
 
 

 

 

 

 

 

 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Επιστηµονικά Υπεύθυνος: Ευστράτιος Παπάνης,  

Μόνιµος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΈΜΦΥΛΗ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» (450 ΩΡΩΝ) 
 

Τα Προγράµµατα Ψυχικής Υγείας του Κ.Ε.∆Ι.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστηµίου Αιγαίου σε 

συνεργασία µε τη Vellum Global Educational Services ανακοινώνουν την έναρξη 

υποβολής αιτήσεων για το Εννεάµηνο Επιµορφωτικό Πρόγραµµα µε τίτλο: «Έµφυλη και 

σεξουαλική ταυτότητα», διάρκειας450 ωρών. 

Το Πρόγραµµα συνδιοργανώνεται από τα Προγράµµατα Ψυχικής Υγείας του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου και τη Vellum Global Educational Services.  

Τα χαρακτηριστικά της διοργάνωσης είναι τα ακόλουθα:  

1. Η επιστηµονική εποπτεία του σεµιναρίου γίνεται από τα Προγράµµατα Ψυχικής Υγείας 

του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Αυτή περιλαµβάνει αξιολόγηση της στοχοθεσίας, του 

ψηφιακού υλικού, των µεθόδων διδασκαλίας, την επάρκεια των διδασκόντων και την 

τελική απονοµή των τίτλων σπουδών.  
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2. Η γραµµατειακή, διοικητική, οικονοµική και εκπαιδευτική οργάνωση του σεµιναρίου 

γίνεται από τα Προγράµµατα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου  σε 

συνεργασία µε τη Vellum. 

3. O τίτλος σπουδών απονέµεται από το ΚΕ∆ΙΒΙΜ του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

4. Η αξιολόγηση του προγράµµατος γίνεται από τα Προγράµµατα Ψυχικής Υγείας του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

 

Πιθανές µοριοδοτήσεις µπορεί να ισχύουν ανάλογα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Έναρξη µαθηµάτων: 10.05.2021 

Λήξη µαθηµάτων: 10.02.2022 

Πληροφορίες: Vellum Global Educational Services 

https://aegean.vellum.org.gr/ 

Τηλέφωνα: 210-7101894, 2310-501895 (Εργάσιµες µέρες και ώρες 9.00-20.30) 

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: aegean.freestudies@gmail.com 

Υπεύθυνες επικοινωνίας: ∆ιαµαντοπούλου Γεωργία, Κουρπαγιαννίδου Νόπη 

 

Αρχικές πληροφορίες για τα Προγράµµατα Ψυχικής Υγείας: 

https://psichologiagr.comhttp://psichologia.grhttp://ppy.aegean.gr 

Τηλέφωνα: 22510-36520, 22510-36580,22510 45006(Εργάσιµες µέρες και ώρες 9.00-21.00) 

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: ppy@aegean.gr, grafeioppy@aegean.gr 

grammateiappy@aegean.gr 

 

Σύνδεσµος Εγγραφής: https://freestudies.gr/formagn.php?infid=sexoualikitautotita 

 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Το Πρόγραµµα αποτελεί µια εισαγωγή στον τοµέα της κοινωνιολογίας του φύλου. 

Σκοπός του προγράµµατος είναι να παρουσιάσει διεξοδικά και εµπεριστατωµένα τους 

ορισµούς και τους παράγοντες διαµόρφωσης της έµφυλης και σεξουαλικής 

ταυτότητας. Έµφαση δίνεται στις θεωρίες του φύλου και της σεξουαλικότητας και στην 

ανάπτυξη της ταυτότητας φύλου, στο πλαίσιο του οικογενειακού και του σχολικού 

περιβάλλοντος. Παρουσιάζονται τοµείς, όπως δηµόσια υγεία, εγκληµατικότητα που 

αντιµετωπίζουν τα ΛΟΑΤ+ άτοµα.  
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Το πρόγραµµα απευθύνεται σε συνειδητοποιηµένους επιµορφούµενους, που µπορούν 

να εργαστούν αυτόνοµα και εντατικά, µε τους δικούς τους ρυθµούς µάθησης, ώστε να 

ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία µε εµπλουτισµένο και απαιτητικό 

περιεχόµενο. Αν και τα προγράµµατα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό µε τη 

φιλοσοφία και τις αρχές της διά βίου µάθησης, απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς όλων 

