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Στοιχεία Επιστημονικού Υπευθύνου  
Ονομ/μο Επιστημονικού 
Υπευθύνου και Ιδιότητα 

Κατσανέβας Θεόδωρος, Ομότιμος καθηγητής 
Πανεπιστημίου Πειραιώς- Υλοποίηση έργου από την 
εκπαιδευτική εταιρεία με ειδίκευσης στον επαγγελματικό 
προσανατολισμό εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο CGT  

Ονομ/μο Ακαδημαϊκού Υπευθύνου  
και Ιδιότητα 

Κωνσταντίνος Ελευθερίου, Επ. καθηγητής Πανεπιστημίου 
Πειραιώς 

Στοιχεία επικοινωνίας  
(τηλέφωνο, email) 

6972697979, kats@unipi.gr, thkatsanevas@gmail.com  

  

Στοιχεία Εκπαιδευτικού Προγράμματος 
Τίτλος προγράμματος Εκπαίδευση Συμβούλων Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (Πιστοποιητικό επιμόρφωσης) 
Αριθμός Θεματικού Πεδίου 
(Συμβουλευτείτε το Παράρτημα) 

109 
203 
  

 

Συνολική διάρκεια προγράμματος 
(μήνες, διδακτικές ώρες) 

Μήνες: Μήνες: 2 
Σύνολο Διδακτικών Ωρών: 300 

Ομάδα στόχος (Σε ποιους 
απευθύνεται) 

Πτυχιούχοι ΑΕΙ όλων των κλάδων και ειδικότερα 
Σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού, Ψυχολόγοι, 
Οικονομολόγοι, Εκπαιδευτικοί  

Γλώσσα υλοποίησης Ελληνική και Αγγλική 
Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 
συμμετεχόντων 

Πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικής γλώσσας, καλή γνώση Η/Υ 
και διαδικτύου 

Μέθοδος υλοποίησης 

Δια ζώσης 

Μικτό  

Από απόσταση (e-learning) Από απόσταση 

Διαδικασία παρακολούθησης  
(π.χ. στα δια ζώσης: παρουσιολόγιο, 
στα e-learning: καταγραφή ωρών 
παρακολούθησης μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας κ.λπ.) 

παρουσιολόγιο στα e-learning μαθήματα  

Διδακτικές ενότητες Διάρκεια διδακτικών ενοτήτων 

1. Εισαγωγή στη συμβουλευτική 

επαγγελματικού προσανατολισμού ( ΣυΕΠ) 

 

6 

2. Ρόλος και αρμοδιότητες των Συμβούλων 

ΣυΕΠ 
5 

3. Σύγχρονη επαγγελματική συμβουλευτική 5 

4. Ο χρυσός κανόνας για  επιλογές 

σταδιοδρομίας :εφαρμοσμένη επαγγελματική 

συμβουλευτική ( ΧΚΕΣ) 

6 

5. Εισαγωγή στην ψυχομετρία 6 

6. Οι έξι τύποι επαγγελματικής 

προσωπικότητας Holland 
6 
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7. Σύγχρονα τεστ επαγγελματικού 

προσανατολισμού   
6 

8. Σχέσεις γονέων και εφήβων και ο ρόλος 

των γονέων στην ΣυΕΠ 
5 

9. Θεωρίες ανάπτυξης σταδιοδρομίας 4 

10. Βασικές οικονομικές έννοιες, 

απασχόληση, ανεργία, επάγγελμα, θέση 

εργασίας 

6 

11. Βασικές αρχές διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού 
7 

12. Η μετεξέλιξη της οικονομίας και των 

επαγγελμάτων. Επαγγέλματα του μέλλοντος 

και του παρελθόντος 

 

5 

13. Οι προοπτικές της αγοράς εργασίας και 

των επαγγελμάτων 
7 

14. Επιλογές σπουδών στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό 
5 

15. Διαδικασίες εισαγωγής σε ΑΕΙ 5 

16. Πηγές εύρεσης εργασίας, βιογραφικό 

σημείωμα, συνέντευξη εργασίας 
10 

17. Προσομοιώσεις συνεντεύξεων 

επαγγελματικής συμβουλευτικής 

Σταδιοδρομίας, με βάση τον ΧΚΕΣ και το 

C.G.T. 

