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1Α. ΚΟΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

To Πξφγξακκα εηζάγεη ηνπο επηκνξθνχκελνπο ηφζν ζηηο ζεσξίεο ηνπ θιάδνπ, φζν θαη ζηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνζεγγίζεηο 

ηνπ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο. Δπηπιένλ, ζηε γεληθή ζθνπνζεζία ηνπ πξνγξάκκαηνο αλήθεη ε εηο βάζνο κειέηε ησλ ζρεηηθψλ 

δεηεκάησλ ππφ ην πξίζκα ηεο Κνηλσληνινγίαο θαη ηεο Φπρνινγίαο ηεο Τγείαο θαη ε πξνζθνξά ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ, 

ψζηε λα θαηαζηεί απηφ εθηθηφ. 

1Β. ΠΡΟΓΟΚΧΜΔΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

θνπφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη λα αλαδεηρζεί ε θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο ηαηξηθήο, λα εληζρπζεί ε επηθνηλσλία 

εξγαδνκέλσλ - αζζελψλ θαη ησλ ζπγγελψλ ηνπο θαη λα θαηαγξαθνχλ φινη εθείλνηνη παξάγνληεο πνπ εληζρχνπλ ηελ 

πνηφηεηαο δσήο κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο. 

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. 

3. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ 

Σν πξφγξακκα επηθεληξψλεηαη, αιιά δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο παξαθάησ ελφηεηεο: 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα 1 

Σίηινο Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληνινγία θαη Φπρνινγία ηεο Τγείαο – 

Κξάηνο πξφλνηαο ζε θαηξνχο θξίζεο - Πξνο ηελ ελνπνίεζε ηνπ 

ηαηξηθνχ θαη θνηλσληθνχ κνληέινπ γηα ηελ λφζν 

Πεξηγξαθή 

 

Ζ παξνχζα ζεκαηηθή ππν-ελφηεηα, εηζαγάγεη ηηο ζπνπδάζηξηεο 

θαη ηνπο ζπνπδαζηέο ζηα κεηαβαιιφκελα επηζηεκνινγηθά πεδία 

ηεο θνηλσληνινγίαο θαη ςπρνινγίαο ηεο πγείαο θαη θαη’ επέθηαζε 

ηεο αζζέλεηαο. Δηδηθφηεξα, πξνζεγγίδεηαη ηζηνξηθά ην θνηλσληθφ 

πιαίζην ηεο πγείαο θαη ηεο αζζελείαο θαη ε ζρέζε κεηαμχ 

ηαηξηθήο θαη θνηλσλίαο, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ αλαιχνληαη νη 

κεηαζρεκαηηζκνί ζην ρψξν ηεο ηαηξηθήο θαη ε θνηλσληθή 

κνξθνπνίεζε ηεο ηαηξηθήο γλψζεο. Τπφ ην αλσηέξσ πξίζκα, 

ζθηαγξαθνχληαη, ακθφηεξα, νη νξηζκνί πεξί ηνπ ηαηξηθνχ έξγνπ 
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θαη ηεο πγείαο – αζζέλεηαο, εκβαζχλνληαο ζην βηνταηξηθφ 

κνληέιν. πλαθφινπζα, παξνπζηάδεηαη ε νξγάλσζε ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη δεηεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ απφ 

ηελ ηειεπηαία, φπσο νη αληζφηεηεο ζηελ πγεία κέζα απφ έκθπιεο, 

θπιεηηθέο, ηαμηθέο θ.ιπ. επηηειέζεηο. ε απηφ ην πιαίζην, 

ηρλειαηνχληαη νη θνηλσληθνί πξνζδηνξηζηέο ηεο πγείαο. 

Καηαιεθηηθά, νη ζπνπδάζηξηεο θαη νη ζπνπδαζηέο ζα 

αλαζηνραζηνχλ σο πξνο ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ηηο 

πνιηηηθέο γηα ηελ πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κειινληηθψλ 

πξνθιήζεσλ θαη πξννπηηθψλ.   

