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Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ. ΒΙ. Μ.) Π.Θ.  
ΜΜΜ)Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Η αναγκαιότητα και η σπουδαιότητα του προγράμματος 

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας 

καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: 

«Εμψυχωτής Υπαίθριων Τουριστικών Δραστηριοτήτων Αναψυχής» 

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί 

το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εμψυχωτής Υπαίθριων Τουριστικών 

Δραστηριοτήτων Αναψυχής» με στόχο την επιμόρφωση και πιστοποίηση των 

απασχολούμενων _με προηγούμενη εργασιακή εμπειρία_ στον κλάδο του τουρισμού 

Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής.  

Μετά από έρευνα των συντελεστών του προγράμματος καταγράφηκε ότι οι 

απασχολούμενοι-εργαζόμενοι του συγκεκριμένου τουριστικού κλάδου παρουσιάζουν 

μεταξύ τους: i) διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης (επίπεδο EQF 3/4/5/6/7) ή/και ii) 

διαφορετική ειδίκευση σε κάποια υπαίθρια δραστηριότητα (πεζοπορία, rafting, ποδήλατο 

βουνού κλπ ) ή/και iii) διαφορετικό χρόνο εργασιακής εμπειρίας και απασχόλησης. 

Παρουσιάζεται το ζήτημα ότι ενώ οι επαγγελματίες–απασχολούμενοι ανήκουν στον ίδιο 

εργασιακό κλάδο δεν κατέχουν μια κοινά αποδεκτή πιστοποίηση αναγνώρισης γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων που να τους χαρακτηρίζει ως επαγγελματίες με τίτλο: 

«Εμψυχωτές Υπαίθριων Τουριστικών Δραστηριοτήτων Αναψυχής». 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο συγκεκριμένος εργασιακός κλάδος έχει ενεργή 

επαγγελματική παρουσία και υψηλή οικονομική συνεισφορά στο προσφερόμενο Εθνικό 

Τουριστικό Προϊόν της χώρας για περισσότερο από 30 χρόνια. Ο συνδικαλιστικός φορέας 

του κλάδου ο οποίος εκπροσωπεί περί τις 80 επιχειρήσεις είναι ο Σύνδεσμος Ελληνικών 

Τουριστικών Εταιριών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής (Σ.Ε.Τ.Ε.Υ.Δ.Α.) 

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας διαθέτει 

εμπειρία σε σύνταξη και διδασκαλία ανάλογων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Για το λόγο 

αυτό ανέλαβε το σχεδιασμό και την υλοποίηση του παρόντος προγράμματος επιμόρφωσης 

με στόχο την κάλυψη του ανωτέρου κενού και τη χορήγηση ‘κοινής πιστοποίησης’ 

γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων στους εργαζόμενους/συμμετέχοντες του συγκεκριμένου 

τουριστικού κλάδου. 

Το παρόν πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από έμπειρους εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες της 

συγκεκριμένης αγοράς, γνώστες της ελληνικής εκπαιδευτικής και εργασιακής 

πραγματικότητας. Στοχεύει να δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γίνουν ικανοί, 

να σχεδιάζουν επαρκώς προγράμματα, να καθοδηγούν με επιτυχία αλλά κυρίως με 

ασφάλεια ομάδες ατόμων σε δράσεις στη φύση, σε πάρκα αναψυχής σε ελεύθερο φυσικό 

περιβάλλον, σε κατάλληλα διαμορφωμένες αστικές περιοχές. Ειδικότερα το πρόγραμμα 

στοχεύει να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν: α) κοινές εκπαιδευτικές 

εμπειρίες, β) να ανταλλάξουν προσωπικές αντιλήψεις για τους τρόπους και τις μεθόδους 

που αντιμετωπίζουν συνήθη ‘θέματα’ & ‘προβλήματα’ στη διάρκειας της εργασίας τους, γ) 

να επισημάνουν τους σημαντικούς παράγοντες για παροχή υψηλών ποιοτικών υπηρεσιών 

και δ) να αποκτήσουν ‘κοινή πιστοποίηση’ στον τομέα των δραστηριοτήτων τουρισμού 

Υπαίθριας Αναψυχής. 
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Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ. ΒΙ. Μ.) Π.Θ.  
ΜΜΜ)Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Που απευθύνεται το πρόγραμμα 