14 

18. Παρακολούθηση συνεδριών ατομικής 

επαγγελματικής συμβουλευτικής 
15 

19. Βιωματική συζήτηση διδασκόντων και 

διδασκομένων 
30 

20. Πρακτική άσκηση 97 

21. Εργασίες 57 

22. Εξετάσεις  
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Σκοπός και Στόχοι προγράμματος 
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Σκοπός προγράμματος (έως 300 
λέξεις) 

 
Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των 

συμμετεχόντων πτυχιούχων ΑΕΙ στη σύγχρονη συμβουλευτική 

επαγγελματικού προσανατολισμού και ανάπτυξη 

σταδιοδρομίας, με προοπτική την ποιοτική και 

αποτελεσματική άσκηση του επαγγέλματος του συμβούλου 

επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας. Οι 

εκπαιδευόμενοι, μπορεί επίσης να ενταχθούν και σε 

υπηρεσίες διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Στους σκοπούς 

του προγράμματος εντάσσεται και η προοπτική 

προγραμματικής συμφωνίας με Δήμους για την υποστήριξη 

δομών και παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και 

επαγγελματικού προσανατολισμού σε Δήμους σύμφωνα με το 

άρθρο 2δ του ΚΕ.ΔΙ.Β.Μ της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης 

στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ( άρθρα 75 και 85 

Ν3663/2006), καθώς και τη σχετική διεθνή πρακτική. Η 

εκπαίδευση περιλαμβάνει τη χρήση του κορυφαίου τεστ 

Career Gate Test ( ISO 9001, προϊόν πνευματικής δημιουργίας 

του επιστημονικού υπεύθυνου του σεμιναρίου μέσω σχετικών 

ερευνών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς) και εξάσκηση στη 

σύγχρονη και εφαρμοσμένη στην πράξη με επιτυχία 

μεθοδολογία του χρυσού κανόνα για επιλογές σταδιοδρομίας, 

με βάση τη θεωρία επαγγελματικής προσωπικότητας Holland. 

Το σεμινάριο περιλαμβάνει on line διδασκαλία και πρακτικές 

εφαρμογές με τη χρησιμοποίηση τεστ , προσομοιώσεις, 

ασκήσεις και πρακτικές εφαρμογές ΣυΕΠ. Οι συμμετέχοντες, 

αφού μελετήσουν το υλικό που τους έχει δοθεί, 

παρακολουθούν on line εκπαίδευση και συνεδρίες ατομικής 

συμβουλευτικής από τους διδάσκοντες, υποβάλλουν 

ερωτήσεις και συζητούν μαζί τους σε διαδικασία βιωματικής 

εξάσκησης. Εκπονούν σχετικές εργασίες, ασκούνται σε 

προσομοιώσεις ΣυΕΠ και υποβάλλονται σε εξεταστικές 

διαδικασίες.  

Στους συμμετέχοντες παρέχονται,  10 κωδικοί του 

Career Gate Test για πρακτική άσκηση και σε 

ηλεκτρονική μορφή τα βιβλία του Θ. Κατσανέβα : «Ο 

χρυσός κανόνας για τις επιλογές σταδιοδρομίας-Σύγχρονος 

επαγγελματικός προσανατολισμός», «Επαγγέλματα του 

μέλλοντος και του παρελθόντος», Εφαρμοσμένη Διοίκηση 

Ανθρώπινου Δυναμικού ( σε συνεργασία με Ιωάννα 

Τσιαπαρίκου), όλα σε εκδόσεις Πατάκη, καθώς και κείμενα με 

προσομοιώσεις ΣυΕΠ, Περιγραφές επαγγελμάτων, ερευνητικές 

εργασίες για προοπτικές της αγοράς εργασίας, κλπ. Οι 

συμμετέχοντες, εκτός των άλλων, μπορούν να συμμετάσχουν 



5 

 