ηελ παξνχζα ζεκαηηθή ππν-ελφηεηα ζθηαγξαθείηαη ν ξφινο ηνπ 

θξάηνπο πξφλνηαο ζε ζχλδεζε κε ην θνηλσληθν-ηζηνξηθφ πιαίζην 

θαη ηηο πνιηηηθέο γηα ηε δεκφζηα πγεία. Οη ζπνπδάζηξηεο θαη νη 

ζπνπδαζηέο ζα εζηηάζνπλ εηδηθφηεξα ζην πψο νη πνιιαπιέο 

«θξίζεηο» (νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηθέο, πνιηηηζκηθέο θ.ιπ.) 

επηδξνχλ ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή θαη ζηε ζπξξίθλσζε ηνπ 

θξάηνπο πξφλνηαο κε επίθεληξν ηηο δπηηθέο λενθηιειεχζεξεο 

θνηλσλίεο, δεκηνπξγψληαο επηζθάιεηεο ηφζν γηα ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο φζν θαη ηνπο δέθηεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο 

θαη πξφλνηαο. πλαθφινπζα, εμεηάδνληαη νη πξνθιήζεηο γηα ηε 

δεκφζηα πγεία ηνλ 21ν αηψλα. Καηαιεθηηθά, ηρλειαηνχληαη νη 

ζπιινγηθφηεηεο πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο 

άκβιπλζεο ησλ αληζνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηεο 

παξνρήο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ζηηο ζεκεξηλέο 

ζπλζήθεο, εληφο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. 

ηελ παξνχζα ζεκαηηθή ππν-ελφηεηα, εμεηάδεηαη ην δήηεκα ηεο 

ελνπνίεζεο θαη αιιεινζπκπιήξσζεο ηνπ ηαηξηθνχ θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ κνληέινπ ζηα πεδία ηεο πγείαο θαη ηεο αζζέλεηαο, 

ζην πιαίζην ησλ πξφζθαησλ ζπλζεηηθψλ ζεσξεηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ. Τπφ ην αλσηέξσ πξίζκα, νη ζπνπδάζηξηεο θαη νη 

ζπνπδαζηέο ζα εκβαζχλνπλ, κέζα απφ κία ζπλζεηηθή ζεσξεηηθή 

θαη εξεπλεηηθή αλαζθφπεζε, ζην πσο ε επηθξάηεζε ηνπ ηαηξηθνχ 

ή ηνπ θνηλσληθνχ κνληέινπ νδεγεί ζε κνλνδηάζηαηεο 

νξηνζεηήζεηο ησλ θαηλνκέλσλ ηεο πγείαο θαη ηεο αζζέλεηαο, 

αλαδεηθλχνληαο ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο ελνπνίεζεο. 
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Γηδαθηηθή Δλόηεηα 2 

Σίηινο Κνηλσληθή αλαπαξάζηαζε ηεο πγείαο θαη ηεο λφζνπ – ζηίγκα   

Πεξηγξαθή 

 

Ζ παξνχζα ζεκαηηθή ππν-ελφηεηα απνηειεί κία ζπλζεηηθή ζθηαγξάθεζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ 

θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ πεξί ηεο πγείαο θαη ηεο αζζέλεηαο, εκβαζχλνληαο ζην δήηεκα 

ηνπ ζηίγκαηνο. Δηδηθφηεξα, νη ζπνπδάζηξηεο θαη νη ζπνπδαζηέο ζα γλσξίζνπλ ηα 

επηζηεκνινγηθά πεδία ηεο θνηλσληνινγίαο ηνπ ζψκαηνο θαη ζε ζπλνκηιία κε ηελ 

θνηλσληνινγία ηεο πγείαο θαη ηεο αζζέλεηαο. Τπφ ην αλσηέξσ πξίζκα, ζην επίθεληξν ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ηίζεληαη  νη θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο πγείαο θαη ηεο  

αζζέλεηαο- θαη πέξαλ ηεο βηνινγηθήο αηηηφηεηαο- απφ ηηο νπνίεο αλαθχπηνπλ πνιπζρηδείο 

πξνβιεκαηηζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηθηλδπλφηεηα θαη ηελ ηαηξηθή ηνπ ηξφπνπ δσήο – 

ηαηξηθνπνίεζε/γελεηηθνπνίεζε/ςπρηαηξηθνπνίεζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, ηελ εκπεηξία ηεο 

ρξφληαο ή κε αζζέλεηαο, ηε ζσκαηνπνίεζε ηεο αζζέλεηαο  θαη/ή ηε βίσζε ηεο αλαπεξίαο.   