Το παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη, εργαζόμενους, ιδιοκτήτες 

επιχειρήσεων που προσφέρουν προγράμματα Υπαίθριων Τουριστικών Δραστηριοτήτων 

Αναψυχής στην Ελλάδα και είναι μέλη στο ΣΕΤΕΥΔΑ. Στο παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

οι συμμετέχοντες, ανεξάρτητα από πτυχία, βεβαιώσεις, πιστοποιήσεις διαφορετικού 

εκπαιδευτικού επιπέδου και προέλευσης, διαφορετική ειδίκευση σε κάποια υπαίθρια 

δραστηριότητα, διαφορετική εργασιακή εμπειρία που πιθανά κατέχουν, αποκτούν κοινή 

πιστοποίηση με τίτλο: «Εμψυχωτής Υπαίθριων Τουριστικών Δραστηριοτήτων Αναψυχής».  

Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Α. ΕΡΓΑΣΙΑΚΉ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει και να αποδείξει με 

σχετικά έγγραφα την ‘εργασιακή του εμπειρία’ στον Τουριστικό κλάδο των Υπαίθριων 

Τουριστικών Δραστηριοτήτων Αναψυχής. Η βεβαίωση χορηγείται από τον ΣΕΤΕΥΔΑ. 

 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Να  είναι κάτοχος τουλάχιστον απολυτηρίων τίτλων, 

δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο 

(ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), 

Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο 

(ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), 

επιπέδου γνώσεων 4 (EQF 4 ) ή οποιοδήποτε πτυχίο ή τίτλο ανωτέρου επιπέδου. 

Γ. ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Επαρκές επίπεδο σε μια γλώσσα διάφορη της Ελληνικής 

(επίπεδο Β1) 

Δ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΛΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Πιστοποιητικό Υγείας από δημόσιο νοσοκομείο 

ή αντίστοιχο πιστοποιητικό υγείας από ιδιώτη ιατρό. 

Ε. ΗΛΙΚΙΑ. Κατά την έναρξη του προγράμματος η ηλικία του αιτούντα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερη των 18 ετών  

ΣΤ. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Ικανότητα κάλυψης 

απόστασης σε καθορισμένη διαδρομή ορειβατικού μονοπατιού με κατάλληλη ένδυση & 

σακίδιο βάρους 10 κιλών για απόσταση 6 χιλιομέτρων σε 2 ώρες. Η απαίτηση εκτελείται 

στη διάρκεια της πρώτης διά ζώσης συνάντησης. 

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι έξι μήνες (21 εβδομάδες) ενώ αφορά σε: 

α)θεωρητική κατάρτιση, β)πρακτική εκπαίδευση και γ)πρακτική εξάσκηση σε χώρο 

εργασίας. 

Το πρόγραμμα αφορά σε άτομα ηλικίας μεγαλύτερης των 18 ετών. 

Στον παρόντα ενημερωτικό οδηγό μπορείτε να βρείτε αναλυτικά όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα σπουδών, τη μεθοδολογία, τον τρόπο 

πιστοποίησης, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής. 
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Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ. ΒΙ. Μ.) Π.Θ.  
ΜΜΜ)Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Στόχοι του προγράμματος 

Στόχοι του παρόντος καινοτόμου επιμορφωτικού προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες:  

▪ να γνωρίσουν το περιεχόμενο της ενεργούς αναψυχής & των υπαίθριων δραστηριοτήτων.  

▪ να ενημερωθούν για τα οφέλη και τους στόχους των δραστηριοτήτων αναψυχής. 

▪ να διαχειρίζονται τον απαραίτητο ατομικό και ομαδικό εξοπλισμό.  

▪ να επιλέγουν τον κατάλληλο χώρο και να οργανώνουν κάθε δράση με ασφάλεια. 

▪ να γνωρίσουν τα βασικά τεχνικά στοιχεία μια αποτελεσματικής συνοδείας. 

▪ να εκτελούν με άνεση τη διαδικασία προετοιμασίας, οργάνωσης, υλοποίησης μιας 

δράσης. 

