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1Α. ΚΟΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Καζψο ηα πάληα γχξσ καο αιιάδνπλ ηαρχηαηα, κε ηελ ζπλερψο απμαλφκελε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο, ηνπο καζεηέο 

ζρνιηθήο ειηθίαο λα αληηιακβάλνληαη ηνλ θφζκν πνιχ δηαθνξεηηθά, ηελ αλάγθε γηα Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζε λα θαηαθηά 

επξχηεξε απνδνρή, αιιά θαη ηα επξήκαηα ησλ Νεπξν-Δπηζηεκψλ λα ξίρλνπλ φιν θαη πην άπιεην θσο ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο, ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εκπινπηίδεηαη θαη κεηαηξέπεηαη ζε ξφιν ππνζηεξηθηή θαη ελδπλακσηή. Κάζε 

εθπαηδεπηηθφο ζηηο εκέξεο καο νθείιεη λα είλαη ελεξγφο δηα βίνπ καζεηήο ν ίδηνο, έλαο ελεξγφο δηεπθνιπληήο κάζεζεο θαη 

παξάγνληαο απνδνρήο ηεο αιιαγήο. Παξάιιεια, εθπαηδεπηηθνί ή/ θαη εγέηεο εθπαηδεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη αλαγθαίν 

λα αλαιάβνπλ ξφινπο εγεζίαο ζηελ ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ ή/θαη ζηειερψλ πξνο ζπλερή απηνβειηίσζε.  

Σν πξφγξακκα ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ COACHING ζηνρεχεη λα εμνπιίζεη θάζε επηκνξθνχκελν εθπαηδεπηηθφ θαη ζηέιερνο 

εθπαίδεπζεο κε ηηο γλψζεηο θαη ηα εξγαιεία πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα αλάιαβεη ηνλ αλαβαζκηζκέλν ξφιν ηνπ coach ή 

«πξνπνλεηή πξνο ηελ αξηζηεία» πξνο φθεινο ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν εξγάδεηαη.  

Οκάδεο ηφρνπ 

 ζε εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη εηδηθνηήησλ  

 ζε ζηειέρε εθπαίδεπζεο θαη δηνίθεζεο δεκνζίσλ θαη  ηδησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ 

 ζε θνηηεηέο ηεο εθπαίδεπζεο φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη ησλ εηδηθνηήησλ 

  ζε γνλείο θαη άηνκα πνπ ελδηαθέξνληαη λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζην αληηθείκελν ηεο κάζεζεο θαη λα 

ζπλερίζνπλ λα αλαπηχζζνληαη δηα βίνπ 

1Β. ΠΡΟΓΟΚΩΜΔΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μεηά ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη επηκνξθνχκελνη/εο ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

1. ππνζηεξίμνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο ζηελ αλάπηπμε κεηαγλσζηηθήο αληίιεςεο θαη αλάιεςεο πξνζσπηθήο επζχλεο 

γηα ηελ αθαδεκατθή ηνπο αλάπηπμε 

2. εκπινπηίδνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο ηνπο ψζηε λα ππνζηεξίδνπλ ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

3. επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο  

4. ρξεζηκνπνηνχλ δξάζεηο ζεηηθήο ςπρνινγίαο γηα ηελ αλάπηπμε ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο  

5. λα δηαρεηξίδνληαη ηνλ ξφιν ηνπο σο εγέηεο θαη δηεπθνιπληέο κάζεζεο κέζα απφ κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε, πέξα θαη 

πάλσ απφ ην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν 

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 ΔΝΟΣΗΣΔ 

Σν πξφγξακκα επηθεληξψλεηαη, αιιά δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο παξαθάησ ελφηεηεο: 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα  1 

Σίηινο Θεσξεηηθέο αξρέο θαη πξνζεγγίζεηο ηνπ EducationalCoaching 

Πεξηγξαθή 

 

Οη γελλεζηνπξγέο αηηίεο ηνπ EducationalCoaching 

Γηεπθνιπληηθέο πεπνηζήζεηο 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα  2 

Σίηινο Οη λεπξνεπηζηήκεο γηα ηνλ εγθέθαιν θαη ηελ κάζεζε 

Πεξηγξαθή 

 

Νέεο αλαθαιχςεηο γηα ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ε κάζεζε.  

