
 

 

 

 

 

 

 

 

Σα Προγρϊμματα Ψυχικόσ Τγεύασ του Κϋντρου Δια Βύου Μϊθηςησ του 

Πανεπιςτημύου Αιγαύου διοργανώνουν τα πιο καινοτόμα επιμορφωτικϊ 

ςεμινϊρια, ςχεδιϊζουν υψηλόσ ζότηςησ πιςτοποιόςεισ και προςφϋρουν καύριεσ 

επαγγελματικϋσ εξειδικεύςεισ ςτην Ελλϊδα και την Κύπρο, αξιοποιώντασ ςτο 

ϋπακρο την αμεςότητα των διϊ ζώςησ παραδόςεων και την ευελιξύα τησ 

ψηφιακόσ τεχνολογύασ.  

Όλα τα προγρϊμματα δομούνται κατόπιν ϋρευνασ αναγκών αγορϊσ, τα 

περιςςότερα από αυτϊ μοριοδοτούνται από το κρϊτοσ και αποτελούν το θεμϋλιο 

για ϊμεςη αποκατϊςταςη, ενδυνϊμωςη προςόντων και επικαιροπούηςη 

δεξιοτότων. Ενώ ςχεδόν όλα τα προγρϊμματα προςφϋρουν Ευρωπαώκϋσ 

Πιςτωτικεσ Μονϊδεσ Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ 

(ECVET)https://www.iky.gr/el/ecvet-network 

Με μεγϊλη αναγνωριςιμότητα και τεκμηριωμϋνα ποιοτικϊ χαρακτηριςτικϊ 

τα Προγρϊμματα Χυχικόσ Τγεύασ δύνουν όλα τα εχϋγγυα για μια αναζωογόνηςη 

τησ ςταδιοδρομύασ ςασ. Παρϊλληλα, ϋχουν δημιουργόςει ϋνα τερϊςτιο δύκτυο 

δημοςύων και ιδιωτικών ςυνεργαζόμενων φορϋων, ςτην Ελλϊδα και την Ευρώπη, 

διαςφαλύζοντασ πολλαπλαςιαςτικϋσ προοπτικϋσ ςτην Ε.Ε. Αναζητούμε 

παρϊφορα το πρωτόγνωρο, τιμούμε και βαςιζόμαςτε ςτο κλαςικό, ανανεώνουμε 

τισ μεθόδουσ διδαςκαλύασ, δύνουμε διαρκεύσ ευκαιρύεσ ςε νϋουσ ςυνεργϊτεσ, 

ενςωματώνοντασ την πεύρα των παλαιοτϋρων και δεν εγκαταλεύπουμε χωρύσ 

ςυμβουλευτικό τουσ επιμορφούμενουσ για πολλϊ χρόνια μετϊ το πϋρασ των 

προγραμμϊτων. Είμαςτε τα ΜΟΝΑ Προγράμματα Δημοςίου Πανεπιςτημίου, 

που τολμάμε να διδάςκουμε ςε πολλέσ επαρχιακέσ πόλεισ, μη 

επαναπαυόμενοι ςτισ ευκολίεσ τησ Αθήνασ και τησ υμπρωτεύουςασ. 

Η κατϊρτιςη ςυμπληρώνεται από πλόθοσ προαιρετικών κοινωνικών και 

πολιτιςτικών δρϊςεων, από δωρεϊν ςυμπληρωματικϋσ εκπαιδεύςεισ, από 

προαιρετικό και δωρεϊν εμβϊθυνςη ςτη μεθοδολογύα ϋρευνασ, από τη 

δυνατότητα δημοςύευςησ ςε διεθνϋσ επιςτημονικό περιοδικό, από ανϊρτηςη 

ϊρθρων των καταρτιζόμενων ςτο psichologia.gr και από διαρκό υποςτόριξη και 

ςυμβουλευτικό από μύα πλειϊδα μεντόρων και προςωπικών καθοδηγητών. 

http://ppy.aegean.gr/site/
http://ppy.aegean.gr/site/
https://www.iky.gr/el/ecvet-network


 

 

 

ΧΡΗΙΜΟΙ ΤΝΔΕΜΟΙ 

Ιςτότοποι: 

https://psichologiagr.com/ 
 

http://ppy.aegean.gr/site/ 
 

http://psichologia.gr 
 

 

 

 

Ομϊδεσςτοfacebook:  

Η ψυχολογύα με λόγια απλϊ: 

https://www.facebook.com/groups/enthronos/ 

Επαγγελματικϊ Προγρϊμματα Ψυχικόσ Τγεύασ Πανεπιςτημύου Αιγαύου: 

https://www.facebook.com/aegeanseminar/ 

Α. Διοργάνωςη Επιμορφωτικών Προγραμμάτων 

Από το 2009 μϋχρι ςόμερα ϋχουμε διοργανώςει με απόλυτη επιτυχύα τα 

παρακϊτω προγρϊμματα:  

1. υμβουλευτικό, διαχεύριςη κρύςεων και Χυχομετρύα 

2. Ειδικό Αγωγό και Εκπαύδευςη 

3. Διαπολιτιςμικό Αγωγό  

4. Διδαςκαλύα τησ Ελληνικόσ ωσ δεύτερησ ό/και ξϋνησ γλώςςασ 

5. Coaching μεςτοιχεύαυμβουλευτικόσ 

6. Executive coaching and management  

7. υμβουλευτικό, life coaching and mentoring  

8. Παιδοψυχολογύα 

9. Γνωςιακό - υμπεριφοριςτικό υμβουλευτικό  

10. υμβουλευτικό και Επαγγελματικόσ Προςανατολιςμόσ 

11. Διούκηςη Εκπαιδευτικών Μονϊδων  

12. Αρχϋσ, φιλοςοφύα και διδακτικό μεθοδολογύα ςτην Εκπαύδευςη Ενηλύκων 

13. χολικό Χυχολογύα 

14. Χυχολογύα και Σϋχνη  

https://www.facebook.com/groups/enthronos/
https://www.facebook.com/aegeanseminar/


 

 

15. Νευρογλωςςικόσ Προγραμματιςμόσ και Θετικό Χυχολογύα (NLP) 

16. Θεραπεύα και Εκπαύδευςη Παιδιών με Αυτιςμό και Διαταραχϋσ Επικοινωνύασ 

(TEACCH) 