των ειδικοτήτων, κοινωνικούς επιστήµονες, εργαζόµενους στην υγεία και στην πρόνοια, 

ειδικούς της ψυχικής υγείας, σε φοιτητές, σε γονείς και σε ανθρώπους, που θέλουν να 

διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες αναφορικά µε τα µοντέλα της 

συµβουλευτικής και της εκπαιδευτικής παρέµβασης, την παροχή υποστήριξης στο 

σχολικό και οικογενειακό πλαίσιο και γενικότερα τον εφοδιασµό µε ισχυρό συγκριτικό 

πλεονέκτηµα στην αγορά εργασίας. 

 

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ  

Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος, ο/η επιµορφούµενος/η θα είναι σε θέση να: 

1. κατανοεί τις έννοιες που αφορούν την έµφυλη ταυτότητα του ατόµου 

2. αναγνωρίζει τις βασικές  συναισθηµατικές τους διαταραχές και να γνωρίζει την 
ενδεικνυόµενη διαχείριση και αντιµετώπισή τους 

3. κατανοεί τον ρόλο της οικογένειας και του σχολείου στην ενίσχυση της ταυτότητας 
φύλου και της σεξουαλικής ταυτότητας του παιδιού 

4. είναι σε θέση να αναγνωρίσει αποκλίνουσες συµπεριφορές και να συµβάλει 
ουσιαστικά στη διαχείριση προβληµάτων που επιφέρουν 

5. γνωρίζει τις νεότερες εξελίξεις στον τοµέα της κοινωνιολογίας του φύλου 

6. εφαρµόσει βασικές δεξιότητες διαχείρισης ψυχοσυναισθηµατικών και 
ψυχοκοινωνικών προβληµάτων παιδιών και εφήβων στο οικογενειακό, σχολικό ή/και 
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ  

Το πρόγραµµα βασίζεται στην εξ αποστάσεως ασύγχρονη διδασκαλία και  

περιλαµβάνει ασύγχρονη - αυτόνοµη µελέτη διδακτικού υλικού, χωρισµένου σε εννέα 

µηνιαίες διδακτικές ενότητες. Το υλικό προέρχεται από βιβλία και εγχειρίδια, στα οποία 

συγγραφείς είναι οι διδάσκοντες και αναρτάται διαρκώς ψηφιακό υλικό και αναλυτικές 

σηµειώσεις. 
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∆ΙΑΡΚΕΙΑ (ΑΡΧΗ - ΤΕΛΟΣ) 

Το πρόγραµµα είναι εννεάµηνο και πιστώνει 450 διδακτικές ώρες. 

Έναρξη µαθηµάτων: 10.05.2021 

Λήξη µαθηµάτων: 10.02.2022 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

- Συµπλήρωση ενός τεστ αυτοαξιολόγησης πολλαπλών επιλογών στο τέλος κάθε 

µηνιαίας θεµατικής ενότητας. 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Το παρόν πρόγραµµα διοργανώνεται από τη Vellum Global Educational Services µε 

επιστηµονική εποπτεία των Προγραµµάτων Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

Συνεπώς, ο επιµορφούµενος, έπειτα από επιτυχή παρακολούθηση, θα λάβει ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ από το Κέντρο ∆ιά Βίου Μάθησης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και 

επιπρόσθετη βεβαίωση από το ΕΛΚΕ∆ΙΜ της Vellum Global Educational Services. 

Η διοικητική, οικονοµική και διδακτική διαχείριση του προγράµµατος γίνεται από τα 

Προγράµµατα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου  σε συνεργασία µε τη Vellum 

Global Educational Services. 

 

 
ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ  

Όλα µας τα Προγράµµατα προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραµµα 450 ωρών πιστώνει 22,5 

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

Τα περισσότερα Προγράµµατά µας µοριοδοτούνται ως σεµινάρια, που οργανώθηκαν 

από δηµόσιο Πανεπιστήµιο, αλλά το πλεονέκτηµα αυτό:  

•Εξαρτάται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 

•∆ιαφοροποιείται ανάλογα µε την ειδικότητα του επιµορφούµενου. 

