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1Α. ΚΟΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Οηθνγελεηαθήο - πζηεκηθήο ζεξαπείαο» είλαη ε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο ζεσξίαο ησλ 

ζπζηεκάησλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ παξέκβαζεο ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηα επξχηεξα θνηλσληθά δίθηπα ηνπ ζεξαπεπφκελνπ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζα γίλεη ηζηνξηθή αλαδξνκή, παξνπζίαζε ησλ θπξηφηεξσλ ζεσξεηηθψλ εθπξνζψπσλ θαη 

θαηεπζχλζεσλ, ζα αλαδεηρζνχλ νη ζεξαπεπηηθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο δηαδηθαζίεο παξέκβαζεο θαη αμηνιφγεζεο θαη ζα 

δηδαρζνχλ αλαιπηηθά ηα βήκαηα θάζε ζπλεδξίαο. 

Θα παξνπζηαζηνχλ νη θχξηεο ηερληθέο ηεο νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο, φπσο ην γελεφγξακκα,   θαη ζα αλαιπζεί ν 

νηθνγελεηαθφο θχθινο δσήο. 

ην πξφγξακκα ζα επηρεηξεζεί ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο ηνπ πξνβιήκαηνο κέζα ζην ζπζηεκηθφ πιαίζην, ζα 

εξκελεπζνχλ νη ηξφπνη δηαηήξεζεο ηεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, θαη ζα ζπδεηεζεί ε έλλνηα ηεο ζχγθξνπζεο θαη ηεο 

επίιπζεο ηεο.  

Έκθαζε ζα δνζεί ζηηο δεμηφηεηεο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ζπκβνχινπ θαη ζηε δενληνινγία ηεο παξέκβαζεο. Ζ νηθνγέλεηα ζα 

κειεηεζεί ππφ ην πξίζκα ησλ επξχηεξσλ πνιηηηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζα γίλεη ιφγνο  γηα ηηο λέεο κνξθέο 

νηθνγέλεηαο θαη ηε κνλνγνλετθφηεηα. 

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: 

 πζηεκηθή ζεσξία – Γεληθή Θεσξία ησλ ζπζηεκάησλ – Βαζηθέο έλλνηεο θαη αξρέο πζηεκηθήο Θεξαπείαο θαη 

πκβνπιεπηηθήο 

 Γέλεζε θαη Δμέιημε ηεο Οηθνγελεηαθήο Θεξαπείαο 

 ρνιέο Οηθνγελεηαθήο Θεξαπείαο (αλαιπηηθή παξνπζίαζε) 

 Άιια κνληέια θαη ςπρνζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο 

 Βαζηθέο έλλνηεο θαη αξρέο αηνκηθήο, νηθνγελεηαθήο, θαη νκαδηθήο ςπρνζεξαπείαο 

 Λφγνο θαη Δπηθνηλσλία 

 Κχθινο δσήο θαη ζηάδηα εμέιημεο ηνπ αηφκνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο 
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 Οηθνγέλεηα θαη νηθνγελεηαθή ζεξαπεία ζηελ Διιάδα 

 Κνηλσληνινγηθή δηάζηαζε θαη δπλακηθή ηεο νηθνγέλεηαο 

 Μνξθέο ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ - Δξγαιεία ηνπ ζεξαπεπηή θαη ηερληθέο νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο 

 Δηδηθά ζέκαηα νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο 

 Δηδηθά ζέκαηα: θιηληθέο εηθφλεο – ζηνηρεία ςπρνπαζνινγίαο 

 χγρξνλα ζέκαηα εθπαίδεπζεο ζηελ ζεξαπεία νηθνγέλεηαο 

 Δζεινληηθή ελδπλάκσζε δεμηνηήησλ – πγγξαθή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο 

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.  

Πεπιεσόμενα ππογπάμμαηορ 

5. ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΦΟΙΣΗΗ 

Σν πξφγξακκα είλαη 18κελεο δηάξθεηαο θαη πηζηψλεη 1.200 δηδαθηηθέο ψξεο. Υσξίδεηαη ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Κάζε 

ζεκαηηθή ελφηεηα πεξηιακβάλεη δηδαθηηθέο ελφηεηεο. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο θνίηεζεο αλέξρεηαη ζηα 1.200€.   

Ζ έλαξμε ησλ καζεκάησλ πξνγξακκαηίδεηαη γηα ηηο 25 Φεβξνπαξίνπ 2019  

6. ΣΡΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ 

Σν Πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ΑΤΓΥΡΟΝΖ κειέηε πιηθνχ, αιιά κπνξεί λα εληζρχεηαη απφ ζχγρξνλεο ζπλαληήζεηο ζηελ 

πιαηθφξκα ηειεθπαίδεπζεο. Οη ζχγρξνλεο ζπλαληήζεηο κε ηνπο δηδάζθνληεο κπνξεί λα αλέξρνληαη ζε 2 ηξίσξα ην κήλα. 

7. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΔΠΙΜΟΡΦΟΤΜΔΝΩΝ 

Α1. ΓΙΓΑΚΣΡΑ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΔΩΝ 

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

πξνβιέπνληαη δίδαθηξα 1200 επξψ ζπλνιηθά, ηα νπνία θαηαβάιινληαη σο εμήο: 

-1η δόζη εγγπαθήρ: 300 επξψ πιεξσηέα κέρξη 25 Φεβξνπαξίνπ 2019  

(Η ππώηη δόζη καηοσςπώνει και ηην εγγπαθή ζαρ) 

-2η δόζη: 300 επξψ, πιεξσηέα κέρξη 30 Απξηιίνπ 2019 

-3η δόζη: 300 επξψ πιεξσηέα κέρξη 31 Ηνπιίνπ 2019 

-4η δόζη: 300 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 600 επξψ) 
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*Μεηά ηην καηάθεζη ηος ποζού δε γίνεηαι δεκηή καμία αίηηζη επιζηποθήρ σπημάηων ούηε εξεηάζεηαι ανάλογο 

αίηημα 

Α2. ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ: 

Ο θάζε επηκνξθνχκελνο ππνρξενχηαη λα: 

 παξαθνινπζεί ην Γηδαθηηθφ Πξφγξακκα 

 πξαγκαηνπνηήζεη ηα ηεζη αμηνιφγεζεο ηεο χιεο πνπ έρεη δηδαρζεί αλά δίκελν (απνηεινχληαη απφ εξσηήζεηο 

πνιιαπιήο επηινγήο, εξσηήζεηο ζσζηνχ ιάζνπο ή αλνηθηέο εξσηήζεηο). Σν ηεζη πξέπεη λα γίλεη ζε 

πξνθαζνξηζκέλε επηαήκεξε πεξίνδν. ε πεξίπησζε πνπ ε ζπλνιηθή βαζκνινγία δελ μεπεξλά ην 50%, ν 

εθπαηδεπφκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα επαλεμέηαζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 εθπνλήζεη πηπρηαθή εξγαζία ζε ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν (5.000 ην ειάρηζην φξην ιέμεσλ θαη 8.000 ην 

κέγηζην) ή λα πινπνηήζεη εζεινληηθή ελδπλάκσζε δεμηνηήησλ (100 σξψλ) ζε θνξέα ηεο επηινγήο ηνπ ή ζε 

ζπλεξγαδφκελν θνξέα, εθφζνλ ππάξρεη ζηελ πεξηνρή δηακνλήο. 

 Δπεηδή ηα πξνγξάκκαηα ρνξεγνχλ επξσπατθέο πηζησηηθέο κνλάδεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (ecvet) 

θξίλεηαη αλαγθαία ε πεξίιεςε (έσο 500 ιέμεηο) επηζηεκνληθψλ άξζξσλ απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

πγθεθξηκέλα, νη επηκνξθνχκελνη πξέπεη λα επηιέμνπλ απφ ηελ ςεθηαθή βηβιηνζήθε ή απφ άιιε έγθπξε πεγή 

10 επηζηεκνληθά άξζξα (ζηα αγγιηθά ή ειιεληθά) θαη λα ζπληάμνπλ πεξηιήςεηο ζχκθσλα κε ηα αθαδεκατθά 

θξηηήξηα. Ζ απνζηνιή ησλ πεξηιήςεσλ γίλεηαη ζην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο θαη είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ 

απφθηεζε ηεο πηζηνπνίεζεο 

ΠΡΟΟΥΗ:  

•Ζ επηηξνπή εξεπλψλ 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 είλαη ελδεηθηηθφ θαη κπνξεί λα αιιάδεη αλάινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ δηδαζθφλησλ 

•Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ ελαξκνληδφκελν πξνο ηηο λέεο νδεγίεο ρνξεγεί ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ςεθηαθά θη φρη έληππα 

πηζηνπνηεηηθά  

•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 ζρεηηθνχο 

θνξείο. Σα Πξνγξάκκαηα δηαζέηνπλ πξνζσπηθφ ζχκβνπιν γηα ηα δεηήκαηα απηά. 
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8. ΤΓΚΡΙΣΙΚΑ ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ 

o Δπξσπατθέο πηζησηηθέο κνλάδεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ECVET 

o Ζ επηκφξθσζε ζπκπιεξψλεηαη κε ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ζπκκεηνρή ζε επηζηεκνληθφ ζπλέδξην, πνπ δηνξγαλψλεηαη ζηα 

πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ή άιιεο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δξάζεηο.  

o πγγξαθή εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, παξνπζίαζε ζε παλειιήλην ζπλέδξην ή δεκνζίεπζε ζε δηεζλή επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά κε θξηηέο 

o Πινχζηα Φεθηαθή Βηβιηνζήθε 

o Μνξηνδνηήζεηο αλάινγα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

o Πηζηνπνηεηηθφ εμεηδίθεπζεο απφ Γεκφζην Παλεπηζηήκην 

o 50% έθπησζε ζε έλα απφ ηα επφκελα εηήζηα πξνγξάκκαηα πνπ ζα πξνθεξχζζνληαη απφ ηα Δπαγγεικαηηθά 

Πξνγξάκκαηα Δλδπλάκσζεο θαη πκβνπιεπηηθήο 

9. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΓΓΡΑΦΖ 

Για πληπωμή μέζω ηπαπεζικήρ καηάθεζηρ: 

Γηα πιεξσκή κέζσ ηξαπεδηθήο θαηάζεζεο: 

Βήμα 1ο 

πκπιεξψζηε ηελ παξαθάησ αίηεζε 

https://www.ru.aegean.gr/epos?id=214  
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 

https://www.ru.aegean.gr/epos?id=214
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Βήμα 2ο 

 

 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 Δγγπαθή 

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 Δπιλογή απσείος 

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. 

Για πληπωμή μέζω πιζηωηικήρ- σπεωζηικήρ κάπηαρ: 

Βήμα 1ο 

πκπιεξψζηε ηελ παξαθάησ αίηεζε 

https://www.ru.aegean.gr/epos?id=214  
 

 

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=214
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Βήμα 3ο 

 

 

 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 

Εσγνπνχινπ22510-36520, 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
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