17. Kλινικό Χυχολογύα 

18. Ανοιχτϊ εμινϊρια Χυχολογύασ  

19. Κατϊρτιςη τελεχών Ανθρωπιςτικών Οργανώςεων  

20. Εγκληματολογύα και Δικαςτικό Χυχολογύα  

21. Ειςαγωγό ςτην Εγκληματολογύα: Έγλημα και Χύχωςη 

22. Εκπαύδευςη Εκπαιδευτών Ενηλύκων  

23. Εκπαύδευςη υνοδών Παρϊλληλησ τόριξησ  

24. Θεραπεύα μϋςω τϋχνησ με ϋμφαςη ςτα εικαςτικϊ  

25. Χυχολογύα, υμβουλευτικό και Κοινωνιολογύα για όλουσ 

26. Πανεπιςτημιακϋσ Διαλϋξεισ Χυχολογύασ  

 

Β. Διοργάνωςη Δωρεάν Επιμορφώςεων 

1. Χυχολογύα, υμβουλευτικό και Προπονητικό Ζωόσ ςε 50+ πόλεισ τησ 

Ελλϊδασ 

2. Κοινωνιολογύα και Χυχολογύα τησ υγεύασ 

3. Διαχεύριςη ςχολικόσ τϊξησ - ο εκπαιδευτικόσ ωσ ςύμβουλοσ 

4. Μεθοδολογύα ϋρευνασ  

5. Oικογενειακό δύκαιο για κοινωνικούσ επιςτόμονεσ 

6. υναιςθηματικό νοημοςύνη και αυτοεκτύμηςη  

7. Ειςαγωγό ςτην Κοινωνιολογύα 

8. Ειςαγωγό ςτην επιςτόμη τησ Χυχολογύασ 

9. Χυχολογύκϋσ πρώτεσ βοόθειεσ  

10. Σο Α-Ψ των ςυμβουλευτικών ςυνεδριών  

11. Κοινωνικό Ανθρωπολογύα 

12. Ειςαγωγό ςτην εγκληματολογύα: Έγλημα και Χύχωςη 

13. Κοινότητα ψηφιακόσ μϊθηςησ μϋςω Viberhttps://bit.ly/2W0yG7W 

14. Δωρεϊν επιμόρφωςη ςε ςυνεργαςύα με την εταιρεύα Vellum_Μϋνουμε 

ςπύτι_1η Δωρεϊν επιμορφωτικό δρϊςη_Covid 19 

15.  Βιωματικϋσ ςυνεδρύεσ ςυμβουλευτικόσ, ενημϋρωςησ και ενδυνϊμωςησ με τη 

χρόςη τησ πλατφόρμασ zoom_2ηΔωρεϊν επιμορφωτικό δρϊςη_Covid 19  

https://bit.ly/2W0yG7W?fbclid=IwAR13LlRnDOnZzxK1pBdn3bd2tIl59Rpk_vgMjqNLUJbxUp1Ncsh7On_7hBk


 

 

 

Γ. Λοιπέσ Επιμορφωτικέσ Δράςεισ 

1. Ημερύδεσ για θϋματα Χυχολογύασ ςε όλη την Ελλϊδα 

2. Οργϊνωςη Επιςτημονικών υνεδρύων ςε Αθόνα και Θεςςαλονύκη  

3. Διϊθεςη Δωρεϊν βιβλύων:http://bit.ly/2TFAyBY 

4. Τλοπούηςη Ερευνητικών δρϊςεων:http://bit.ly/2Id4kID 

5. Διεξαγωγό Διαδικτυακών ερευνών και ςχεδιαςμόσ 

ερωτηματολογύων:http://bit.ly/2TB5Zx9 

6. Μουςεύο Σεριϊντ: https://bit.ly/2xloJZP 

7. Διοργϊνωςη Θερινών χολεύων: Η εκπαύδευςη ςυνδυϊζεται με τισ διακοπϋσ. 

Σα Προγρϊμματα Χυχικόσ Τγεύασ διοργϊνωςαν θερινό ςχολεύο ςτο Πλωμϊρι 

τησ Λϋςβου με τύτλο:υμβουλευτικό, Εκπαύδευςη και Ετερότητα. 

Πληροφορύεσ:https://summer-schools.aegean.gr/el/Counsel2019 

8. Χηφιακό υνϋδριο ύγχρονη Κοινωνύα Εκπαύδευςη και Χυχικό Τγεύα 3-5 

Ιουλύου ςτην πλατφόρμα eClass:https://bit.ly/2yKimA3 

9. Έκδοςη του Επιςτημονικού Περιοδικού ΚΕΧΤ (ύγχρονη Κοινωνύα, 

Εκπαύδευςη και Χυχικό Τγεύα: http://bit.ly/2TCE8hk 

 

υνοπτικά, τα οφέλη τησ εγγραφήσ ςε κάποιο από τα ςεμινάρια 

μασ είναι:  

1. Διαδικτυακϋσ ό διϊ ζώςησ ςυναντόςεισ  

2. Γνωςτικϊ αντικεύμενα, που ςυμπληρώνουν τισ ελλεύψεισ των προπτυχιακών 

προγραμμϊτων ψυχικόσ υγεύασ και ανταγωνύζονται την εξειδύκευςη των 

μεταπτυχιακών.  

3. Εναρμονιςμϋνα με τισ ανϊγκεσ τησ αγορϊσ εργαςύασ.  

4. Διδακτικό προςωπικό με μεταπτυχιακϊ και διδακτορικϊ ςτην Χυχολογύα, την 

Εκπαύδευςη και τισ Κοινωνικϋσ Επιςτόμεσ  

5. Πολυπληθόσ διοικητικό υποςτόριξη και διαρκόσ ςυμβουλευτικό αρωγό ςτουσ 

εκπαιδευόμενουσ  

6. Πιθανϋσ μοριοδοτόςεισ, ανϊλογα με την ιςχύουςα νομοθεςύα και προνομιακό 

αναγνώριςη ςτον ιδιωτικό τομϋα  

7. Διοργϊνωςη ερευνητικών προγραμμϊτων, ςυνεδρύων και ϋκδοςη 

επιςτημονικών περιοδικών με κριτϋσ, ςτα οπούα δημοςιεύονται ϊρθρα των 

επιμορφουμϋνων. 