•∆εν αφορά το Πανεπιστήµιο, το οποίο διοργανώνει το σεµινάριο ΜΟΝΟ για τη γνώση 

και την επαγγελµατική ενδυνάµωση. 
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Για τις πολλαπλές µοριοδοτήσεις που προσφέρονται σύµφωνα µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία, παρακαλούµε απευθυνθείτε στη γραµµατεία των Προγραµµάτων Ψυχικής 

Υγείας. Το Πανεπιστήµιο στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια επαγγελµατικής 

αποκατάστασης και ανέλιξης των επιµορφούµενων. 

 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το πρόγραµµα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες: 

∆ιδακτική Ενότητα 1  

Εννοιολογικοί προσδιορισµοί 
 
Περιγραφή 
 

Η κοινωνιολογία, η ανθρωπολογία, όπως και άλλες επιστήµες, έχουν να 

παρουσιάσουν έως σήµερα µια πληθώρα επιστηµονικών µελετών και ερευνών 

αναφορικά µε το φύλο, που αναδεικνύουν τόσο τον διεπιστηµονικό χαρακτήρα του 

συγκεκριµένου θέµατος όσο και την ποικιλία των θεωρητικών προσεγγίσεων που 

επιχειρούν να το ερµηνεύσουν. Η συγκεκριµένη διδακτική ενότητα περιλαµβάνει 

ορισµούς που επικρατούν στην επιστηµονική κοινότητα σε σχέση µε την έµφυλη και 

σεξουαλική ταυτότητα του ατόµου. Αναλυτικότερα, θα εξεταστούν οι ορισµοί, κοινωνικό 

και βιολογικό φύλο, έµφυλη και σεξουαλική ταυτότητα, θα αναφερθεί το Νοµοσχέδιο 

για την αναγνώριση ταυτότητας φύλου και θα αναλυθεί ο όρος διεµφυλικότητα. 

 

∆ιδακτική Ενότητα 2 

Παράγοντες διαµόρφωσης της έµφυλης και της σεξουαλικής 
ταυτότητας 
 
Περιγραφή 
 

Όλες οι κοινωνιολογικές προσεγγίσεις επισηµαίνουν τον ρόλο της κοινωνικοποίησης 

στη διαµόρφωση της έµφυλης ταυτότητας και της έκφρασης φύλου. Όλοι οι φορείς 

κοινωνικοποίησης διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία της 

κοινωνικοποίησης, η οικογένεια και το σχολείο, ωστόσο, έχουν καθοριστικό ρόλο. 

Επίσης, το παιχνίδι, ως βασική παιδική δραστηριότητα, συµβάλλει και αυτό στη 
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διαµόρφωση της έµφυλης ταυτότητας του παιδιού. Η διαµόρφωση της έµφυλης 

ταυτότητας αποτελεί µια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία ξεκινά πριν από τη γέννηση 

του παιδιού.  

Στη δεύτερη διδακτική ενότητα θα αναλύσουµε όλους τους φορείς κοινωνικοποίησης, 

που συµβάλλουν στη διαµόρφωση της έµφυλης ταυτότητας, τις κοινωνιολογικές 

θεωρίες του φύλου και θα εστιάσουµε στη θεωρία της Judith Butler για την επιτέλεση 

φύλου. Τέλος, θα παρουσιάσουµε σχετικές έρευνες για τη βιολογία της οµοφυλοφιλίας.  

∆ιδακτική Ενότητα 3 

Αναγνώριση και διαχείριση της έκφρασης φύλου (coming out) 
 
Περιγραφή 
 

Η τρίτη διδακτική ενότητα ασχολείται µε την άρνηση, αποθάρρυνση ή και η 

απαγόρευση σε ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιά να µιλήσουν για τις σχετικές σκέψεις περί του φύλου, 

τα συναισθήµατά τους και να εκφράσουν την ταυτότητά τους. 

 

∆ιδακτική Ενότητα 4 

ΛΟΑΤ+ και υγεία 
 
Περιγραφή 
 

Τα ΛΟΑΤ+ άτοµα αντιµετωπίζουν ανισότητες ακόµη και στη δηµόσια υγεία. Στην χώρα 

µας, για όσα τρανς πρόσωπα είναι ασφαλισµένα, είναι δυνατή η πρόσβαση στην 

ορµονοληψία µέσω της ασφάλειάς τους. Ωστόσο, λόγω των αποκλεισµών που 

υφίστανται οι τρανς άνθρωποι στον χώρο της εργασίας, που έχει ως αποτέλεσµα 

αρκετοί/ές από αυτούς να είναι ανασφάλιστες/οι, δεν έχουν πρόσβαση όλες και όλοι. 