Νεπξνβηνινγία ηεο κάζεζεο, ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο κλήκεο 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα 3 

Σίηινο Ο ξφινο ησλ πεπνηζήζεσλ απηφ - απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο εζσηεξηθήο θαηάζηαζεο ζηελ κάζεζε 

Πεξηγξαθή 

 

Γηεξεχλεζε πεπνηζήζεσλ 

ηξαηεγηθέο ελδπλάκσζεο ηεο απηνεηθφλαο θαη απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα  4 

Σίηινο Γηάγλσζε καζεζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη εκπινπηηζκφο ηνπο 

Πεξηγξαθή 

 

Πξνζσπηθέο καζεζηαθέο ζηξαηεγηθέο 

Σν κνληέιν VAKOG 

Οη πνιιαπιέο λνεκνζχλεο 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα  5 

Σίηινο Απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία – ην θιεηδί ηεο επηηπρίαο 

Πεξηγξαθή 

 

Λεθηηθέο θαη εμσιεθηηθέο ζηξαηεγηθέο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο κε φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία 

 

 



4 

 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα  6 

Σίηινο Πνιπαηζζεηεξηαθή πξνζέγγηζε ζηελ εθπαίδεπζε  

Πεξηγξαθή 

 

ηξαηεγηθέο δηαθνξνπνηεκέλεο εθπαίδεπζεο 

Αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πνπ εκπιέθνπλ ελεξγά θάζε εθπαηδεπφκελν 

 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα  7 

Σίηινο Απνηειεζκαηηθή καζεζηαθή ζηνρνζέηεζε θαη δηαρείξεζε ρξφλνπ 

Πεξηγξαθή 

 

ηνρνζέηεζε πνπ πξνθαιεί επηηπρία 

Απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ρξφλνπ 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα  8 

Σίηινο Ζ πξνζσπηθή επζχλε ζηελ αλάπηπμε εγεζίαο 

Πεξηγξαθή 

 

Υαξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο πξνζσπηθήο εγεζίαο  

ηξαηεγηθέο απηνελδπλάκσζεο θαη αλάιεςεο επζχλεο 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα  9 

Σίηινο Οη δπλάκεηο ραξαθηήξα σο δπλάκεηο αλάπηπμεο πξνζσπηθήο εγεζίαο 

Πεξηγξαθή 

 

Ζ πξνζέγγηζε ησλ δπλάκεσλ ραξαθηήξα θαη ε ρξήζε ηεο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

 

 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα  10 

Σίηινο Γξάζεηο ζεηηθήο ςπρνινγίαο ζηελ κάζεζε 

Πεξηγξαθή 

 

Δθαξκνγέο ζεηηθήο ςπρνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε 

-Αλζεθηηθφηεηα 

-Δπγλνκσζχλε 

 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα  11 
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Σίηινο Γεμηφηεηεο 21νπ Αηψλα, ν ζηφρνο γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ 

Πεξηγξαθή 

 

Ζ έλλνηα ησλ δεμηνηήησλ ηνπ 21νπ αηψλα 

Οη κε γλσζηηθέο δεμηφηεηεο σο παξάγνληαο απηναλάπηπμεο, ηθαλνπνίεζεο θαη δηαξθνχο 

επηηπρίαο 

 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα  12 

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  

 

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 ζέζεη.  

Πεξηερόκελα πξνγξάκκαηνο 

5. ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΦΟΙΣΗΗ 

Σν πξφγξακκα είλαη εηήζην θαη πηζηψλεη 600 δηδαθηηθέο ψξεο θαη ρσξίδεηαη ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Κάζε ζεκαηηθή ελφηεηα 

πεξηιακβάλεη δηδαθηηθέο ελφηεηεο. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο θνίηεζεο αλέξρεηαη ζηα 800€.   

6.  ΓΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΔΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ  

Σα πξνγξάκκαηα, πνπ επηιέμαηε, έρνπλ έληνλα αθαδεκατθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη είλαη δνκεκέλα κε θξηηήξηα θαη 

απαηηήζεηο, πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε κεηαπηπρηαθή θαηάξηηζε, ελψ έρνπλ αλάινγεο πξνυπνζέζεηο θαη θφξην εξγαζίαο.  

Παξάιιεια, είλαη δηθηπσκέλα κε έλα πιήζνο εμσηεξηθψλ θνξέσλ, δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ, πνπ πξνζθέξνπλ πνιιαπιέο 

πξναηξεηηθέο πεξαηηέξσ επθαηξίεο πηζηνπνίεζεο θαη ζπλέρηζεο ζπνπδψλ κε ηα πην νηθνλνκηθά δίδαθηξα. 