Γηδαθηηθή Δλόηεηα 3 

Σίηινο Πνηφηεηα δσήο θαη αζζέλεηα 

Πεξηγξαθή 

 

Οη δχζθνινη ξπζκνί, ην άγρνο θαη ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θάλνπλ ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ 

λα ράλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ πνηφηεηα ζηε θαζεκεξηλφηεηά ηνπ απνκαθξχλνληαο ηνλ 

απφ απηφ πνπ ε θχζε ηνπ ράξηζε απφ ηελ γέλλεζή ηνπ… 

ΚΑΛΖ ΤΓΔΗΑ VS ΥΔΖ ΜΔ ΣΖ ΝΟΟ. H θχζε ράξηζε ζηνλ άλζξσπν, ΣΟ ΑΡΧΜΑ ΕΧΖ! Ση 

πξνθαιεί φκσο ηελ εμαζζέλεζε ελφο ηέιεηνπ κεραληζκνχ, κε ζπλέπεηα ηελ θζνξά θαη ην 

θπζηθφ ζάλαην; Γηαηί ράλεηαη ην άξσκα δσήο; 

Χ ΤΓΔΗΑ ΟΡΗΕΔΣΑΗ Ζ ΤΠΑΡΞΖ ΤΜΜΔΣΡΗΑ ΚΑΗ ΔΤΡΤΘΜΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΖ ΚΑΗ ΣΟ 

ΧΜΑ (ΠΛΑΣΧΝ). Ζ ΝΟΟ ΣΟ ΧΜΑ ΔΗΝΑΗ Ο ΚΑΘΡΔΠΣΖ ΣΖ ΦΤΥΟΝΟΖΣΗΚΖ 

ΑΤΜΜΔΣΡΗΑ. 

Οη γηαηξνί, ησλ πξνρξηζηηαληθψλ ρξφλσλ είραλ κηα νιηζηηθή άπνςε γηα ηνπο αζζελείο ηνπο, 

ηνπο νπνίνπο ζεσξνχζαλ σο ελζαξθσηέο ησλ θπζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο θχζεο, πνπ 

ιεηηνπξγνχλ αξκνληθά ζε θαηαζηάζεηο πγείαο αιιά θαη πνπ κπνξεί λα ράζνπλ ηελ επξπζκία 

ζε θαηαζηάζεηο αδπλακίαο, κε απνηέιεζκα ηελ λφζν. 

Ζ ειιεληθή θαη αλαηνιηθή θνπιηνχξα φξηζαλ ηνλ ραξαθηήξα ηεο πγείαο σο πνιπδηάζηαην, 

ζπλδπάδνληαο ηε ζπλνρή ηνπ πλεχκαηνο κε ην ζψκα, θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηά 

επεξεάδνληαη απφ ην πεξηβάιινλ. 
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Γηδαθηηθή Δλόηεηα 4 

Σίηινο Ζ επηθνηλσλία ζην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηερληθέο δηαπξαγκάηεπζεο 

Πεξηγξαθή 

 

Ζ παξνχζα ζεκαηηθή ππν-ελφηεηα επηθεληξψλεηαη ζηελ επηθνηλσλία ζην ρψξν ηνπ 

λνζνθνκείνπ θαη ζε ζρέζε κε ηηο ηερληθέο δηαπξαγκάηεπζεο. Δηδηθφηεξα, ζην επίθεληξν ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ηίζεληαη θπξίσο νη ζρέζεηο κεηαμχ ηαηξνχ θαη αζζελνχο θαη ζε ζχλδεζε κε 

δεηήκαηα ζπκβνπιεπηηθήο, ζπλεξγαζίαο ή θαη ζχγθξνπζεο, θαζψο θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο ζην πεξηβάιινλ ηνπ λνζνθνκείνπ, κέζα απφ ηηο αληίζηνηρεο 

δηαδξάζεηο. ε απηφ ην πιαίζην, ηρλειαηνχληαΗ νη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πεξί ησλ ηερληθψλ 

δηαπξαγκάηεπζεο ζην πεδίν ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. πλαθφινπζα, εμεηάδνληαη νη 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηθνηλσλία ζην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ζε ζχλδεζε 