Επιπλέον, στην Ελλάδα οι επεµβάσεις επαναπροσδιορισµού φύλου δε 

χρηµατοδοτούνται από τα κρατικά ασφαλιστικά ταµεία. Αυτό εµφανώς αντιτίθεται στα 

πρότυπα που έχει θέσει το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. 

Ακόµη, οι εµπειρίες των διεµφυλικών ατόµων µε το σύστηµα υγείας είναι συχνά 

αρνητικές, ειδικά µε ανεπαρκώς πληροφορηµένους εργαζοµένους στο σύστηµα υγείας, 

συχνά προκατειληµµένους και αγενείς απέναντι στους ασθενείς, όπως για παράδειγµα 
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όταν αναφέρονται στον ασθενή τους, χρησιµοποιώντας το µη επιθυµητό φύλο. 

Υπάρχουν πολλές τέτοιες αναφορές στην Ελλάδα. Επίσης, οι τρανς, όταν 

προσφεύγουν σε νοσοκοµειακή περίθαλψη, καταχωρούνται µε το ανατοµικό τους 

φύλο και εισάγονται σε θαλάµους σύµφωνα µε αυτό. Τούτο συνεπάγεται ανοίκειες 

συµπεριφορές και παρενοχλήσεις είτε από λειτουργούς υγείας είτε από άλλους/ες 

ασθενείς και επισκέπτες. 

 

∆ιδακτική Ενότητα 5 

Έµφυλη βία 

Περιγραφή 

Στην ενότητα γίνεται παρουσίαση του ορισµού, των µορφών, ερευνών που αφορούν 

στην έµφυλη βία στο σχολείο και στο εργασιακό περιβάλλον. Η έµφυλη 

βίαείναιµιακατάφωρηπαραβίασηανθρωπίνωνδικαιωµάτωνµεδιάφορεςσοβαρέςεπιπτώ

σειςστηνευρύτερηζωήµιαςκοινότηταςκαιέναευρύφάσµαεπιπτώσεωνστησωµατική, 

σεξουαλική, αναπαραγωγική και ψυχική ζωή όλων των εµπλεκοµένων, είτε αφορά τους 

άνδρες είτε τις γυναίκες. Η έµφυλη βία είναι ένας γενικός όρος, που αφορά κάθε 

διάκριση ή βλαπτική συµπεριφορά, που στρέφεται εναντίον τόσο των γυναικών, όσο 

και των ανδρών, εξαιτίας του κοινωνικού τους φύλου ή σεξουαλικού τους 

προσανατολισµού και πλήττει περισσότερο τις γυναίκες και τα κορίτσια, λόγω της 

υποδεέστερης θέσης τους στην κοινωνία. Φορείς εκδήλωσης της βίας µπορεί να είναι 

µελή της οικογένειας ή της κοινότητας, καθώς και άτοµα που ενεργούν «εκ µέρους» 

πολιτισµικών, θρησκευτικών ή κρατικών θεσµών. Σύµφωνα µε τη Σκλάβου (2008), 

έµφυλη βία ορίζεται η βία, που ασκείται στις γυναίκες από τον σύντροφό τους και 

µπορεί να ονοµαστεί και ενδοοικογενειακή και κρυφή βία. 

 

∆ιδακτική Ενότητα 6 

Ρητορική µίσους 
 
Περιγραφή 
 

Η έκτη διδακτική ενότητα ασχολείται µε τη Ρητορική µίσους, η οποία  είναι η οµιλία που 

προσβάλλει ένα άτοµο ή µια οµάδα µε βάση χαρακτηριστικά, όπως το φύλο, η 
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εθνοτική καταγωγή, η θρησκεία, η φυλή, η αναπηρία ή ο σεξουαλικός 

προσανατολισµός του. Η ρητορική µίσους µπορεί να προκαλέσει άµεσες και έµµεσες 

επιπτώσεις στην ψυχολογική ευεξία των ατόµων, βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα. 

Τα θύµατα της ρητορικής µίσους µπορεί να παρουσιάζουν χαµηλή αυτοεκτίµηση, 

µπορεί να αισθάνονται µοναξιά, αισθήµατα φόβου και ανασφάλειας. Παραβιάζεται και 

η ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους. 