http://bit.ly/2TFAyBY
http://bit.ly/2Id4kID
http://bit.ly/2TB5Zx9
https://bit.ly/2xloJZP
https://summer-schools.aegean.gr/el/Counsel2019
https://bit.ly/2yKimA3?fbclid=IwAR23ClCWkHIbP-_aMIEg755l-rkREbaCNJ3His85Xnjl_F_-1Spe-XPt01Y
http://bit.ly/2TCE8hk


 

 

8. Η επιτυχόσ ολοκλόρωςη των προγραμμϊτων οδηγεύ ςτην απόκτηςη 

Πιςτοποιητικού Επιμόρφωςησ από το Πανεπιςτόμιο Αιγαύου. Οι 

καταρτιζόμενοι ςτα Προγρϊμματϊ μασ λαμβϊνουν ολόπλευρη εκπαύδευςη, με 

τισ πιο ςύγχρονεσ μεθόδουσ διδαςκαλύασ και ακολουθούν κατϊ γρϊμμα την 

ακαδημαώκό ηθικό και δεοντολογύα. Αντιμετωπύζουμε τα προβλόματα, που 

ενδεχομϋνωσ ανακύπτουν με το διϊλογο, τουσ κανονιςμούσ και την 

επικοινωνύα. Γιατύ, τελικϊ, η κατϊρτιςη αποκτϊ νόημα μόνο εϊν γύνει 

κοινωνικό βύωμα. 

 

Η ομάδα μασ 

Ευςτρϊτιοσ Π. Παπϊνησ 

Επιςτημονικϊ Τπεύθυνοσ των Προγραμμϊτων 

Ψυχικόσ Τγεύασ 

Μόνιμοσ Επύκουροσ Καθηγητόσ Πανεπιςτημύου 

Αιγαύου  

Ο Ευςτρϊτιοσ Π. Παπϊνησ γεννόθηκε ςτην Αγιϊςο 

Λϋςβου το 1969. πούδαςε Χυχολογύα, Παιδαγωγικό Υιλοςοφύα ςτο 

Πανεπιςτόμιο Αθηνών. Έλαβε Μεταπτυχιακό δύπλωμα ψυχολογύασ ςτο 

Πανεπιςτόμιο Reading τησ Μ. Βρετανύασ. Παρϊλληλα ϋχει ςπουδϊςει 

δημοςιογραφύα. Αναγορεύτηκε διδϊκτωρ του Πανεπιςτημύου Κρότησ ςτο 

γνωςτικό αντικεύμενο τησ Παιδαγωγικόσ.  

Δύδαξε ςτο Πανεπιςτόμιο Θρϊκησ και Ιωαννύνων και ςχεδόν ςε όλα τα ιδιωτικϊ 

κολλϋγια τησ Αθόνασ. όμερα εύναι Μόνιμοσ Επύκουροσ καθηγητόσ του 

τμόματοσ Κοινωνιολογύασ του Πανεπιςτημύου Αιγαύου, με γνωςτικό αντικεύμενο 

Μϋθοδοι Εμπειρικόσ Κοινωνικόσ Έρευνασ.  

Διετϋλεςε επιςτημονικϊ υπεύθυνοσ ςε πλόθοσ κοινωνικών, επιμορφωτικών 

δρϊςεων και ερευνητικών προγραμμϊτων ςε όλη την Ελλϊδα και την Κύπρο. 

Διετϋλεςε Αντιπρόεδροσ του ιδρύματοσ «Θεομότωρ», Πρόεδροσ τησ Ακαδημύασ 

των Πολιτών και ςόμερα εύναι Πρόεδροσ του Μουςεύου – Βιβλιοθόκη τρατό 

Ελευθεριϊδη - Teriade.  

Έχει ςυγγρϊψει πλόθοσ επιςτημονικών εργαςιών και ϋχει εκδώςει δεκατϋςςερα 

βιβλύα μεταξύ των οπούων «Αυτοεκτύμηςη, Θεωρύα και Αξιολόγηςη» και «ο 

Θαμπωμϋνοσ καθρϋφτησ του εαυτού». 

 

 

http://www.museumteriade.gr/
http://www.museumteriade.gr/


 

 

 

Γεώργιοσ Κορρϋσ  

Αναπληρωτόσ Επιςτημονικϊ Τπεύθυνοσ των  

Προγραμμϊτων Ψυχικόσ Τγεύασ 
 

Καθηγητόσ Πανεπιςτημύου Αιγαύου 

O κ. Γεώργιοσ Κορρϋσ εύναι Καθηγητόσ ςτο Σμόμα Γεωγραφύασ του 

Πανεπιςτημύου του Αιγαύου και διετϋλεςε Διευθυντόσ ςτο Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα πουδών: «Ανθρωπογεωγραφύα, Ανϊπτυξη και χεδιαςμόσ Φώρου» 

την χρονικό περύοδο 2015-2018, ενώ εύναι Διευθυντόσ ςτο Εργαςτόριο 

Οικονομικόσ Γεωγραφύασ, Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ & Φωροταξικού 

χεδιαςμού ςτο Σμόμα Γεωγραφύασ του Πανεπιςτημύου Αιγαύου, καθώσ επύςησ 

και ςυνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προςωπικό ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

‘Διούκηςη Πολιτιςτικών Μονϊδων (Οικονομύα του Πολιτιςμού, ΔΠΜ60)’ του 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιςτημύου.  

Έχει διατελϋςει επιςκϋπτησ καθηγητόσ ςτο Πανεπιςτόμιο τησ Λευκωςύασ 

(University of Nicosia), ςτο Πανεπιςτόμιο του Νιούκαςτλ (University of 

Newcastle, Centre of Urban and Regional Development Studies, CURDS), και 

ςτο Πανεπιςτόμιο του Λιντσ (University of Leeds).  το παρελθόν ϋχει 

ςυνεργαςθεύ με το ΣΕΙ Αθηνών, Πανεπιςτόμιο Πειραιώσ, Πανεπιςτόμιο 

Θεςςαλύασ, Πανεπιςτόμιο Πϊτρασ, Πϊντειο Πανεπιςτόμιο, το Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιςτόμιο, το Ίδρυμα Σεχνολογύασ και Έρευνασ (ΙΣΕ), το Πανεπιςτόμιο του 

Λονδύνου και το Πανεπιςτόμιο του ϊαρλαντεσ. 