▪ να διδάσκουν με συγκεκριμένη ‘ρουτίνα’ οδηγιών τα βασικά στοιχεία τεχνικής σε 

αρχάριους.  

▪ να καθοδηγούν με ασφάλεια ομάδα ‘εκπαιδευόμενων’ σε ελεύθερο περιβάλλον. 

▪ να είναι ενήμεροι για τους διεθνείς κανονισμούς ασφάλειας. 

▪ να διαχειρίζονται μια έκτακτη κατάσταση κινδύνου ή ατυχήματος επαρκώς. 

▪ να γνωρίζουν τους κανόνες προστασίας της φύσης και της πρακτικής ‘leave no trace’. 

Μετά την παρακολούθηση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί: 

Επίπεδο Γνώσεων: 1) να σχεδιάσουν και να οργανώσουν μια ασφαλή δράση υπαίθριας 

τουριστικής δραστηριότητας αναψυχής μέτριας δυσκολίας για μικρή/μεσαία ομάδα 

συμμετεχόντων, 2) να επιδείξουν ευαισθητοποίηση & ικανότητα στην παρουσίαση στοιχείων 

για το ανθρωπογενές και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής της διαδρομής. 

Επίπεδο Δεξιοτήτων: 1) να γνωρίζουν βασικά στοιχεία σχετικά με τον προσανατολισμό, τη 

χρήση χάρτου, πυξίδας & GPS, 2) να μπορούν να επιλέξουν τον κατάλληλο ελεύθερο χώρο 

για την υλοποίηση μιας δράσης, 3) να διαχειρίζονται πληροφορίες για τις καιρικές συνθήκες 

κατά τη δράση, 4) να διαχειρίζονται κατάλληλα μια ομάδα συμμετεχόντων επιδεικνύοντας 

την κατάλληλη συμπεριφορά και το ανάλογο στυλ ηγεσίας. 

Επίπεδο Ικανοτήτων: 1) να συνοδεύσουν, να καθοδηγήσουν μια ομάδα ατόμων σε ημερήσια 

αλλά και πολυήμερη κατασκήνωση με διανυκτερεύσεις στη φύση, 2) να είναι ικανοί στη λήψη 

απλών αποφάσεων κατά την υλοποίηση μιας υπαίθριας δράσης, 3) να προσφέρουν πρώτες 

βοήθειες σε μια μικρή ομάδα ατόμων (σε πραγματικό χρόνο). 4) να συμπεριφέρονται 

αποτελεσματικά σε ασκούμενους, να είναι επικοινωνιακοί, να εμπνέουν εμπιστοσύνη, 5) να 

σέβονται το φυσικό περιβάλλον και να το μεταδίδουν, 6) να προσφέρουν φιλικές προς το 

περιβάλλον υπηρεσίες. 

Το ανθρώπινο δυναμικό που θα επιμορφωθεί απασχολείται σε επιχειρήσεις μέλη του 

Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Εταιριών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής 

(ΣΕΤΕΥΔΑ). Συνήθως οι απόφοιτοι απασχολούνται σε προγράμματα και παροχή υπηρεσιών 

στην αγορά: 1) του Τουρισμού Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής (Outdoor Activities), 

2) των Ενεργητικών Διακοπών (Active Leisure), 3) των υπαίθριων προγραμμάτων ατόμων με 

Ειδικές Ανάγκες ή αδεξιότητες (Outdoor Therapeutic Recreation) 4) της Θεραπευτικής 

Αναψυχής κι Ευεξίας (Outdoor Wellness), 5) της Επανένταξης Κοινωνικά Ευαίσθητων 

ομάδων (Outdoor Adventure Therapy), 6) της Αγωγής Υπαίθρου στην Εκπαίδευση (Outdoor 

Education), 7) των Παιδικών Κατασκηνώσεων (Children Summer Camps). 
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Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ. ΒΙ. Μ.) Π.Θ.  
ΜΜΜ)Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Αναλυτική περιγραφή του προγράμματος 

Η ύλη του προγράμματος έχει χωρισθεί σε 4 ενότητες: 

1. Θεωρητικά μαθήματα διά αποστάσεως 

2. Πρακτικά μαθήματα διά ζώσης 

3. Εξάσκηση – πρακτική σε χώρο εργασίας επιχείρησης του κλάδου 

Αναλυτικότερα 

Α στάδιο: Παρακολούθηση έξι θεωρητικών μαθημάτων εξ αποστάσεως: 1, 2, 3, 4, 5 & 6 

διάλεξη, (6Χ12ώρες = 72ώρες) για όλους τους συμμετέχοντες. 