εθελοντικά και σε ερευνητικές εργασίες σχετικές με το παρών 

αντικείμενο εκπαίδευσης. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Εκπαιδευτικοί στόχοι προγράμματος 
         Γνωστικές Δεξιότητες 

(γνωστικές, 
συμπεριφορές/στάσεις, 

ψυχοκινητικές κ.α.)                                     
(ικανότητα συλλογής, οργάνωσης 
και ανάλυσης δεδομένων μέσα από 
παρατήρηση, σύγκριση, πρόβλεψη, 

ιεράρχησης, πχ να γνωρίζω τι 
σημαίνει κάτι, να αντιλαμβάνομαι τι 

θα προκύψει εάν..., ικανότητα 
αξιοποίησης των γνωστικών και 
ψυχοκινητικών δεξιοτήτων που 
έχουν αποκτηθεί, σε διάφορες 

καταστάσεις και εκτός εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, διαμόρφωση 

νοοτροπίας, ικανότητα χρήσης των 
ερεθισμάτων τα οποία εξελίσσονται 

σε κινητήρια δραστηριότητα, να 
μπορώ να αναλάβω, να επιλέξω, να 

περιγράψω κάτι)  

1. Γνώση και δεξιότητες εφαρμογής των κανόνων 
και οδηγιών της ΣυΕΠ και της αποτελεσματικής 
στην πράξη μεθοδολογίας του χρυσού κανόνα 
ΣυΕΠ 
2. Επικοινωνιακές δεξιότητες προσέγγισης των 
συμβουλευμένων με ανάδειξη της επαγγελματικής 
προσωπικότητάς τους 
3. Δεξιότητες προσδιορισμού σύζευξης 
προσωπικότητας με την αγορά εργασίας και 
ανάπτυξη των επιλογών και προοπτικών 
σταδιοδρομίας των συμβουλευμένων 
4. Δεξιότητες οργάνωσης και αποτελεσματικής 
χρήσης δεδομένων και τήρηση κανόνων 
δεοντολογίας 
5.Ερμηνευτικές δεξιότητες ανάλυσης 
αποτελεσμάτων των τεστ ΣυΕΠ 
6. Τεχνικές δεξιότητες συνεντεύξεων εργασίας και 
επιλογής προσωπικού 
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Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων προγράμματος  

Τίτλος 
διδακτική
ς ενότητας 

Ώρες Διδασκαλίας 

Α/Α & τίτλος 
Εκπαιδευτικών 
Υποενοτήτων 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 
(Προσδιορίζονται 
οι βασικές 
ικανότητες που 
δημιουργούνται 
από το 
πρόγραμμα και 
γίνεται, αν είναι 
δυνατόν, 
διάκριση μεταξύ 
των γενικών και 
ειδικών 
ικανοτήτων, που 
είναι οι πλέον 
σχετικές για το 
προτεινόμενο 
πρόγραμμα.)   

Θεωρία Πρακτική 
Δια ζώσης 
διδασκαλία 
στην τάξη 

Από 
απόσταση  

(e-learning) 

1. Εισαγωγή 

στη 

συμβουλευτ

ική 

επαγγελματι

κού 

προσανατολ

ισμού ( 

ΣυΕΠ) 

 

3   3 1.Ορισμοί και 
αντικείμενο 
2.Επιστημονικέ
ς βάσεις του 
αντικειμένου 
εκπαίδευσης 
και συσχετίσεις 
με επιστήμες 
της 
ψυχολογίας, 
της οικονομίας, 
της 
παιδαγωγικής 
και της 
πληροφορικής 
 

Απόκτηση 
στέρεων 
βάσεων για το 
αντικείμενο της 
ΣυΕΠ με 
ειδικότερη 
αποσαφήνιση 
των σχετικών 
εννοιών και 
αρμοδιοτήτων 
και των 
επιστημονικών 
της βάσεων  
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2. Ρόλος 