 

∆ιδακτική Ενότητα 7 

Οµοφοβικός και τρανσφοβικός εκφοβισµός στο σχολείο και ΛΟΑΤ+ 

µαθητές 

Περιγραφή 
 

Ο οµοφοβικός και τρανσφοβικός εκφοβισµός γίνεται όλο και πιο ορατός στα σχολεία 

και τόσο το προσωπικό του σχολείου όσο και τα παιδιά συχνά γίνονται µάρτυρες 

περιστατικών εκφοβισµού βάσει διαφορετικής σεξουαλικής ταυτότητας και ταυτότητας 

φύλου. Οι επαγγελµατίες αναφέρουν, ότι αδυνατούν να καταπολεµήσουν την 

οµοφοβική και την τρανσφοβική εκφοβιστική συµπεριφορά,  στο πλαίσιο της σχολικής 

κοινότητας. Η συγκεκριµένη διδακτική ενότητα αποσκοπεί στην αύξηση της 

ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον οµοφοβικό και τρανσφοβικό εκφοβισµό στο σχολικό 

περιβάλλον και στην ενίσχυση της πρόληψης και καταπολέµησης οµοφοβικών και 

τρανσφοβικών συµπεριφορών, καθώς και διακρίσεων,  που αναπαράγονται στη βάση 

της ταυτότητας φύλου και του σεξουαλικού προσανατολισµού. 

 

∆ιδακτική Ενότητα 8 

Οµοφοβικός ηλεκτρονικός εκφοβισµός και ΛΟΑΤ+ άτοµα 
 
Περιγραφή 
 

Στη παρούσα ενότητα θα εξετάσουµε την έννοια του  ηλεκτρονικού εκφοβισµού ΛΟΑΤ+ 

ατόµων, που συµβαίνει,  όταν το θύµα της αρνητικής συµπεριφοράς είναι ΛΟΑΤ+ 

άτοµο, ή η ΛΟΑΤ+ κοινότητα γενικότερα. Μπορεί επίσης να εκδηλωθεί, όταν το θύµα 

απλά θεωρείται ΛΟΑΤ+, χωρίς κατ’ ανάγκη να είναι. Με άλλα λόγια, ο κύριος λόγος της 
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παρενόχλησης είναι ο σεξουαλικός προσανατολισµός ή η έµφυλη ταυτότητα του 

θύµατος. Θα αναλυθούν, επίσης, οι µορφές που συναντάµε, θα αναφερθούν κάποια 

παραδείγµατα ηλεκτρονικού εκφοβισµού ΛΟΑΤ+ ατόµων και τέλος θα συζητηθούν 

τρόποι αντιµετώπισης του φαινοµένου. 

 

∆ιδακτική Ενότητα 9 

∆εξιότητες διαχείρισης περιστατικών οµοφοβικού και τρανσφοβικού 
εκφοβισµού 
 
Περιγραφή 
 

Στόχος της ενότητας είναι να καταστούν οι επιµορφούµενοι ικανοί στο να διαχειρίζονται 

περιστατικά οµοφοβικού ή τρανσφοβικού εκφοβισµού και στο σχολικό περιβάλλον. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

1.Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται σε καµία περίπτωση παρά µόνο εάν ακυρωθεί ή δεν 
πραγµατοποιηθεί το πρόγραµµα µε υπαιτιότητα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Με την υποβολή 
της αίτησης παραιτείστε από κάθε απαίτηση για επιστροφή διδάκτρων ή για οποιαδήποτε άλλη 
αλλαγή. 
 
2. Ένα µεγάλο µέρος της επικοινωνίας γίνεται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Το e-mail που 
είναι διαθέσιµο είναι το ακόλουθο:aegean.freestudies@gmail.com 
 
3. Το πρόγραµµα µαθηµάτων είναι ενδεικτικό και µπορεί να αλλάζει ανάλογα µε τη 
διαθεσιµότητα των διδασκόντων, την ανάρτηση υλικού και τις εκπαιδευτικές ανάγκες. 
 