ECVET θαη Μνξηνδνηήζεηο  

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

έλα πξφγξακκα 600 σξψλ πηζηψλεη 30 ECVET 

Σα πεξηζζφηεξα κνξηνδνηνχληαη σο ζεκηλάξηα, πνπ νξγαλψζεθαλ απφ δεκφζην Παλεπηζηήκην, αιιά ην πιενλέθηεκα απηφ 
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 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 
ελδπλάκσζεο  

 Σν Παλεπηζηήκην ζηέθεηαη αξσγφο ζε θάζε ζαο πξνζπάζεηα επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο θαη αλέιημεο  

Α. ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 

          Γφκεζε ΜΖΝΗΑΗΑ γλσζηηθήο ελφηεηαο θαη απαηηνχκελνο ρξφλνο κειέηεο  

 Μειέηε πξσηφηππνπ πιηθνχ 20-30 ζειίδσλ (ππνρξεσηηθφ) 

 Πεξαηηέξσ κειέηε βηβιηνγξαθίαο ή παξνπζίαζε βίληεν απφ επίζεκεο πεγέο πρ tedx Vimeo θιπ (ππνρξεσηηθφ)  

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

 Δξσηήζεηο θξηηηθήο αλάιπζεο κε γξαπηή απάληεζε (ππνρξεσηηθφ) 

 πγγξαθή αλαιπηηθήο πεξίιεςεο 500-1000 ιέμεσλ ειιεληθνχ ή αγγιηθνχ επηζηεκνληθνχ άξζξνπ ζχκθσλα κε ηα 
θξηηήξηα ζπγγξαθήο πεξίιεςεο (ππνρξεσηηθφ) 

 Γπν δίσξεο χγρξνλεο ζπλαληήζεηο κε ηνλ δηδάζθνληα ζηελ πιαηθφξκα ηειεθπαίδεπζεο (ππνρξεσηηθφ) 

Δπηπιένλ αθαδεκατθέο ππνρξεψζεηο  

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

 Πξαθηηθή άζθεζε ζε ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο ή 

 πγγξαθή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο θαη δεκνζίεπζε ζε επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ 

Δπηπιένλ πγθξηηηθά Πιενλεθηήκαηα 

 Πινχζηα Φεθηαθή Βηβιηνζήθε 

 50% έθπησζε ζε έλα απφ ηα επφκελα εηήζηα πξνγξάκκαηα πνπ ζα πξνθεξχζζνληαη απφ ηα Δπαγγεικαηηθά 
Πξνγξάκκαηα Δλδπλάκσζεο θαη πκβνπιεπηηθήο 

Β. ΓΙΓΑΚΣΡΑ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΔΩΝ 

Ο εθπαηδεπφκελνο ζα πξέπεη λα κελ έρεη νηθνλνκηθήο θχζεσο εθθξεκφηεηεο. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα 

πξνβιέπνληαη δίδαθηξα 800 επξψ ζπλνιηθά, ηα νπνία θαηαβάιινληαη σο εμήο: 

-1ε δόζε εγγξαθήο: 200 επξψ πιεξσηέα κέρξη 25 Φεβξνπαξίνπ 2019  

(Η πξώηε δόζε θαηνρπξώλεη θαη ηελ εγγξαθή ζαο) 

-2ε δόζε: 200 επξψ, πιεξσηέα κέρξη 30 Απξηιίνπ 2019 

-3ε δόζε: 200 επξψ πιεξσηέα κέρξη 31 Ηνπιίνπ 2019 

-4ε δόζε: 200 επξψ πιεξσηέα κέρξη 31 Οθησβξίνπ 2019 



7 

 

Έθπησζε 50%  δηθαηνχληαη φζνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη θάπνην απφ ηα Πξνγξάκκαηα Φπρηθήο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ κε δίδαθηξα (*Όζνη δηθαηνχληαη έθπησζε 50% θαηαβάιινπλ ζηε αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο εθάπαμ 

ην πνζφ ησλ 400 επξψ) 

*Μεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ πνζνύ δε γίλεηαη δεθηή θακία αίηεζε επηζηξνθήο ρξεκάηωλ νύηε εμεηάδεηαη αλάινγν 

αίηεκα 

 

7. Αθαδεκαϊθή Γενληνινγία  

Ζ αθαδεκατθή δενληνινγία θαη ζπκπεξηθνξά δηέπεη φια ηα ζηάδηα ησλ πξνγξακκάησλ θαη άπαζεο ηηο δηαδξάζεηο θαη 

επηθνηλσλίεο. Οπνηαδήπνηε παξέθθιηζε απφ ηελ θνζκηφηεηα νδεγεί ζηελ απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ επηκνξθνχκελνπ, 

δίρσο επηζηξνθή δηδάθηξσλ. 

Σα έγγξαθα αηηήκαηα ησλ επηκνξθνχκελσλ απαληψληαη κέζα ζε 7 εξγάζηκεο κέξεο. 

8. Πξάζηλν Παλεπηζηήκην  

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 

ΠΡΟΟΥΗ:  

•Ζ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ επηηξέπεη ηελ επηζηξνθή δηδάθηξσλ ΜΟΝΟ ζηελ πεξίπησζε, πνπ κε 

ππαηηηφηεηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, αθπξσζεί ην ζεκηλάξην. Μεηά ηελ είζνδν ζαο ζηελ ςεθηαθή βηβιηνζήθε, θακία αίηεζε 

επηζηξνθήο δηδάθηξσλ δελ εμεηάδεηαη νχηε αμηνινγείηαη 

•Σν πξφγξακκα καζεκάησλ είλαη ελδεηθηηθφ θαη κπνξεί λα αιιάδεη αλάινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ δηδαζθφλησλ, ησλ 

αηζνπζψλ θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

•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.  