και 

αρμοδιότητε

ς των 

Συμβούλων 

ΣυΕΠ 

3   2 1.Ορολογία και 
αρμοδιότητες 
2.Μεθοδολογία 
ΣυΕΠ 
3.Προσόντα και 
δεξιότητες 
4.Κώδικας 
δεοντολογίας 

Οριοθέτηση 
του ρόλου, της 
μεθοδολογικής 
προσέγγισης 
των 
συμβουλευμέν
ων στην ΣυΕΠ 
με γνώση και 
χρήση του 
κώδικα 
δεοντολογίας 

3. Σύγχρονη 

επαγγελματι

κή 

συμβουλευτ

ική 

 

3   2 1.Σύντομη 
ιστορική 
επισκόπηση 
2.Σύγχρονες 
αντιλήψεις 
3.Σημασία  της 
ΣυΕΠ 

Γνώση της 
ιστορικής 
διαδρομής της 
ΣυΕΠ και 
ειδικότερα των 
σύγχρονων 
μεθόδων 
αποτελεσματικ
ής εφαρμογής 
της 
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4. Ο χρυσός 

κανόνας για  

επιλογές 

σταδιοδρομί

ας, 

εφαρμοσμέν

η 

επαγγελματι

κή 

συμβουλευτ

ική ( ΧΚΕΣ 

2   4 Οι βασικοί 
παράγοντες για 
τη ΣυΕΠ : 
α.Αυτογνωσία,
Ενδιαφέροντα,
κλίσεις 
β.Επιδόσεις και 
θέληση, 
γ.Οικογενειακά 
δεδομένα 
δ.Αγορά 
εργασίας 
 

Προσδιορισμός 
των βασικών 
παραγόντων 
που 
ενδιαφέρουν 
τη ΣυΕΠ με 
εξειδικευμένη 
αξιοποίησή 
τους στην 
πράξη για 
άμεσα και 
πρακτικά 
αποτελέσματα 
σύμφωνα με τη 
θεωρία και 
πρακτική του 
χρυσού κανόνα 
επιλογής 
επαγγελμάτων 

5. Εισαγωγή 

στην 

ψυχομετρία 

4   2 1.Ιστορική 
αναδρομή 
2.Σύγχρονες 
προσεγγίσεις 

Απόκτηση 
βασικών 
γνώσεων 
ψυχολογίας και 
ειδικότερα 
ψυχομετρίας 
για τους μη 
ειδικούς 

6. Οι έξι 

τύποι 

επαγγελματι

κής 

προσωπικότ

ητας Holland 

 

 

3   3 1.Πρακτικός-
ρεαλιστικός 
2.Ερευνητικός 
3.Καλλιτεχνικό
ς 
4.Κοινωνικός 
5.Επιχειρηματικ
ός 
6.Συμβατικός -
Οργανωτικός 

Γνώση σε 
βάθος της  
κορυφαίας 
θεωρία 
επαγγελματική
ς 
προσωπικότητα
ς του John 
Holland και 
εξειδικευμένες 
εφαρμογές της 
στην πράξη 
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7.Σύγχρονα 

τεστ 

επαγγελματι

κού 

προσανατολ

ισμού   

6   6 1.Περιγραφή 
και 
κατηγοριοποίησ
η 
2.Στάθμιση 
αξιοπιστία και 
εγκυρότητα 
3.Παρουσίαση 
διεθνών τεστ 
4.Το Career 
Gate Test 

Γνώση των  
σύγχρονων 
τεστ ΣυΕΠ με 
τη χρήση του 
διαδικτύου και 
ειδικότερα της 
βασικής 
μεθοδολογίας 
τους, τον 
έλεγχο 
καταλληλότητα
ς και 
ειδικότερα του 
CGT για χρήση 
στην ΣυΕΠ 