Επιπρόσθετα, 1η πρακτική εκπαίδευση διά ζώσης: 7 & 8 διάλεξη, διάρκειας 2 ημερών Σ/Κ_ 

(2Χ12ώρες =24ώρες). Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική για τους συμμετέχοντες που 

έχουν ελάχιστη εργασιακή εμπειρία 2 έτη. 

Β στάδιο: Παρακολούθηση έξι θεωρητικών μαθημάτων εξ αποστάσεως; 9, 10 ,11, 12,13 

&14 διάλεξη, (6Χ12=72ώρες) για όλους τους συμμετέχοντες. 

Επιπρόσθετα, 2η πρακτική εκπαίδευση διά ζώσης:15 &16 διάλεξη, διάρκειας 2 ημερών 

Σ/Κ_ (2Χ12ώρες =24ώρες), Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική για τους έχοντες 

εργασιακή εμπειρία από 2 έως 5 έτη. 

Γ στάδιο: Παρακολούθηση τριών θεωρητικών μαθημάτων εξ αποστάσεως:17,18 &19 

διάλεξη, (3Χ12ώρες=36ώρες) για όλους τους συμμετέχοντες. 

Επιπρόσθετα, 3η πρακτική εκπαίδευση διά ζώσης: 20 & 21 διάλεξη, διάρκειας 2 ημερών, 

Σ/Κ_(2Χ12ώρες = 24ώρες), η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική για τους συμμετέχοντες 

ανεξάρτητα του χρόνου εργασιακής εμπειρίας. 

Δ στάδιο: Πρακτική Εξάσκηση: Όλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, ανεξάρτητα 

εργασιακής εμπειρίας, υποχρεούνται σε επιπλέον «πρακτική εξάσκηση» 168 ωρών (21 

ημέρες Χ 8 ώρες) στη διάρκεια των 6 μηνών λειτουργίας του προγράμματος επιμόρφωσης. 

 

➢ Συνολικές ώρες λειτουργίας του προγράμματος 420 ώρες & 16 ECVET, από τις οποίες 

κατανέμονται: 180 ώρες ‘θεωρητική κατάρτιση’, 72 ώρες ‘πρακτική διά ζώσης 

κατάρτιση’ & 168 ώρες ‘πρακτική ατομική εξάσκηση’ (αναλυτικό πρόγραμμα 

_Παράρτημα 1) 

➢ Ελάχιστος αριθμός για την υλοποίηση του προγράμματος είναι τα 35 άτομα.  

 

Απαιτήσεις παρακολούθησης 

Για την επιτυχή παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι αιτούντες 

καλούνται να διαθέτουν: 

✓ Ηλικία άνω των 18 ετών. 

✓ Πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

✓ Κατοχή προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

✓ Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

✓ Γνώση Αγγλικής Γλώσσας. 
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Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ. ΒΙ. Μ.) Π.Θ.  
ΜΜΜ)Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

 

 

Πιστοποιητικό παρακολούθησης 

Με την περαίωση του επιμορφωτικού προγράμματος 

εξειδίκευσης η επιτυχής παρακολούθηση των επιμέρους 

διδακτικών ενοτήτων οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού 

Παρακολούθησης και Ειδίκευσης. Κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζόμενων σε 

ποσοστό 15% μόνο για πολύ σοβαρό λόγο και πάντα σε 

συνεννόηση με τον υπεύθυνο του προγράμματος και τον υπεύθυνο 

εκπαιδευτή. 

 

 

Πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας διαθέτει πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Εθνικός 

Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού) με τα μέλη που απαρτίζουν την επιστημονική 

και συγγραφική ομάδα να διαθέτουν εξέχουσα εμπειρία και 

δραστηριοποίηση σε εξ αποστάσεως και δια ζώσης εκπαιδευτικά 

προγράμματα. Η πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πιστοποιεί 

την εκάστοτε συμμετοχή σε εκλαϊκευτικό πρόγραμμα ή πρόγραμμα 

επιμόρφωσης βεβαιώνοντας τα αποκτηθέντα προσόντα 

αποσκοπώντας στη διευκόλυνση ευρέσεως εργασίας. 