κε ηελ νξγάλσζε εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο. 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα  5 

Σίηινο Σχπνη πξνζσπηθφηεηαο θαη ηχπνη αζζελψλ 

Πεξηγξαθή 

 

ΑΝΣΗΛΖΠΣΗΚΟ (ΝΔΡΟ/ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ): Σν ΝΔΡΟ (ΑΠΡΟ ΦΛΔΓΜΑ) θπξηαξρεί 

ζπλεξγηθά κε ην ζηνηρείν ηεο ΦΧΣΗΑ πξνάγνληαο ηελ ελέξγεηα ηνπ κεηαβνιηζκνχ. 

Δμηζνξξνπεί ηελ πέςε, ηελ απνξξφθεζε, ηελ αθνκνίσζε, ηε ζξέςε θαη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ 

ζψκαηνο (ζηνηρείν ΑΔΡΑ). ε Δπξπζκία αλαπηχζζνπλ αηζηνδνμία θαη θνηλσληθφηεηα. Δθηφο 

ηζνξξνπίαο παξνπζηάδνπλ ρακειψλ δνλήζεσλ ζπλαηζζήκαηα, φπσο θζφλν, ζπκφ, κίζνο θ. 

α. ( Άλνημε ) ΑΗΜΑΣΧΓΖ ΣΤΠΟ 

ΛΟΓΗΚΟ (ΦΧΣΗΑ/ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ) : πλδπαζκέλε θπξίαξρε ελέξγεηα απφ ηα ζηνηρεία ΦΧΣΗΑ 

θαη ΝΔΡΟΤ. Διέγρεη ηε ζπλνρή θαη ηε δνκή ηνπ ζψκαηνο (ΓΖ). Τπνζηεξίδεηηα θχηηαξα ηνπ 

ζψκαηνο σο φινλ θαη ζπληεξεί νζηά θαη κπτθφ ζχζηεκα. Απφιαπζε/Αλαπαξαγσγή. 

Δλδπλακψλεη κε ην ζηνηρείν ΦΧΣΗΑ ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο πνπ ρξεηάδνληαη ΔΝΤΓΑΣΧΖ π.ρ. 

επηδεξκίδα, αξζξψζεηο. ε Δπξπζκία, απηφο ν ζπλδπαζκφο ζηνηρείσλ καο δίλεη γαιήλε, 

αξκνλία, αγάπε, κεγαινςπρία, ελψ αληίζεηα ε δπζιεηηνπξγία ηνπ δεκηνπξγεί θζφλν, 

απιεζηία, εκκνλέο Κιπ. ( Καινθαίξη ) ΥΟΛΔΡΗΚΟ ΣΤΠΟ 

ΑΠΣΗΚΟ (ΓΖ/ΤΛΖ) : Σν ζηνηρείν ηεο ΓΖ θπξηαξρεί.πλδέεηαη κε ην ζηνηρείν ηνπ ΑΔΡΑ ν 

νπνίνο ειέγρεη ηελ ελέξγεηα ηεο Ρνήο θαη ησλ Γνλήζεσλ ηεο ΦΧΣΗΑ . Έηζη ηζνξξνπεί ηελ 

αλαπλνή, ηελ θίλεζε ησλ κπψλ θαη ηζηψλ ελ γέλεη, ηνλ θαξδηαθφ παικφ θαζψο θαη φιεο ηηο 

θηλήζεηο ζην θπηηαξφπιαζκα θαη ζηηο θπηηαξηθέο κεκβξάλεο (ΜΑΤΡΟ ΦΛΔΓΜΑ). Όηαλ ε 

ελέξγεηα απηή είλαη ζε Δπξπζκία, ην άηνκν είλαη δεκηνπξγηθφ, ήξεκν θαη επέιηθην. Δθηφο 

απηήο, δεκηνπξγείηαη θφβνο θαη άγρνο. (Φζηλφπσξν) ΜΔΛΑΓΥΟΛΗΚΟ ΣΎΠΟ 

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΟ (ΑΔΡΑ/ΚΔΦΔΗ): Σν ζηνηρείν ηνπ αέξα θπξηαξρεί, ζε ζπλδπαζκφ κε 
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απηά ηνπ ΝΔΡΟΤ θαη ηεο ΓΖ (ΜΑΤΡΟ ΦΛΔΓΜΑ). Ηζνξξνπεί ηελ Ομπ-γφλσζε, ηελ 