8. Σχέσεις 

γονέων και 

εφήβων και 

ο ρόλος των 

γονέων στην 

ΣυΕΠ 

5   5 1.Σχέσεις 
γονέων και 
εφήβων. 
2.Τι πρέπει να 
γνωρίζουν οι 
γονείς  
3.Ο ρόλος τους 
στις 
εκπαιδευτικές 
και 
επαγγελματικές 
επιλογές των 
παιδιών τους 

Βασικές αρχές 
για τις σχέσεις  
γονέων και 
εφήβων και 
ειδικότερα πως 
πρέπει να 
συμπεριφέροντ
αι οι γονείς στο 
κρίσιμο ζήτημα 
των 
εκπαιδευτικών 
και 
επαγγελματικώ
ν επιλογών 
των εφήβων 

9. Θεωρίες 
ανάπτυξης 
σταδιοδρομί
ας 

5   2 Σύντομη 
αναφορά στις 
διάφορες 
θεωρητικές 
προσεγγίσεις 

Γνώση των 
σχετικών 
θεωρητικών 
προσεγγίσεων 
για δημιουργία 
ευρυμάθειας με 
κύριο στόχο 
την ανάπτυξη 
κριτικής 
σκέψης σε 
σχέση με το 
συναφές 
αντικείμενο 
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10. Βασικές 

οικονομικές 

έννοιες, 

απασχόληση

,ανεργία, 

επάγγελμα, 

θέση 

εργασίας 

8   2 Εισαγωγή σε 
βασικές 
οικονομικές 
έννοιες για μη 
οικονομολόγου
ς 

Εμπέδωση 
βασικών 
οικονομικών 
γνώσεων για 
μη 
οικονομολόγου
ς που είναι 
ειδικότερα 
απαραίτητες 
για τη ΣυΕΠ 

11. Βασικές 

αρχές 

διοίκησης 

ανθρώπινου 

δυναμικού 

10   4 Εισαγωγή σε 
βασικές έννοιες 
για μη ειδικούς 

Εισαγωγή για 
μη ειδικούς σε 
βασικές αρχές 
διοίκησης 
ανθρώπινου 
χρήσιμες για τη 
ΣυΕΠ και 
πιθανώς και 
για θέσεις σε 
διοίκηση 
ανθρώπινου 
δυναμικού 

12. Η 

μετεξέλιξη 

της 

οικονομίας 

και των 

επαγγελμάτ

ων. 

Επαγγέλματ

α του 

μέλλοντος 

και του 

παρελθόντο

ς 

6   2 1.Η μετεξέλιξη 
της αγοράς 
εργασίας και τ 
ων 
επαγγελμάτων 
μέσα από την 
ιστορική 
μετεξέλιξη της 
τεχνολογίας και 
της οικονομίας 
2.Αναφορές σε 
επαγγέλματα 
του 
παρελθόντος 
και του 
μέλλοντος 

Κατανόηση της 
ιστορικής 
μετεξέλιξης της 
αγοράς 
εργασίας και 
των 
επαγγελμάτων 
υπό την 
επίδραση των 
τεχνολογικών 
ανακαλύψεων 
και της 
οικονομικής 
ανάπτυξης και 
του 
μετασχηματισμ
ού της 
κοινωνίας και 
των δομών της 
απασχόλησης 

13. Οι 

προοπτικές 

της αγοράς 

εργασίας και 

των 

επαγγελμάτ

ων 

 

10   4 1.Παρουσίαση 
και 
μεθοδολογία 
του μοντέλου 
του «Ισοζυγίου 
της ζήτησης και 

Εκπαίδευση 
στη 
μεθοδολογία 
και στα 
εφαρμοσμένα 
συμπεράσματα 
του μοντέλου 
με ειδικές 
αναφορές στις 
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προσφοράς 
επαγγελμάτων»  
2 Αναφορές σε 
προοπτικές και 
ιδιαιτερότητες 
επαγγελμάτων 

θετικές ή 
αρνητικές 
προοπτικές 
επαγγελμάτων 

14. 
Επιλογές 

σπουδών 

στην Ελλάδα 

και το 

εξωτερικό 

 