 

Τρόπος διεξαγωγής εκπαιδευτικού προγράμματος 

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της δια ζώσης και της εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευσης προγραμμάτων εξειδίκευσης και Διά Βίου μάθησης. Μέσω της 

πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης θα προσφέρεται σειρά οδηγών για την ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων των επιμορφωμένων καθώς και πρακτικές για την αξιολόγηση της εξέλιξής τους. 

Διαδικασίες παρακολούθησης 

➢ Όλοι οι σπουδαστές θα πρέπει να εγγραφούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης 

του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και θα ενημερωθούν άμεσα για τον 

τρόπο χρήσης αυτής. 

➢ Ο εκπαιδευόμενος θα έχει πρόσβαση μέσω του ατομικού του λογαριασμού και κωδικών.  

➢ Τα θεωρητικά μαθήματα-διαλέξεις θα γίνουν με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως 

διδασκαλίας. Δηλαδή σύμφωνα με το πρόγραμμα διδασκαλίας στην αρχή κάθε 

εβδομάδας (ημέρα Δευτέρα) θα αναρτώνται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα e-class του 

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

➢ Ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να μελετήσει την ύλη και να απαντήσει στις 

ερωτήσεις - ασκήσεις κάθε αναρτημένης διάλεξης, ημέρα και ώρα της δικής του 

επιλογής κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Οι ασκήσεις κάθε διάλεξης- μαθήματος 

πρέπει να απαντώνται ηλεκτρονικά σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  
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➢ Τα πρακτικά μαθήματα-διαλέξεις θα διδαχθούν με τη μέθοδο της διά ζώσης 

διδασκαλίας. Η αντίστοιχη διάλεξη του πρακτικού μαθήματος θα αναρτάται επίσης 

ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα. Η συνάντηση με τους εκπαιδευτές και η πρακτική 

άσκηση θα πραγματοποιείται Σ/Κ σε προκαθορισμένους υπαίθριους προορισμούς. 

➢ Κατά την τελευταία διά ζώσης συνάντηση (Σ/Κ) θα γίνει παρουσίαση ατομικών και 

ομαδικών εργασιών, εξέταση, αξιολόγηση του προγράμματος κι αποφοίτηση. 

Όροι φοίτησης 

Οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να λαμβάνουν τις διαλέξεις που αναρτώνται στην πλατφόρμα, 

να μελετούν την αντίστοιχη ύλη, να απαντούν στις ερωτήσεις και να αποστέλλουν 

ηλεκτρονικά τις απαντήσεις μέσα στον προκαθορισμένο χρόνο που ορίζει το πρόγραμμα. Ο 

εκπαιδευόμενος οφείλει να συμμετέχει ενεργά στις προγραμματισμένες πρακτικές 

εκπαιδεύσεις που τον αφορούν στην ύπαιθρο. Ο χώρος της υπαίθριας εκπαίδευσης ορίζεται 

ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και το αντικείμενο διδασκαλίας. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν 

δικαίωμα απουσίας έως το 15% του συνόλου των ωρών του προγράμματος εφ’ όσον 

προκύψει σοβαρός λόγος κι εγκριθεί νωρίτερα από τον επιστημονικό υπεύθυνο του 

προγράμματος1. 

Εξέταση - Πιστοποίηση παρακολούθησης 

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης και της ολοκλήρωσης της ‘πρακτικής εξάσκησης’ 

ακολουθεί η αξιολόγηση των υποψήφιων Εμψυχωτών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων 

Αναψυχής. Για τη λήψη Πιστοποίησης απαιτείται ατομική γραπτή εξέταση σε ερωτήσεις 

πολλαπλών απαντήσεων και ανάλυση-παρουσίαση περιπτωσιακής μελέτης σε ομάδες (case 

study). Η διαδικασία παρακολουθείται από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από τους: α) 

επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος, β) εκπρόσωπο εξεταστή του ΣΕΤΕΥΔΑ 

(επαγγελματικός φορέας) και γ) ένα εκπαιδευτή του προγράμματος. 