Δλπδάησζε θαη ηε Θξέςε. Θέηεη ζε Δπξπζκία ηελ αληίιεςε ησλ Αηζζεηψλ θαη ηελ 

Αληαλάθιαζε ηνπο ζην Φζαξηφ, πξνάγνληαο πλεπκαηηθφηεηα, εγθαξηέξεζε θαη επεμία. Υσξίο 

απηήλ παξνπζηάδνπλ άγρνο, αιαδνλεία, λσζξφηεηα, αραξηζηία, εθδηθεηηθφηεηα, δήιεηα θιπ. 

(Υεηκψλαο ) ΦΛΔΓΜΑΣΗΚΟ ΣΤΠΟ. 

ΣΟ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΧΜΑ ΜΠΟΡΔΗ: ΝΑ ΓΗΝΔΗ ΑΝΣΗΛΖΠΣΟ ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΟΤ ΦΧΣΟ 

ΠΟΤ ΠΔΡΗΔΥΔΣΑΗ ΣΖ ΦΧΣΗΑ, ΝΑ ΓΗΝΔΗ ΑΠΣΟ ΜΔ ΣΟ ΣΟΗΥΔΗΟ ΓΖ. ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΧΖ 

ΑΤΣΧΝ ΣΧΝ ΓΤΟ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ ΜΔΟ ΤΝΓΔΖ. ΜΑΛΗΣΑ ΣΑ ΣΔΡΔΑ ΧΜΑΣΑ, ΠΟΤ 

ΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΚΑΗ ΑΠΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ, ΥΡΔΗΑΕΟΝΣΑΗ ΓΤΟ ΤΝΓΔΜΟΤ, ΚΑΗ Χ ΣΔΣΟΗΑ 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΧΜΑ: Ο ΑΔΡΑ ΚΑΗ ΣΟ ΝΔΡΟ. Ζ ΜΔΣΑΞΤ 

ΣΟΤ ΑΝΑΛΟΓΗΑ ΔΗΝΑΗ ΣΔΣΟΗΑ ΧΣΔ ΝΑ ΔΠΗΣΡΔΠΔΗ ΜΔΓΑΛΖ ΤΝΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΣΔΣΟΗΑ 

ΠΟΤ ΜΟΝΟ Ο ΓΖΜΗΟΤΡΓΟ ΣΟΤ ΝΑ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΣΖ ΓΗΑΛΤΔΗ. (ΠΛΑΣΧΝ) 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα  6 

Σίηινο πκβνπιεπηηθή θαη coaching γηα εξγαδνκέλνπο ζηα λνζνθνκεία  

Πεξηγξαθή 

 

Ζ παξνχζα ζεκαηηθή ππν-ελφηεηα ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην 

λνζνθνκεηαθφ πεξηβάιινλ, επηδξψληαο ηαπηφρξνλα ζηνλ ηξφπν βίσζεο ηεο αζζέλεηαο ησλ 

αηφκσλ, κέζα απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ πξνζεγγίζεσλ πεξί ζπκβνπιεπηηθήο 

θαη coaching. Δηδηθφηεξα, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηδηνκνξθία ηνπ ρψξνπ ηεο θιηληθήο θαη ζε 

ζχλδεζε κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο, νη ζπνπδάζηξηεο θαη νη ζπνπδαζηέο ζα εζηηάζνπλ 

ζηηο δεμηφηεηεο πεξί ηεο δηεμαγσγήο ζπλεδξηψλ ζπκβνπιεπηηθήο ζηνπο ρψξνπο ηεο πγείαο, 

θαζψο θαη ζε ςπρνζεξαπεπηηθέο δεμηφηεηεο ζηε θξνληίδα ηεο πγείαο, εκβαζχλνληαο ζε 

δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξαθηηθή ηεο ζπκβνπιεπηηθήο, φπσο ην εξγαζηαθφ ζηξεο ή ε 

αλαθνίλσζε δπζάξεζησλ εηδήζεσλ.   