4   4 1.Σπουδές σε 
Ελλάδα 
2.Σπουδές στο 
εξωτερικό 
3. 
Μεταπτυχιακές 
σπουδές  

Γνώση των 
εναλλακτικών 
σεναρίων  
επιλογής 
σπουδών σε 
Ελλάδα και 
εξωτερικό 

15. 
Διαδικασίες 

εισαγωγής 

σε ΑΕΙ 

5   5 1.Αναφορές σε 
καίρια θέματα 
για την 
εισαγωγή σε 
ΑΕΙ 
2.Ειδικές 
περιπτώσεις, 
μετεγγραφές 
κλπ 
3.Συμπλήρωση  
μηχανογραφικο
ύ 

Εμπέδωση των 
διαδικασιών 
εισαγωγής σε 
ΑΕΙ στην 
Ελλάδα και 
ειδικότερα σε 
σχέση με τη 
συμπλήρωση 
του 
μηχανογραφικ
ού 

16. Πηγές 

εύρεσης 

εργασίας, 

βιογραφικό 

σημείωμα, 

συνέντευξη 

εργασίας 

 

8 4  8 1.Αναζήτηση 
εργασίας 
2.Βιογραφικό 
3.Συνέντευξη 
εργασίας 

Έξυπνη 
αναζήτηση 
εργασίας, 
σύνταξη 
κατάλληλου 
βιογραφικού 
και εξάσκηση 
σε συνέντευξη 
εργασίας 

17.Προσομο

ιώσεις 

συνεντεύξεω

ν 

επαγγελματι

κής 

συμβουλευτ

ικής 

Σταδιοδρομί

ας, με βάση 

τον ΧΚΕΣ και 

το C.G.T. 

 

 15  15 Απαντήσεις από 
τους 
διδασκομένους 
σε εικονική 
πραγματικότητ
α περιπτώσεων 
ΣυΕΠ 

Άσκηση των 
διδασκομένων  
σε διάφορες 
περιπτώσεις 
ατόμων για 
ΣυΕΠ και 
γραπτή 
παρουσίαση 
των 
συμπερασμάτω
ν τους 

18. 
.Παρακολού

θηση 

συνεδριών 

 23  15 Δια ζώσης ή 
από το 
διαδίκτυο 
παρακολούθησ

Πρακτική 
εξάσκηση σε 
σχέση με τη 
θεωρητική 
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ατομικής 

επαγγελματι

κής 

συμβουλευτ

ικής  

 

η συνεδριών  
ατομικής ΣυΕΠ 
από τους 
διδάσκοντες 

κατάρτιση που 
έχει ήδη 
αποκτηθεί και 
προετοιμασία 
για ατομική 
συμβουλευτική 
από τους ίδιους 
τους 
διδασκομένους 

19. 
Βιωματική 

συζήτηση 

διδασκόντω

ν και 

διδασκομέν

ων 

 30  30 Βιωματική 
συζήτηση μέσα 
από το 
διαδίκτυο 
μεταξύ 
διδασκόντων 
και 
διδασκομένων 
με ερωτήσεις 
και απαντήσεις 

Οι 
διδασκόμενοι 
έχουν φτάσει 
σε επίπεδο 
όπου με 
ερωτήσεις και 
συζήτηση με  
τους 
διδάσκοντες 
καλύπτουν 
όποια κενά 
υπάρχουν και 
συμπληρώνουν 
καθοριστικά τις 
γνώσεις τους 
για τα διάφορα 
θέματα που 
έχουν τεθεί 

20. 
Πρακτική 

άσκηση 

 97   Οι 
διδασκόμενοι 
ασκούνται ως 
μαθητευόμενοι 
σε εταιρίες 
ΣυΕπ και 
ειδικότερα στην 
CGT 

Πρακτική 
εξάσκηση με 
βάση τη 
θεωρητική και 
πρακτική 
κατάρτιση των 
διδασκομένων 

21. 
Εργασίες  

 

 57     

22. 
Εξετάσεις 

      

 

                                                                   

Αξιολόγηση Μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Τρόπος αξιολόγησης  μαθησιακών 
αποτελεσμάτων 