Αποφούτηςε από το Οικονομικό τμόμα του Πανεπιςτημύου Πειραιϊ και 

ακολούθηςε μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ (Master of Arts) ςτο Πανεπιςτόμιο του 

Εςςεξ (University of Essex). υνϋχιςε τισ διδακτορικϋσ ςπουδϋσ του (Ph.D. in 

Economics) ςτο Πανεπιςτόμιο του Λονδύνου (Queen Mary and Westfield 

College, Universityof London). Οι μεταπτυχιακϋσ και διδακτορικϋσ του ςπουδϋσ, 

για την κατϊκτηςη του Μϊςτερ και του Διδακτορικού του Διπλώματοσ, 

χρηματοδοτόθηκαν με υποτροφύεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ (Ε.Ε.) και του 

Ιδρύματοσ Κρατικών Τποτροφιών (Ι.Κ.Τ.), αντύςτοιχα. 
 

Σα επιςτημονικϊ του ενδιαφϋροντα ϋγκεινται ςτον χώρο των επενδύςεων, τησ 

βιομηχανικόσ οργϊνωςησ, τησ οικονομικόσ ανϊπτυξησ, τησ οικονομικόσ 

πολιτικόσ και οικονομικόσ θεωρύασ, όπου ϋχει δημοςιεύςει αρκετϋσ μελϋτεσ, 

περύ τα 200 επιςτημονικϊ ϊρθρα με κριτϋσ καθώσ επύςησ ϋξι βιβλύα ςτα Αγγλικϊ 

με διεθνεύσ εκδοτικούσ ούκουσ, όπωσ: MacMillan-Palgrave Press, Springer, 

Edward & Elgar, IGI Global, Ashgate Publishers, Nova-Publishers, κλπ., ενώ 

ςυμμετϋχει ςε πολλϋσ επιςτημονικϋσ επιτροπϋσ, ωσ κριτόσ ςε διεθνό περιοδικϊ, 

και εύναι υπεύθυνοσ ϋκδοςησ του επιςτημονικού περιοδικού ‘Journal of Regional 

Socio-Economic Issues’. 

 



 

 

Ανδρομϊχη Μπούνα 

Η Ανδρομϊχη Μπουνα ςπούδαςε Κοινωνικό 

Ανθρωπολογύα και Ιςτορύα ςτο Πανεπιςτόμιο Αιγαύου και 

εύναι κϊτοχοσ μεταπτυχιακού τύτλου και διδακτορικού 

διπλώματοσ ςτο πεδύο τησ «Κοινωνιολογύασ του Υύλου» 

του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων. Τπόρξε ακαδημαώκόσ 

υπότροφοσ ςτο Πανεπιςτόμιο Ιωαννύνων.  

όμερα εύναι διδϊςκουςα ςτο Πανεπιςτόμιο Αιγαύου όπου διδϊςκει θϋματα 

ταυτότητασ φύλου και κοινωνιολογύασ τησ οικογϋνειασ. Παρϊλληλα, εύναι 

μεταδιδακτορικό ερευνότρια ςτο Πανεπιςτόμιο Αιγαύου - η ϋρευνϊ τησ 

επικεντρώνεται ςτη «χολικό βύα με βϊςη τη ςεξουαλικό ταυτότητα ςτην 

Ελλϊδα και την Αλβανύα». 

Έχει λϊβει μϋροσ ςε πολλϊ επιςτημονικϊ ςυνϋδρια και ϋχει εκδόςει τρύα βιβλύα 

για θϋματα φύλου: Η Κεραςοβύτιςςα Μϊνα. Από τα χρόνια τησ τουρκοκρατύασ 

μϋχρι ςόμερα. Ιςτορικό, κοινωνικό, πολιτιςμικό και ανθρωπολογικό προςϋγγιςη 

(Δημοςιεύςεισ Δωδώνη, 2017), Η Κεραςοβύτιςςα Νύφη. Ιςτορύεσ ζωόσ και 

ανθρωπολογικό ανϊλυςη (Εκδόςεισ Δωδώνη, 2019) και Η διαμόρφωςη τησ 

ϋμφυλησ ταυτότητασ. Ο ρόλοσ τησ οικογϋνειασ και του ςχολεύου (Εκδόςεισ 

Πεδύο, 2019). 

 

Ειρόνη Καραμπϊςη 

Η Ειρόνη Καραμπϊςη γεννόθηκε ςτο Πλωμϊρι 

τησ Λϋςβου το 1980. Πόρε το πτυχύο του Σμόματοσ 

Επιςτημών Προςχολικόσ Αγωγόσ και Εκπαύδευςησ 

τησ Παιδαγωγικόσ χολόσ του Αριςτοτελεύου 

Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ το 2002 και ϋκτοτε 

εργϊζεται ωσ μόνιμη νηπιαγωγόσ ςτη Μυτιλόνη.  
 

Εύναι κϊτοχοσ του διπλώματοσ τησ διετούσ Μετεκπαύδευςησ  ςτισ Επιςτόμεσ τησ 

Αγωγόσ του Εθνικού και Καποδιςτριακού Πανεπιςτημύου  Αθηνών, του 

μεταπτυχιακού διπλώματοσ ειδύκευςησ του Προγρϊμματοσ Μεταπτυχιακών 

πουδών «Έρευνα για την Κοινωνικό Ανϊπτυξη και υνοχό» του Πανεπιςτημύου 

Αιγαύου και Τποψόφια Διδϊκτωρ του τμόματοσ Κοινωνιολογύασ του 

Πανεπιςτόμιο Αιγαύου. Έχει ϊριςτη γνώςη τησ αγγλικόσ γλώςςασ και των 

υπολογιςτών.  
 

 

Εργϊζεται ωσ Εκπαιδεύτρια ςτα Ετόςια Επαγγελματικϊ Προγρϊμματα του ΚΕ. 

ΔΙ. ΒΙΜ του Πανεπιςτημύου Αιγαύου από το 2017 με γνωςτικϊ αντικεύμενα, την 

Παιδοψυχολογύα, Κοινωνιολογύα, την χολικό Χυχολογύα και Ειδικό Αγωγό.  