4. Τα νέα πιστοποιητικά του Πανεπιστηµίου Αιγαίου απονέµονται ηλεκτρονικά από το Κέντρο ∆ιά 
Βίου Μάθησης. Συνήθως αποδίδουν Ευρωπαϊκές Επαγγελµατικές Πιστωτικές Μονάδες (Ecvet) 
και ο χρόνος αποστολής τους στους υποψηφίους εξαρτάται από την ολοκλήρωση των 
ακαδηµαϊκών και οικονοµικών ελέγχων. Κατά µέσο όρο τα πιστοποιητικά αποστέλλονται µέσα 
σε διάστηµα 1 έως 3 µηνών από την ολοκλήρωση του προγράµµατος.  
 
5. Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωµα αλλαγής οποιουδήποτε σηµείου της 
προκήρυξης ανάλογα µε τις εκπαιδευτικές και διοικητικές ανάγκες. Η παρούσα προκήρυξη δεν 
είναι κατ´ ουδένα τρόπο δεσµευτική για τα Προγράµµατα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
 
6. Η εγγραφή στα Προγράµµατα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου συνεπάγεται την αποδοχή της 
διατήρησης των προσωπικών δεδοµένων και της αξιοποίησής τους για εκπαιδευτικούς και 
διαφηµιστικούς σκοπούς. 
 
7. Η εγγραφή στα Προγράµµατα συνεπάγεται τήρηση της ακαδηµαϊκής δεοντολογίας και των 
κανόνων καλής συµπεριφοράς. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τους κανόνες του 
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Πανεπιστηµίου και της ευγένειας µπορεί να αποκλείσει τον επιµορφούµενο από τα 
Προγράµµατα, χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονοµή οποιασδήποτε βεβαίωσης.  
 
8. Η λογοκλοπή ή ο λογοδανεισµός οδηγούν στην αποβολή του επιµορφούµενου από το 
πρόγραµµα χωρίς κανένα δικαίωµα επιστροφής διδάκτρων. 
 
9. Το Πανεπιστήµιο αποκτά το copyright του υλικού που παραδίδουν οι επιµορφούµενοι στα 
πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Επίσης, όλο το υλικό του Πανεπιστηµίου 
προστατεύεται από copyright και η, µε οποιαδήποτε µορφή, αναπαραγωγή του έχει νοµικές 
κυρώσεις. 
 
10. Οι αξιολογικές κρίσεις για το πρόγραµµα και άλλες προτάσεις απαγορεύεται ρητά να 
αναρτώνται υπό µορφή σχολίων ή άλλων µέσων στην πλατφόρµα τηλεκπαίδευσης ή σε άλλες 
οµάδες δικτύωσης. Προτάσεις, κριτικές και σχόλια γίνονται µόνο στο ειδικό έντυπο αξιολόγησης 
και λαµβάνονται σοβαρά υπόψη. Τα έγγραφα αιτήµατα των επιµορφούµενων απαντώνται 
µέσα σε 7 εργάσιµες µέρες. 
 
11. Η κατανόηση των όρων «σύγχρονη» και «ασύγχρονη» ως µεθόδων διδασκαλίας θεωρείται 
αυτονόητη και το ίδιο ισχύει για την άριστη γνώση υπολογιστών, που είναι εκ των ουκ άνευ 
προϋπόθεση για την παρακολούθηση των προγραµµάτων. Αδυναµία των επιµορφούµενων 
να κατανοούν τις µεθόδους διδασκαλίας ή προβλήµατα που απορρέουν από την ελλιπή 
γνώση υπολογιστών, δεν θα επιτραπεί να επηρεάσουν την ποιότητα των προγραµµάτων. Το 
Πανεπιστήµιο διατηρεί το δικαίωµα να σταµατήσει τη φοίτηση οποιουδήποτε αποτυγχάνει στους 
δύο παραπάνω τοµείς, χωρίς καµιά αποζηµίωση.  
 
12. Η απουσία από τα µαθήµατα και τις δράσεις των προγραµµάτων, όπως αυτές κάθε φορά 
καθορίζονται, µπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισµό από τα Προγράµµατα χωρίς επιστροφή 
διδάκτρων ή απονοµή βεβαίωσης. 
 
13. Τα Προγράµµατα Ψυχικής Υγείας είναι πρόθυµα να επιλύσουν κάθε πρόβληµα, που 
φυσιολογικό είναι να προκύψει κατά τη διάρκεια της µαθησιακής διαδικασίας, αρκεί: 
α. Να µη γίνεται υπέρβαση ιεραρχίας. 
β. Να απευθύνονται εγγράφως και µε ακριβή τρόπο στη γραµµατεία των Προγραµµάτων. 

 