Υπηρεσίες υποστήριξης 

Οι τεχνικές πρακτικής εκπαίδευσης που θα εφαρμοστούν ακολουθούν τις έγκυρες και 

έγκριτες μεθόδους διδασκαλίας των αντίστοιχων διεθνών οργανισμών. Είναι 

προσαρμοσμένες στις ικανότητες των εκπαιδευόμενων και αφορούν τις σύγχρονες αρχές 

εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι χώροι υλοποίησης του προγράμματος στην ύπαιθρο και στις 

αίθουσες διδασκαλίας, διαθέτουν προδιαγραφές ασφάλειας και καθαριότητας, ενώ ο 

υλικοτεχνικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί είναι πιστοποιημένος με Ευρωπαϊκές 

προδιαγραφές για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του προγράμματος.  

Το πρόγραμμα ακολουθεί τις διαδικασίες των; α) εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας - 

εκπαίδευσης, β) δια ζώσης διδασκαλίας - κατάρτισης και γ) την εφαρμογή προγράμματος 

εργασιακής πρακτικής εξάσκησης στο αντικείμενο των υπαίθριων τουριστικών 

δραστηριοτήτων αναψυχής. 

Το διδακτικό υλικό της σύγχρονης εκπαίδευσης περιλαμβάνει: δομημένες διδασκαλίες, 

αρχεία κειμένου, ppt, αρχεία video. Ακόμη για την καλύτερη ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

των επιμορφούμενων θα υπάρξει καταγραφή με video διδασκαλίας της ‘ρουτίνας’ 

οδηγιών και στη συνέχεια ανάλυση και παροχή οδηγιών βελτίωσης. Ο σχεδιασμός και το  
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περιεχόμενο των ενοτήτων της διά ζώσης εκπαίδευσης προέρχεται από την πολυετή και 

εξειδικευμένη τεχνογνωσία του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στη Διοικητική ή Τεχνική 

Υποστήριξη του εκπαιδευτικού προγράμματος ανάλογα της φύσης του προβλήματος. Ο 

επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος κ. Κουθούρης Χαρίλαος, Καθηγητής του 

ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και οι άλλοι διδάσκοντες είναι σε συνεχή 

επικοινωνία με τους καταρτιζόμενους. 

 

Επιστημονικά υπεύθυνος 

Επιστημονικός υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κ. Κουθούρης 

Χαρίλαος, Καθηγητής ΤΕΦΑΑ του Π.Θ. και οι υπόλοιποι εκπαιδευτές του προγράμματος 

μέλη Ε.Ε.Π. του ΤΕΦΑΑ του Π.Θ., άλλοι διδάκτορες μεταπτυχιακοί και εν ενεργεία 

στελέχη της εκπαίδευσης, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για το σχεδιασμό, υλοποίηση και 

παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού 

προγράμματος. 

Επιστημονική ομάδα εκπαιδευτικού προγράμματος 
 

Διδάσκοντες στο πρόγραμμα θα είναι μέλη ΔΕΠ, μέλη ΕΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

και άλλων Α.Ε.Ι. της χώρας, καθώς και διδάκτορες, μεταπτυχιακοί, ειδικά στελέχη με 

διεθνείς πιστοποιήσεις, εκπαιδευτές υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής με εξειδίκευση 

και πολυετή εμπειρία στον κλάδο της Υπαίθριας Αναψυχής: 

➢ Κουθούρης Χαρίλαος, Καθηγητής, Διοίκηση Δραστηριοτήτων Αναψυχής, Π.Θ. 

