppy@aegean.gr
mailto:psichologia@aegean.gr
mailto:ppky@aegean.gr
mailto:paklatzoglou.sofia@gmail.com
mailto:ppy@aegean.gr
mailto:eprassa@aegean.gr
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Γθηλάια Διηζζάβεη Γξακκαηεηαθή Τπνζηήξημε 6987561002 

Αιηάγα Πελειφπε Γξακκαηεηαθή Τπνζηήξημε 6986815866 

Βεγηάδε ηαπξνχια Γξακκαηεηαθή Τπνζηήξημε 6988069584 

Εσγνπνχινπ Σεξέδα Γξακκαηεηαθή Τπνζηήξημε 6982218264 

Σαπίλε Υξχζα Γξακκαηεηαθή Τπνζηήξημε 6948711315 

Αλαγλσζηνπνχινπ Μαξία Γξακκαηεηαθή Τπνζηήξημε 6974176334 

Πελειφπε Πνπιεξνχ Γξακκαηεηαθή Τπνζηήξημε 6941657126 

Ισάλλα Γειεγεσξγίνπ Γξακκαηεηαθή Τπνζηήξημε 6936122066 

Ισάλλεο αθαξάθαο Γξακκαηεηαθή Τπνζηήξημε 6988765977 

Πξαζζά Σεξέδα Σερληθή Τπνζηήξημε   

 

 Οηθνλνκηθά ζέκαηα: Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Έξεπλαο. Τπεχζπλε: Έιελα Πξαζζά Σει: 6940911716, email: eprassa@aegean.gr 
 

 Δπηζηεκνληθά ζέκαηα: Καηά ηηο ψξεο πνπ έρεη νξίζεη ν/ε δηδάζθσλ/νπζα ή ζηηο ζχγρξνλεο ζπλαληήζεηο 
 

 Ννκηθά δεηήκαηα: Αγγειηθή αληή, ηει: 6974453606, 2251041518, email: a.santi@syndikaio.gr 
 

 Σερληθή ππνζηήξημε: Παλαγηψηεο Λνπιαδειιεο, ηει: 2251036547 
 

 Γηνηθεηηθά ζέκαηα: Γξακκαηεία: 2251036520, 2106492115  
 

 Θέκαηα έθδνζεο πηζηνπνηεηηθψλ: Κεδηβηκ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ: kedivim@aegean.gr 
 

 Γεληθά δηνηθεηηθά θαη επηζηεκνληθά ζέκαηα: Δπηζηεκνληθά  Τπεχζπλνο: e.papanis@soc.aegean.gr 
 

9.ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΓΓΡΑΦΖ 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ 

Γηα πιεξσκή κέζσ ηξαπεδηθήο θαηάζεζεο: 

Γηα πιεξσκή κέζσ ηξαπεδηθήο θαηάζεζεο: 

Βήκα 1ν 

πκπιεξψζηε ηελ παξαθάησ αίηεζε 

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=254 

mailto:eprassa@aegean.gr
mailto:a.santi@syndikaio.gr
mailto:kedivim@aegean.gr
mailto:e.papanis@soc.aegean.gr
https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=254
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Οδεγίεο: 

Δηζάγεηε ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία ζηα παξαπάλσ πεδία. 

ηελ επηινγή “ζπκκεηνρή σο” επηιέγεηε ην πνζφ πνπ ζα θαηαζέζεηε. 

ην πεδίν “Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ πκκεηέρνληα” αλαγξάςηε ην ΑΦΜ ζαο. 

Πξνζνρή: Η πξψηε δφζε είλαη 100 επξψ.  

 
Βήκα 2ν 

 ην πξψην πεδίν επηιέγεηε ηνλ 

ηχπν παξαζηαηηθνχ πνπ επηζπκείηε 

λα ιάβεηε (Απφδεημε παξνρήο 

ππεξεζηψλ ή ηηκνιφγην) 

 ην πεδίν “ηξφπνο πιεξσκήο” επηιέγεηε 

θαηάζεζε ζε ειιεληθή 

ηξάπεδα/webbanking/phonebanking 

-Σν πεδίν “Πιεξνθνξίεο Πιεξσκήο/Αξηζκφο 
Καηαζεηεξίνπ” ην αθήλεηε θελφ. Γηα λα νινθιεξσζεί ε 
εγγξαθή ζαο ζα πξέπεη λα παηήζεηε Δγγξαθή. 