 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα  7 

Σίηινο ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΔΝΧΝ ΠΟΤ ΑΠΔΗΛΔΗΣΑΗ Ζ ΕΧΖ ΣΟΤ 

Πεξηγξαθή 

 

ην δπηηθφ ηαηξηθφ κνληέιν, σο πγεία νξίδεηαη ε απνπζία αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο, ηφζν ζην 

επίπεδν ηνπ ζψκαηνο, φζν θαη ζην επίπεδν ηεο λνεηηθήο ιεηηνπξγίαο (δηπνιηθή ζεψξεζε). Ζ 

θηινζνθία ηνπ ηαηξηθνχ κνληέινπ πξνζέγγηζεο, ζηα πιαίζηα έιεγρνπ θαη αλάιπζεο ηνπο, 

δηαρσξίδεη ην ζψκα θαη ην πλεχκα ζε δχν ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. 

Ο εγθέθαινο δίλεη ηελ πλεπκαηηθή αληίιεςε γηα ηελ πγεία ζην ζψκα κε βάζε ηε δηρνηφκεζε. 

Γηαρσξίδεη ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα. Ζ δηρνηφκεζε είλαη πξσηφγνλνο/αλψξηκνο ακπληηθφο 
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κεραληζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ άλζξσπν φηαλ αδπλαηεί λα απνθχγεη ηε 

ζχγθξνπζε πνπ πξνθαινχλ ηα ακθηζπκηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνλ θαηαθιχδνπλ ζηε ζρέζε 

κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη ηνλ εαπηφ ηνπ. Μπνξεί φκσο λα είλαη ρξήζηκε, επεηδή ζπκβάιιεη 

ζηελ αλαζηνιή ζπγθηλεζηαθψλ θαηαζηάζεσλ έληνλνπ άγρνπο, ελψ πξνάγεη ηηο εζηθέο 

επηινγέο θαη βνεζά ζηελ δηακφξθσζε ιφγνπ. 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δηαηππψζεθε ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ 

Τγείαο (WHO, 1946) σο Τγεία νξίδεηαη: «ε θαηάζηαζε ηεο πιήξνπο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη 

θνηλσληθήο επεμίαο θαη φρη κφλν ε απνπζία αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο». 

πλεπψο ε Τγεία είλαη πνιπδηάζηαηε έλλνηα θαη δελ κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη κφλν απφ ηελ 

πεξηγξαθή απνπζίαο εκθαλψλ ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ.  

Ζ θαηάζηαζε επεμίαο πνπ λνηψζεη θάπνηνο έρεη ζρέζε θαη κε άιινπο παξάγνληεο φπσο: ε 

αηνκηθή ηνπ ειεπζεξία, ε ηδηνζπγθξαζία ηνπ ,ε Φπρνλνεηηθή ηνπ ηζνξξνπία, ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ, ε νηθνλνκία, ε εξγαζία ηνπ θιπ. 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα 8 

Σίηινο Φπρηθή Τγεία   

Πεξηγξαθή 

 

Ζ παξνχζα ζεκαηηθή ππν-ελφηεηα, επηθεληξψλεηαη ζε ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ άπηνληαη 

ησλ δεηεκάησλ ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη αζζέλεηαο. Δηδηθφηεξα, νη ζπνπδάζηξηεο θαη 

ζπνπδαζηέο ζα εκβαζχλνπλ ζηελ νξγάλσζε ηεο ςπρηαηξηθήο θαη ζηε ζπνπδαηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ θνηλνηηθήο ςπρηθήο πγείαο ζε ζχλδεζε κε ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο 

αληηκεηψπηζεο ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο, πξνζεγγίδνληαο ηαπηφρξνλα, θξηηηθά, δεηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαπαξαγσγή ζηεξενηχπσλ  θαη πξνθαηαιήςεσλ πεξί ηεο ςπρηθήο 

αζζέλεηαο θαη ην ζπλαθφινπζν ζηηγκαηηζκφ ησλ ςπρηθά αζζελψλ. ην επίθεληξν ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ηίζεηαη ε εκπεηξία ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο ζε ζπλνκηιία κε ηηο πνιιαπιέο 

αληζφηεηεο πνπ βηψλνπλ νη ςπρηθά αζζελείο. πλαθφινπζα, εμεηάδνληαη νη πνιηηηθέο πεξί 

ςπρηθήο πγείαο θαη ζε ζχλδεζε κε ηελ άκβιπλζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ησλ ςπρηθά 

αζζελψλ. Καηαιεθηηθά, θεληξηθήο ζεκαζίαο είλαη νη ζρέζεηο κεηαμχ επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο 

πγείαο θαη αζζελψλ ζε ζχλδεζε κε δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεξαπεία.   