 

 

Έχει υπϊρξει μϋλοσ επιςτημονικών και οργανωτικών επιτροπών διημερύδων και 

θερινών ςχολεύων, ϋχει δημοςιεύςει πληθώρα ϊρθρων ςε  επιςτημονικϊ 

περιοδικϊ και ϋχει ςυμμετϋχει με πϊρα πολλϋσ ειςηγόςεισ ςε ςυνϋδρια, ημερύδεσ 

και ςεμινϊρια. Σϋλοσ, ϋχει διοργανώςει και ςυμμετϋχει ςε πολλϊ Ευρωπαώκϊ 

Προγρϊμματα, Προγρϊμματα ςχολικών δραςτηριοτότων και δρϊςεισ 

 

Ελϋνη Πραςςϊ 

Η Ελϋνη Πραςςϊ γεννόθηκε ςτο Μεςολόγγι. Εύναι 

απόφοιτοσ του Σμόματοσ Κοινωνιολογύασ του 

Πανεπιςτημύου Αιγαύου (2010 - 2014), κϊτοχοσ 

Μεταπτυχιακού Διπλώματοσ Ειδύκευςησ «Έρευνα για 

Σοπικό Κοινωνικό Ανϊπτυξη και υνοχό» και 

υποψόφια διδϊκτωρ Κοινωνιολογύασ. Μητρικό τησ 

γλώςςα εύναι τα ελληνικϊ, ενώ διαθϋτει πολύ καλό γνώςη των αγγλικών και 

πιςτοπούηςη Vellum Cambridge ςτη χρόςη υπολογιςτών. 
 

Έχει ςυμμετϊςχει με ειςηγόςεισ ςε πολλϊ ςυνϋδρια και ημερύδεσ, ενώ επύςησ 

ϋχει υποςτηρύξει οργανωτικϊ και επιςτημονικϊ την υλοπούηςη επιςτημονικών 

ςυνεδρύων. Τπόρξε μϋλοσ τησ επιςτημονικόσ ςυμβουλευτικόσ κοινότητασ του 

περιοδικού «Journal of Regional and Socio-Economics Issues».  
 

Εργϊςτηκε για αρκετϊ χρόνια ςτα Πανεπιςτόμια Αιγαύου και Ιωαννύνων ωσ 

εκπαιδεύτρια και διοικητικό γραμματϋασ ςτα εκπαιδευτικϊ και ερευνητικϊ 

προγρϊμματα.Σα ερευνητικϊ τησ ενδιαφϋροντα εςτιϊζονται ςτο χώρο τησ 

Εγκληματολογύασ, υμβουλευτικόσ, Χυχολογύασ, τησ Κοινωνιολογύασ και τησ 

Μεθοδολογύασ Έρευνασ. Σην τρϋχουςα περύοδο διδϊςκει και εργϊζεται ωσ 

γραμματειακό και διοικητικό υποςτόριξη ςτα Προγρϊμματα Χυχικόσ Τγεύασ του 

Πανεπιςτημύου Αιγαύου.  

 

Μαρύα Γιουμούκη 

Η Μαρύα Ε. Γιουμούκη εύναι εκπαιδευτικόσ- ειδικό 

παιδαγωγόσ. 

Απϋκτηςε τον βαςικό τησ τύτλο ςτα Παιδαγωγικϊ από το 

Παιδαγωγικό Σμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ του 

Εθνικού και Καποδιςτριακού Πανεπιςτημύου Αθηνών. 

Ο πρώτοσ τησ Μεταπτυχιακόσ Σύτλοσ αφορϊ ςτην Ειδικό Αγωγό και Εκπαύδευςη 

του ιδύου Σμόματοσ, ενώ ο δεύτεροσ Μεταπτυχιακόσ τησ Σύτλοσ αφορϊ ςτην 

Εκπαιδευτικό Ηγεςύα και Διούκηςη από το Πανεπιςτόμιο Λευκωςύασ. 



 

 

Έχει ολοκληρώςει διετό μετεκπαύδευςη ςτη Λογοθεραπεύα, τη υμβουλευτικό 

και την Παραγωγό Εκπαιδευτικού Τλικού για παιδιϊ με ΔΑΥ και ΔΕΠ/Τ και 

κατϋχει πιςτοπούηςη γνώςησ ςυςτόματοσ γραφόσ και ανϊγνωςησ Braille. 

Έχει εκπαιδευτεύ ςε θϋματα επεξεργαςύασ ψυχικού τραύματοσ παιδιών και 

εφόβων και εύναι πιςτοποιημϋνη από τον ΕΟΠΠΕΠ ςτη υμβουλευτικό και τον 

Επαγγελματικό Προςανατολιςμό. 

Έχει παρακολουθόςει ςεμινϊρια που αφορούν ςτισ ενταξιακϋσ προςεγγύςεισ 

παιδιών με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ, ςτη διαφοροποιημϋνη διδαςκαλύα, 

την αφηγηματολογύα και δημιουργικό γραφό και τισ διατροφικϋσ ςυμπεριφορϋσ. 

Πραγματοπούηςε την πρακτικό τησ ϊςκηςη ςτα ΕΕΕΕΚ Αγύου Δημητρύου,ςτα 

ΚΕΤ Α’ Αθόνασ και ςε Ειδικϊ χολεύα ςτην Αττικό. 

Από το 2011 ϋωσ το 2014 εργϊςτηκε ωσ Εμψυχώτρια θεατρικών ομϊδων παιδιών 

ςχολικόσ ηλικύασ και παιδιών με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ. Από το 2014 ϋωσ 

το 2015 εργϊςτηκε ωσ Παιδαγωγόσ Προςχολικόσ Αγωγόσ ςτον Δόμο 

Καιςαριανόσ.  

Επιπλϋον, από το 2014 ϋωσ το 2019 εργϊςτηκε ςε Κϋντρο Ειδικών Θεραπειών και 

Λογοθεραπεύασ, πραγματοποιώντασ ατομικϋσ ςυνεδρύεσ αποκατϊςταςησ 

Μαθηςιακών Δυςκολιών και υμβουλευτικόσ Γονϋων.  

Έχει εργαςτεύ ωσ Εκπαιδευτικόσ Σϊξησ ςε Ιδιωτικό Εκπαιδευτόριο, ενώ από το 

2017 ϋωσ και ςόμερα εργϊζεται ςτο Τπουργεύο Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων ωσ 

Εκπαιδευτικόσ Ειδικόσ Αγωγόσ. Σϋλοσ, από το 2018 ϋωσ ςόμερα εύναι 

Επιςτημονικό υνεργϊτιδα και Εκπαιδεύτρια Ενηλύκων του Πανεπιςτημύου 

Αθηνών και από το 2020 του Πανεπιςτημύου Αιγαύου. 