ηα ζηνηρεία ζπλαιιαγήο ζην πεδίν “Σξαπεδηθφο 
Λνγαξηαζκφο” αλαγξάθεηαη ν ινγαξηαζκφο πνπ ζα 
πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεηε ηελ θαηάζεζε. 

Πξνζνρή: 

-Η νινθιήξσζε ηεο εγγξαθήο ζαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί 
κεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ αθξηβνχο πνζνχ ηεο δφζεο πνπ 
επηιέμαηε. 
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-Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο θαηάζεζήο ζαο κε ηελ εγγξαθή, είλαη λα αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά 
θαηά ηελ θαηάζεζε, ζην πεδίν 'Πιεξνθνξίεο πξνο ηνλ δηθαηνχρν' ην ίδην αθξηβψο νλνκαηεπψλπκν θαη ΑΦΜ ηνπ 
ζπκκεηέρνληα κε απηφ πνπ ζπκπιεξψζεθε ζηελ εγγξαθή. 

 ην πεδίν “Πιεξνθνξίεο Πιεξσκήο/Αξηζκφο Καηαζεηεξίνπ” κπνξείηε λα αλεβάζεηε ην απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο 

παηψληαο Δπηινγή αξρείνπ. 

Γηα λα αλεβάζεηε ην απνδεηθηηθφ απφ ηνλ ππνινγηζηή ζαο ζα πξέπεη λα ην ζθαλάξεηε ή λα ην θσηνγξαθήζεηε θαη λα 
ηναπνζεθεχζεηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο (π.ρ επηθάλεηα εξγαζίαο), είηε ζε κνξθή pdf, είηε ζε κνξθή θσηνγξαθίαο (jpg). Δάλ 
δπζθνιεχεζηε ζηελ επηζχλαςε ηνπ αξρείνπ κπνξείηε λα  απνζηείιεηε ην απνδεηθηηθφ ζην ppy@aegean.gr , αλαγξάθνληαο 
ηα ζηνηρεία ζαο θαη πνην πξφγξακκα αθνξά. 

Μπνξείηε νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα αλαηξέμεηε ζην ζρεηηθφ έληππν κε ηηο πιεξνθνξίεο πιεξσκήο ζην επηβεβαησηηθφ email 
πνπ ζαο έρεη έξζεη. 

Γηα πιεξσκή κέζσ πηζησηηθήο- ρξεσζηηθήο θάξηαο: 

Βήκα 1ν 

πκπιεξψζηε ηελ παξαθάησ 

αίηεζεhttps://www.ru.aegean.gr/epos/?id=254 

Οδεγίεο: 

Δηζάγεηε ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία ζηα παξαπάλσ πεδία. 

ηελ επηινγή “ζπκκεηνρή σο” επηιέγεηε ην πνζφ πνπ ζα θαηαζέζεηε. 

ην πεδίν “Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ πκκεηέρνληα” αλαγξάςηε ην ΑΦΜ ζαο 

 
Βήκα 2ν 

 ην πεδίν 1 επηιέγεηε ηνλ ηχπν 

παξαζηαηηθνχ πνπ επηζπκείηε 

λα ιάβεηε (Απφδεημε παξνρήο 

ππεξεζηψλ ή ηηκνιφγην) 

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=254
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 Σν πεδίν 2 „Σξφπνο πιεξσκήο” επηιέγεηε 

Πηζησηηθή/Υξεσζηηθή Κάξηα 

 To πεδίν “Πιεξνθνξίεο Πιεξσκήο/Αξηζκφο 

Καηαζεηεξίνπ” ην αθήλεηε θελφ. Γηα λα 

πξνρσξήζεηε ζηελ πιεξσκή ζα πξέπεη λα 

παηήζεηε εγγξαθή. 

ηε ζπλέρεηα παηήζηε Proceed γηα λα κεηαθεξζείηε ζην e-
commerce ηεο Alpha Bank. 

πκπιεξψζηε ηα ζηνηρεία ηεο θάξηαο ζαο θαη έπεηηα παηήζηε πιεξσκή 

 

Έιαβα γλψζε ηεο πξνθήξπμεο θαη ησλ ζπλνδεπηηθψλ εληχπσλ γηα ην πξφγξακκα, ζην νπνίν αηηήζεθα ηελ εγγξαθή κνπ. 
Με ηε ρνξήγεζε ησλ θσδηθψλ εηζφδνπ ζηελ πιαηθφξκα απνδέρνκαη φινπο ηνπο φξνπο, παξαηηνχκελνο/εαπφ θάζε 

δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο. 

 

 