1.Αξιολόγηση συμμετοχής σε μαθήματα  

2.Αξιολόγηση γραπτών εργασιών 
3.Προφορικές εξετάσεις 
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Εκπαιδευτές 
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτών 1.Κατσανέβας Θεόδωρος 

2.Ελευθερίου Κωνσταντίνος 
3.Τσιαπαρίκου Ιωάννα 
4.Λέλες Αθανάσιος 
5.Κασσωτάκης Εμμανουήλ 
6.Σταλίκας Αναστάσιος 
 

  
  
Ιδιότητες εκπαιδευτών 1.Ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς 

2.Επίκουρος καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς 
3.Διδάκτορας Παν.Πειραιώς. Σύμβουλος ΣυΕΠ. 
4.Εκπαιδευτικός, Σύμβουλος ΣυΕΠ 
5.Ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 
6. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου 

Προσόντα εκπαιδευτών 

1.Μεγάλη διδακτική και ερευνητική εμπειρία, τ. 
Πρόεδρος επιστημονικής Ελληνικής Εταιρείας 
Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, δημιουργός 
πρωτότυπων τεστ επαγγελματικού 
προσανατολισμού, συγγραφέας πολλών σχετικών 
μελετών, ερευνών, επιστημονικών άρθρων, 
διδακτικών εγχειριδίων, συμμετοχή σε συναφή 
επιστημονικά συνέδρια ομιλίες, σεμινάρια κλπ. 
2. Σημαντική διδακτική και ερευνητική εμπειρία σε 
θέματα οικονομικής της εργασίας και απασχόλησης, 
συγγραφή επιστημονικών άρθρων, συμμετοχή σε 
επιστημονικά συνέδρια κλπ. 
3. Διδακτορικό από το Παν, Πειραιώς με θέμα την 
ανάπτυξη σταδιοδρομίας, εμπειρία διδασκαλίας και 
εφαρμοσμένης συμβουλευτικής, συγγραφή 
σχετικών μελετών, επιστημονικών άρθρων, 
διδακτικών εγχειριδίων, συμμετοχή σε συναφή 
επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια κλπ. 

 4. Διδακτική εμπειρία ως εκπαιδευτικός και 
σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, 
συγγραφή οδηγών εκπαίδευσης κλπ. 

 5. Μεγάλη διδακτική και ερευνητική εμπειρία 
στον τομέα της εκπαίδευσης και του 
επαγγελματικού προσανατολισμού, τ. 
Πρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

 6.Μεγάλη διδακτική και ερευνητική εμπειρία 
στον κλάδο της ψυχολογίας και ειδικότερα 
της εφαρμοσμένης και θετικής ψυχολογίας 

 

Χορήγηση Πιστοποιητικού 
Τύπος Πιστοποιητικού Πιστοποιητικό Επιμόρφωση από Πανεπιστήμιο 

Πειραιώς 
Βαθμοί ECVET   
(προαιρετικά εφόσον υπάρχουν) 

Βαθμοί ECVET  με σκοπό τη μοριοδότηση των 
συμμετεχόντων 
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Κόστος συμμετοχής – Εκπτωτική πολιτική 
Κόστος συμμετοχής 300 ευρώ 
Εκπτωτική πολιτική Μειωμένα δίδακτρα στις ακόλουθες 

περιπτώσεις : 
1) Ομαδικές εγγραφές     : 200 ευρώ 
2) Άνεργοι                      : 150 ευρώ 
3) Σε οικονομική ανέχεια  : 150 ευρώ 

Τρόπος καταβολής τελών (Άπαξ /Δόσεις) Εφ’ άπαξ ή σε δύο ή τρεις δόσεις 
 

Συνεργασίες 
Συνεργαζόμενοι φορείς  
(εφόσον υπάρχουν) 

Υλοποίηση έργου από την εκπαιδευτική εταιρεία με 
ειδίκευσης στον επαγγελματικό προσανατολισμό 
εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο CGT 

 

 

 

 