Έχει πραγματοποιόςει πλόθοσ δημοςιεύςεων ςε επιςτημονικϊ περιοδικϊ, 

ελληνόγλωςςα και ξενόγλωςςα, ςυνϋδρια, ημερύδεσ και κεφϊλαια βιβλύων 

αναφορικϊ με τισ Μαθηςιακϋσ Δυςκολύεσ, τισ ΔΑΥ, τη ΔΕΠ/Τ και τη Διούκηςη 

χολικών Μονϊδων. 

 

οφύα Πακλατζόγλου 

Η οφύα Πακλατζόγλου γεννόθηκε ςτη 

Θεςςαλονύκη. Εύναι απόφοιτοσ του Σμόματοσ 

Ποιμαντικόσ και Κοινωνικόσ Θεολογύασ, του 

Αριςτοτελεύου Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ (2007 

- 2011) και του Σμόματοσ Κοινωνιολογύασ του 

Πανεπιςτημύου Αιγαύου (2012 - 2016), κϊτοχοσ 



 

 

Μεταπτυχιακού Διπλώματοσ Ειδύκευςησ ςτην ςχολικό ετερότητα και υποψόφια 

διδϊκτωρ Θεολογύασ.  

Έχει ολοκληρώςει το μονοετϋσ Πρόγραμμα Ειδύκευςησ ςτην υμβουλευτικό και 

τον Προςανατολιςμό (ΠΕΤΠ), τησ ΑΠΑΙΣΕ, ενώ γνωρύζει αγγλικϊ, ιταλικϊ 

και πληροφορικό. Επιπλϋον κατϋχει πτυχύο επιπϋδου επϊρκειασ τησ Ελληνικόσ 

Νοηματικόσ Γλώςςασ και πιςτοπούηςη γνώςησ του ςυςτόματοσ γραφόσ και 

ανϊγνωςησ ατόμων με προβλόματα όραςησ - Braille.  
 

Έχει ςυμμετϊςχει με ειςηγόςεισ ςε πολλϊ ςυνϋδρια και ημερύδεσ, ενώ ϋχει 

υποςτηρύξει οργανωτικϊ και επιςτημονικϊ την υλοπούηςη επιςτημονικών 

ςυνεδρύων. 
 

Σα ενδιαφϋροντα τησ εςτιϊζονταιςτο πεδύο τησ δια βύου μϊθηςησ, καθώσ 

φροντύζει να επιμορφώνεται ςυνεχώσ ςτα πεδύα τησ Διαπολιτιςμικόσ 

Εκπαύδεςησ, τησ Παιδαγωγικόσ, τησ Ειδικόσ Αγωγόσ και τησ υμβουλευτικόσ.  

τον ελεύθερο χρόνο τησ παρακολουθεύ καλλιτεχνικϊ δρώμενα, ενώ τησ αρϋςει 

το θϋατρο, η μουςικό και ο κινηματογρϊφοσ. Επιπλϋον ςυμμετϋχει ςε 

εθελοντικϋσ δρϊςεισ και αποτελεύ ενεργό μϋλοσ του Ελληνικού Ερυθρού 

ταυρού. 
 

Σην τρϋχουςα περύοδο διδϊςκει και εργϊζεταιωσ γραμματϋασ ςτα Προγρϊμματα 

Χυχικόσ Τγεύασ του Πανεπιςτημύου Αιγαύου.  

 

Αικατερύνη Μπαλϊςα 

Η Αικατερύνη Μπαλϊςα γεννόθηκε ςτην Κω.  

Εύναι απόφοιτοσ του τμόματοσ Κοινωνιολογύασ 

του Πανεπιςτημύου Αιγαύου και ϋχει 

Μεταπτυχιακό ςτην Διούκηςη Επιχειρόςεων 

ΜΒΑ, με ειδύκευςη ςτη Διούκηςη Επιχειρηςιακών 

Λειτουργιών ςτο Πανεπιςτόμιο Αιγαύου.  

Εργϊςτηκε για αρκετϊ χρόνια ςτο Πανεπιςτόμιο Αιγαύου ςε ερευνητικϊ 

προγρϊμματα ωσ διοικητικό γραμματϋασ και αργότερα ςτη μη κερδοςκοπικό 

εταιρεύα Ακαδημύα των Πολιτών.  
 

Σην τρϋχουςα περύοδο εργϊζεται ωσ γραμματϋασ ςτα Προγρϊμματα Χυχικόσ 

Τγεύασ του Πανεπιςτημύου Αιγαύου και ωσ μόνιμη γραμματϋασ ςτο Πρωτοδικεύο 

Κω.  
 

Διετϋλεςε επιςτημονικό γραμματεύα ςτην ϋκδοςη του επιςτημονικού περιοδικού 

ύγχρονη Κοινωνύα, Εκπαύδευςη και Χυχικό Τγεύα (2008-2012) και ϋχει 

δημοςιεύςει και παρουςιϊςει επιςτημονικϊ ϊρθρα ςε περιοδικϊ και ςυνϋδρια. 

Επύςησ, ϋχει υποςτηρύξει οργανωτικϊ και επιςτημονικϊ την υλοπούηςη 



 

 

επιςτημονικών ςυνεδρύων, θερινών ςχολεύων και ϊλλων επιμορφωτικών και 

κοινωνικών δρϊςεων. 
 

Μητρικό τησ γλώςςα εύναι τα ελληνικϊ, ενώ ομιλεύ επιπλϋον με επϊρκεια τα 

αγγλικϊ. Διαθϋτει επύςησ πιςτοπούηςη ECDL Expertςτη χρόςη υπολογιςτών. 

Έχει εκδώςει το Βιβλύο υμβουλευτικό μϋςω διαδικτύου (2011), μαζύ με τον 

Μόνιμο Επύκουρο Καθηγητό Κοινωνιολογύασ Παπϊνη Ευςτρϊτιο, ενώ ϋχει 

επιμεληθεύ την ϋκδοςη τόμων και πρακτικών. 
 

Σα ερευνητικϊ τησ ενδιαφϋροντα εςτιϊζονται ςτο χώρο τησ Χυχολογύασ, τησ 

Παιδαγωγικόσ, τησ υμβουλευτικόσ, τησ Κοινωνιολογύασ και τησ Μεθοδολογύασ 

Έρευνασ. 