Γηδαθηηθή Δλόηεηα 9 

Σίηινο Γηαπνιηηηζκηθή πκβνπιεπηηθή θαη Γηαπνιηηηζκηθή δηακεζνιάβεζε   

Πεξηγξαθή 

 

ην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο παξνχζαο ζεκαηηθήο ππν-ελφηεηαο ελππάξρνπλ ηα 

δεηήκαηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο, ζην πιαίζην ησλ 

πνιππνιηηηζκηθψλ δπηηθψλ θνηλσληψλ ηεο χζηεξεο λεσηεξηθφηεηαο. Δηδηθφηεξα, νη 
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ζπνπδάζηξηεο θαη νη ζπνπδαζηέο ζα εκβαζχλνπλ ζηα δεηήκαηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

ζπκβνπιεπηηθήο θαη δηαπνιηηηζκηθήο δηακεζφιαβεζεο, ζηνρεχνληαο αθελφο ζηελ ελίζρπζε 

ησλ γλψζεσλ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο κε φξνπο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο θαη ζηηο ζρέζεηο κε 

ηνπο αζζελείο ζηνλ θιηληθφ ρψξν θαη αθεηέξνπ ζηελ άκβιπλζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, 

ησλ δηαθξίζεσλ θαη ησλ αληζνηήησλ κεηνλνηήησλ θαη επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ απφ ηηο 

παξνρέο πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο, φπσο γηα παξάδεηγκα  ζε ζχλδεζε κε ην 

πξνζθπγηθφ-κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα.   

Γηδαθηηθή Δλόηεηα 10 

Σίηινο Δξγαζηαθή εμνπζέλσζε – εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη θνπιηνχξα νξγαληζκψλ   

Πεξηγξαθή 

 

ηελ παξνχζα ζεκαηηθή ππν-ελφηεηα αλαιχνληαη νη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πεξί ηεο 

εξγαζηαθήο (επαγγεικαηηθήο) εμνπζέλσζεο θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζε 

ζχλδεζε κε ηελ θνπιηνχξα νξγαληζκψλ, εηδηθά γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ζην ρψξν ηεο πγείαο. 

Δηδηθφηεξα, νη ζπνπδάζηξηεο θαη ζπνπδαζηέο ζα εζηηάζνπλ ζηηο κνξθέο, ζηα ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο ζε ζχλδεζε κε ηελ εξγαζηαθή εμνπζέλσζε 

– εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο εηδηθά ζην πεξηβάιινλ ηνπ λνζνθνκείνπ, 

δηεξεπλψληαο ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ εκθάληζε ησλ αλσηέξσ.   

Γηδαθηηθή Δλόηεηα 11 

Σίηινο Βησκαηηθφ Δξγαζηήξην: «πκβνπιεπηηθή, ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε ηεο Ννζειεπηηθήο 

Οκάδαο κηαο θιηληθήο ζηα πιαίζηα ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ» 

Πεξηγξαθή 

 

Βησκαηηθφ Δξγαζηήξην: «πκβνπιεπηηθή, ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε ηεο Ννζειεπηηθήο 

Οκάδαο κηαο θιηληθήο ζηα πιαίζηα ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ» 

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 3.000-6.000 ιέμεσλ. 
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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 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 ΓΙΚΣΤΧΔΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ  

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 

 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  
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Α. ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ 

          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 & ΑΠΟΠΛΗΡΧΜΗ ΓΟΔΧΝ 

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 

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 
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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. 

• 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 
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•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=226 
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 

  

https://www.ru.aegean.gr/epos?id=226
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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/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. 
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Πξνζνρή: 

-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=226 
 

 

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 

  

mailto:ppy@aegean.gr
https://www.ru.aegean.gr/epos?id=226
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Βήκα 3ν 

 

 

 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