• 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. 

•Ζ εγγξαθή ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζπλεπάγεηαη ηελ απνδνρή ηεο δηαηήξεζεο ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη ηεο αμηνπνίεζεο γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. 
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• Πιεξνθνξίεο γηα πηζαλέο κνξηνδνηήζεηο αλάινγα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία κπνξνχλ λα ιεθζνχλ απφ ηνπο αξκφδηνπο 

θνξείο θαη φρη απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 

Αλ θαη ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα ελδερνκέλσο λα κνξηνδνηνχληαη, ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ ηα δηνξγαλψλεη γηα ηε 

γλψζε θαη φρη γηα επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε κνξηνδνηήζεηο κπνξεί λα ιακβάλνληαη θαη απφ 

ηνπο ζπκβνχινπο ησλ πξνγξακκάησλ 

•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 

•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. 

•Τπεχζπλε γηα δηαθνξέο κεηαμχ ησλ επηκνξθνχκελσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ νξίδεηαη ε εθάζηνηε λνκηθή ζχκβνπινο ησλ 

πξνγξακκάησλ 

9. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΓΓΡΑΦΖ 

Γηα πιεξωκή κέζω ηξαπεδηθήο θαηάζεζεο: 

Γηα πιεξσκή κέζσ ηξαπεδηθήο θαηάζεζεο: 

Βήκα 1ν 

πκπιεξψζηε ηελ παξαθάησ αίηεζε 

https://www.ru.aegean.gr/epos?id=225 
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: Ζ πξψηε δφζε είλαη 200 επξψ θαη αθνξά ηε γεληθή ζπκκεηνρή. Όζνη δηθαηνχληαη έθπησζεο 50% θαηαβάιινπλ 
ζηε αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο εθάπαμ ηε δφζε ησλ 400 επξψ 

 
Βήκα 2ν 

https://www.ru.aegean.gr/epos?id=225
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 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/web banking/phonebanking 

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

Ζ Καξηέια πνπ ζα ζαο εκθαληζηεί είλαη ε παξαθάησ 

 

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

 

Πξνζνρή: 
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-Ζ νινθιήξσζε ηεο εγγξαθήο ζαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ αθξηβνχο πνζνχ ηεο δφζεο πνπ επηιέμαηε. 

-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 ην  

απνζεθεχζεηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο (π.ρ επηθάλεηα εξγαζίαο) είηε ζε κνξθή pdf είηε ζε κνξθή θσηνγξαθίαο (jpg). Δάλ 
δπζθνιεχεζηε ζηελ επηζχλαςε ηνπ αξρείνπ κπνξείηε ην απνδεηθηηθφ λα ην απνζηείιεηε 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 πιεξωκή κέζω πηζηωηηθήο- ρξεωζηηθήο θάξηαο: 

Βήκα 1ν 

πκπιεξψζηε ηελ παξαθάησ αίηεζε 

https://www.ru.aegean.gr/epos?id=225 
 

 

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 3ν 

 

mailto:ppy@aegean.gr
https://www.ru.aegean.gr/epos?id=225
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 ην πεδίν 1 επηιέγεηε ηνλ ηχπν παξαζηαηηθνχ πνπ επηζπκείηε λα ιάβεηε (Απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ ή 

ηηκνιφγην) 

 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 
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Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνο Πξνγξακκάησλ: 

Δπζηξάηηνο Παπάλεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε: 

Παθιαηδφγινπ νθία, paklatzoglou.sofia@gmail.com 

Πξαζζά Διέλε, eprassa@aegean.gr   

Μπαιάζα Καηεξίλα, ppy@aegean.gr 
 

Σερληθή Τπνζηήξημε: 

Πξαζζά Σεξέδα, teriprassa@outlook.com 

Γξακκαηεηαθή Τπνζηήξημε 

ηαπξνχια Βεγηάδε, Πελειφπε Αιηάγα, Διηζάβεη Γθηλάια, Υξχζα Σαπίλε, Μαξία Αλαγλσζηνπνχινπ, Σεξέδα Εσγνπνχινπ 

22510-36520, 210-6492115 εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο 

6940911716, 6988019804, 6972192165, 6988069584, 6948711315, 6941657126 

Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: ppy@aegean.gr 

mailto:paklatzoglou.sofia@gmail.com
mailto:eprassa@aegean.gr
mailto:ppy@aegean.gr
mailto:ppy@aegean.gr
mailto:ppy@aegean.gr
mailto:ppy@aegean.gr
mailto:teriprassa@outlook.com