 

Σερϋζα Ζωγοπούλου 

Η Σερϋζα Ζωγοπούλου γεννόθηκε ςτην Πϊτρα. Εύναι 

απόφοιτοσ του τμόματοσ Κοινωνιολογύασ (2010-2014) 

και κϊτοχοσ του μεταπτυχιακού διπλώματοσ 

«Ευρωπαώκϋσ κοινωνύεσ και Ευρωπαώκό ολοκλόρωςη» 

του Πανεπιςτημύου  Αιγαύου. 
 

Μητρικό τησ γλώςςα εύναι τα ελληνικϊ, ενώ διαθϋτει 

ϊριςτη γνώςη των αγγλικών και πολύ καλό γνώςη τησ πληροφορικόσ και τησ 

Ελληνικόσ Νοηματικόσ Γλώςςασ. 
 

Έχει εργαςτεύ ςτο Κυπριακό Ινςτιτούτο Χυχοθεραπεύασ ςτα πλαύςια του 

προγρϊμματοσ Erasmus⁺ 2016. 
 

Σην τρϋχουςα περύοδο εργϊζεται ςτην διοικητικό υποςτόριξη των 

Προγραμμϊτων Χυχικόσ Τγεύασ του Πανεπιςτημύου Αιγαύου. 

 

Ελιςςϊβετ Γκινϊλα 

Η Ελιςςϊβετ Γκινϊλα γεννόθηκε ςτην Αμαλιϊδα. 

Εύναι απόφοιτοσ του Σμόματοσ Κοινωνιολογύασ του 

Πανεπιςτημύου Αιγαύουμε Παιδαγωγικό Επϊρκεια 

(ΑΠΑΙΣΕ) και κϊτοχοσ Μεταπτυχιακού 

Διπλώματοσ Ειδύκευςησ: Έρευνα για την τοπικό 

ανϊπτυκη και Κοινωνικό υνοχό, του Σμόματοσ 

Κοινωνιολογύασ του Πανεπιςτημύου Αιγαύου. 
 

Μητρικό τησ γλώςςα εύναι τα ελληνικϊ, ενώ διαθϋτει πολύ καλό γνώςη των 

αγγλικών. Διαθϋτει επύςησ πιςτοπούηςη ECDL ςτη χρόςη υπολογιςτών. 
 



 

 

Έχει δημοςιεύςει επιςτημονικϊ ϊρθρα ςε περιοδικϊ, ϋχει ςυμμετϊςχει με 

ειςηγόςεισ ςε πολλϊ ςυνϋδρια και ημερύδεσ, ενώ επύςησ ϋχει υποςτηρύξει 

οργανωτικϊ και επιςτημονικϊ την υλοπούηςη επιςτημονικών ςυνεδρύων. 
 

Σα ενδιαφϋροντα τησ εςτιϊζονται ςτα πεδύα τησ κοινωνιολογύασ και τησ 

εκπαύδευςησ, ενώ αςχολεύται εραςιτεχνικϊ με το ελεύθερο ςχϋδιο.  
 

Σην τρϋχουςα περύοδο εργϊζεται ςτην διοικητικό υποςτόριξη των 

Προγραμμϊτων Χυχικόσ Τγεύασ του Πανεπιςτημύου Αιγαύου. 

 

Πηνελόπη Πουλερού 

Η Πηνελόπη Πουλερού γεννόθηκε ςτη Φύο. Εύναι 

απόφοιτοσ του Σμόματοσ Γαλλικόσ Γλώςςασ και 

Υιλολογύασ, του Καποδιςτριακού Πανεπιςτημύου 

Αθηνών (2000-2004) και κϊτοχοσ μεταπτυχιακού 

διπλώματοσ ειδύκευςησ ςτη διδακτικό τησ Γαλλικόσ 

γλώςςασ ωσ δεύτερησ και ξϋνησ και διαπολιτιςμικό 

εκπαύδευςη. Γνωρύζει αγγλικϊ, γαλλικϊ και 

πληροφορικό.  
 

Έχει ςυμμετϊςχει με ειςηγόςεισ ςε ςυνϋδρια και ημερύδεσ και ϋχει υποςτηρύξει 

οργανωτικϊ την υλοπούηςη ςυνεδρύων. Σην τρϋχουςα περύοδο εργϊζεται ωσ 

γραμματϋασ ςτα Προγρϊμματα Χυχικόσ Τγεύασ του Πανεπιςτημύου Αιγαύου.  

 

Πηνελόπη Αλιϊγα 

Η Πηνελόπη Αλιϊγα γεννόθηκε ςτο Αγρύνιο. Εύναι 

απόφοιτοσ του Σμόματοσ Κοινωνιολογύασ του 

Πανεπιςτημύου Αιγαύου και κϊτοχοσ Μεταπτυχιακού 

Διπλώματοσ Ειδύκευςησ: Έρευνα για την τοπική 

ανάπτυκη και Κοινωνική υνοχή, του Σμόματοσ 

Κοινωνιολογύασ του Πανεπιςτημύου Αιγαύου. 
 

Μητρικό τησ γλώςςα εύναι τα ελληνικϊ, ενώ 

διαθϋτει πολύ καλό γνώςη των αγγλικών και τησ πληροφορικόσ.  
 

Έχει υποςτηρύξει οργανωτικϊ την υλοπούηςη επιςτημονικών ςυνεδρύων του 

Πανεπιςτημύου Αιγαύου. 
 

Σα ενδιαφϋροντα τησ εςτιϊζονται ςτα πεδύα τησ Κοινωνιολογύασ,τησ Ειδικόσ 

αγωγόσ και τησ υμβουλευτικόσ.  
 

τον ελεύθερο χρόνο τησ αςχολεύται εραςιτεχνικϊ με την φωτογραφύα.  
 

Σην τρϋχουςα περύοδο εργϊζεται ςτην διοικητικό υποςτόριξη των 

Προγραμμϊτων Χυχικόσ Τγεύασ του Πανεπιςτημύου Αιγαύου. 



 

 

ταματύα Ιορδϊνου 

Η ταματύα Ιορδϊνου γεννόθηκε ςτη Λϋςβο. Εύναι 

απόφοιτοσ του Παιδαγωγικού Σμόματοσ Δημοτικόσ 

Εκπαύδευςησ Ρόδου του Πανεπιςτημύου Αιγαύου 

(2013- 2018) και κϊτοχοσ του μεταπτυχιακού 

διπλώματοσ ‘’Ειδικό Εκπαύδευςη‘’του Πανεπιςτημύου 

Frederick τησ Κύπρου.  

Μητρικό τησ γλώςςα εύναι τα ελληνικϊ ενώ διαθϋτει ϊριςτη γνώςη των 

αγγλικών. Έχει αςχοληθεύ εθελοντικϊ και επαγγελματικϊ με την εκμϊθηςη τησ 

ελληνικόσ ωσ δεύτερησ ξϋνησ γλώςςασ ςε παιδιϊ προςφύγων ςτη Λϋςβο.  

Σην τρϋχουςα περύοδο εργϊζεται ςτη γραμματειακό υποςτόριξη των 

Προγραμμϊτων Χυχικόσ Τγεύασ του Πανεπιςτημύου Αιγαύου. 

 

 

Μαρύα Κουταλϋλλη 

Η Μαρύα Κουταλϋλλη γεννόθηκε ςτην Αγιϊςο τησ 

Λϋςβου. Εύναι απόφοιτοσ του τμόματοσ Ιςτορύασ και 

Αρχαιολογύασ, με ειδύκευςη ςτην Αρχαιολογύα και 

Ιςτορύα τησ Σϋχνησ, του Αριςτοτελεύου 

Πανεπιςτημύου Θεσ/νύκησ. Κϊτοχοσ Μεταπτυχιακού 

Διπλώματοσ Ειδύκευςησ Μουςειολογύασ και 

Δεύτερου Πτυχύου Αρμονύασ αλλϊ και μεταπτυχιακό 

φοιτότρια ςτο Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ του 

Πανεπιςτημύου Αιγαύου.  

Γνωρύζει Αγγλικϊ και Πληροφορικό και επιζητϊ τη διαρκό επιμόρφωςη ςτα 

πεδύα τησ Ειδικόσ αγωγόσ, Διαπολιτιςμικόσ εκπαύδευςησ και Μουςειακόσ 

αγωγόσ.  

τον ελεύθερο χρόνο τησ παραδύδει φιλολογικϊ μαθόματα ςε μαθητϋσ τησ 

δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ και τησ αρϋςει να αςχολεύται με τη μουςικό και τη 

γυμναςτικό.  

Σην τρϋχουςα περύοδο προωθεύ και οργανώνει τισ δρϊςεισ του Μουςεύου τρατό 

Ελευθεριϊδη - Σεριϊντ και εργϊζεται ςτην διοικητικό υποςτόριξη των 

Προγραμμϊτων Χυχικόσ Τγεύασ του Πανεπιςτημύου Αιγαύου. 

 

 

 



 

 

 

Ιωϊννησ ακαρϊκασ 

Ο Ιωϊννησ ακαρϊκασ γεννόθηκε ςτη Μυτιλόνη. 

Εύναι απόφοιτοσ το Σμόματοσ Κοινωνικόσ Πολιτικόσ 

(Πϊντειον Πανεπιςτόμιο), ενώ γνωρύζει αγγλικϊ  και 

πληροφορικό. Σην τρϋχουςα περύοδο εργϊζεται 

ωσγραμματϋασ ςτα Προγρϊμματα Χυχικόσ Τγεύασ 

του Πανεπιςτημύου Αιγαύου 

 

 

Σεχνικόσ Τπεύθυνοσ: 

Παναγιώτησ Λουλαδϋλησ 

Πτυχιούχοσ Πληροφορικόσ (Α.Ε.Ι.), Μεταπτυχιακό Δύπλωμα ςτην "Πολιτιςμικό 

Πληροφορικό & Επικοινωνύα", email: ploul@aegean.gr, τηλ. 2251036547 και 

2251036566, fax. 2251036548,  

Βιογραφικό:  

http://el-emke.aegean.gr/ext-files/gr-cv/cv-Louladelis-Panayiotis.pdf 

 

Καθηγητϋσ Προγραμμϊτων 

ΜΕΛΗ ΔΕΠ 

o ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ, ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 

ΚΟΙΝΨΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 

o ΚΑΒΡΟΥΔΑΚΗΔΗΜΗΣΡΙΟ,ΕΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ 

ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΓΕΨΓΡΑΥΙΑ ΣΟΤ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 

o ΚΑΛΛΟΝΙΑΣΗ ΧΡΗΣΟ,ΑΝΑΠΛΗΡΨΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ. 

ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ  

o ΚΟΚΚΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ, ΑΝΑΠΛΗΡΨΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ, 

ΣΡΑΣΙΨΣΙΚΗ ΦΟΛΗ ΕΤΕΛΠΙΔΨΝ 

o ΠΕΠΕ ΕΤΑΓΓΕΛΟ, ΕΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΨΝ, 

ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΟΙΜΑΝΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ, 

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΦΟΛΗ ΑΠΘ 

o ΡΟΤΗ - ΒΕΡΓΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ Ι., ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ, MSC, 

PHD, ΧΤΦΟΛΟΓΟ, ΧΤΦΟΘΕΡΑΠΕΤΣΡΙΑ, ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ 

ΤΝΕΡΓΑΣΙΔΑ Π.Θ. 

o ΑΛΜΟΝΣ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ, Σ. ΜΕΛΟ ΔΕΠ, ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 

http://el-emke.aegean.gr/ext-files/gr-cv/cv-Louladelis-Panayiotis.pdf


 

 

o ΚΑΝΑΒΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ, ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ, ΑΓΨΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 

ΔΗΜΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ 

ΔΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ 

o ΤΡΙΟΠΟΤΛΟΤΧΡΙΣΙΝΑ, POSTDOC ON AUTISM, PHD, MED 

ASSISTANT PROFESSOR - AUTISM SPECTRUM DISORDERS 

UNIVERSITY OF MACEDONIA. DEPARTMENT OF EDUCATIONAL 

AND SOCIAL POLICY 

o ΚΑΣΑΡΙΔΟΤ ΜΑΡΘΑ, ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ  ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ 

ΘΕΑΛΙΑ 

o ΛΑΓΙΟΤ ΑΡΕΣΗ, ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ - ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 

ΔΗΜΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΔΤΣΙΚΗ 

ΑΣΣΙΚΗ 

 

ΛΟΙΠΟΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ–ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΠΡΟΩΠΙΚΟ 

Σα Προγρϊμματα Χυχικόσ Τγεύασ του Πανεπιςτημύου Αιγαύου απαςχολούν 

πϊνω από 100 διδϊςκοντεσ, οι οπούοι πληρούν όλα τα ακαδημαώκϊ κριτόρια για 

διδαςκαλύα ςε ενόλικεσ. 