➢ Δρ Ζαφειρούδη Αγλαΐα, Ε.Ε.Π. Κινητική Αναψυχή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 

➢ Δρ Βουτσελάς Βασίλης, Ε.Ε.Π., Υπαίθριες Δραστηριότητες, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

➢ Τσουκιάς Μιχάλης, MSc Αρχιτέκτονας, Οδηγός Βουνού, μέλος Δ.Σ. ΣΕΤΕΥΔΑ 

➢ Ευστρατιάδου Μαρία, Ψυχολόγος, Professional Sea Canoe, μέλος Δ.Σ. ΣΕΤΕΥΔΑ 

➢ Παντές Θανάσης, Μαθηματικός, Professional mountain guide μέλος Δ.Σ. ΣΕΤΕΥΔΑ 

➢ Σιδηρόπουλος Στέφανος, Περιβαντολλόγος, μέλος Δ.Σ. ΣΕΤΕΥΔΑ 

➢ Γεωργιλάς Παύλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ, British Canoe Union Level 3 

Coach Sea, μέλος Δ.Σ. ΣΕΤΕΥΔΑ 

 
  



9 

 

 

Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ. ΒΙ. Μ.) Π.Θ.  
ΜΜΜ)Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης\\ Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

 
 

Ενδεικτική Ημερομηνίας Έναρξης προγράμματος: Οκτώβριος  2019 
 

α/α Διδακτικές Υπο-ενότητες Ώρες Ημερομηνία Εκπαιδευτής 

1.  Κινητική Αναψυχή – Υπαίθριες Τουριστικές Δραστηριότητες Αναψυχής  12  21/10/2019 Ζαφειρούδη Α. 

2.  Επάγγελμα Εμψυχωτής ΥΤΔΑ – Τουριστική Εμψύχωση (animation) 12 28/10/2019 Κουθούρης Χ 

3.  Εφαρμοσμένη Ψυχολογία - Θεωρίες Συμμετοχής σε ΥΤΔΑ, Ρίσκο Περιπέτεια 12 04/11/2019 Κουθούρης Χ 

4.  Ηγεσία σε προγράμματα Υπαίθριας Κινητικής Αναψυχής 12 11/11/2019 Κουθούρης Χ 

5.  Βασικές αρχές Ασφάλειας, Risk management 12 18/11/2019 Κουθούρης Χ 

6.  Διαχείριση Προγραμμάτων: Σχεδιασμός Οργάνωση Υλοποίηση Αξιολόγηση.  12  25/11/2019 Κουθούρης Χ 

7.  Διά ζώσης ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  Διαχείριση συμπεριφοράς πελατών, Ηθική  12 Σ 07/12/2019 Χατζηευστρατίου Μ 

8.  Διά ζώσης ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  Διαχείριση Υλικών / Εξοπλισμού  12 Κ 08/12/2019 Παντές Α. 

9.  Εφαρμοσμένη Φυσιολογία  - Όρια Ανθρώπινης λειτουργίας 12 09/12/2019 Βουτσελάς Β. 

10.  Παιδαγωγική - Μέθοδοι Διδασκαλίας  12 16/12/2019 Κουθούρης Χ 

11.  Αλληλεπίδραση ατόμων Δυναμική Ομάδας – Συνεργατικά παιγνίδια Team work 12 23/12/2019 Κουθούρης Χ 

12.  Πανίδα/Χλωρίδα Ελλάδας-Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση-Leave no trace 12 13/01/2020 Ζαφειρούδη Α. 

13.  Αγωγή Υπαίθρου-Βασικές αρχές Προγράμματα 12  20/01/2020 Ζαφειρούδη Α. 

14.  Στρατηγικές Επικοινωνίας _ Διαχείριση πελατών σε δύσκολες καταστάσεις 12 27/01/2020 Κουθούρης Χ 

15.  Διά ζώσης ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  Οργάνωση/Διαχείριση Περιβάλλον Εργασίας 12 Σ 08/02/2020 Γεωργιλάς Π 

16.  Διά ζώσης ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  Χρήση ειδικού Τεχνικού Εξοπλισμού 12 Κ 09/02/2020 Τσουκιάς Μ. 

17.  Τουριστική Νομοθεσία/Δικαιώματα Τουρίστα/Μεταφορές 12 10/02/2020 Σιδηρόπουλος Σ. 

18.  Σύνδεση τουριστικού γραφείου, συνοδού, Κοστολόγηση - ΦΠΑ - Πακέτο 12 17/02/2020 Γεωργιλάς Π. 

19.  Μάρκετινγκ Πλάνο_ Χορηγίες _Εκθέσεις - Προβολή – Social Media 12 24/02/2020 Σιδηρόπουλος Σ. 

20.  Διά ζώσης ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  Διαχείριση Κρίσεων/Έκτακτες Καταστάσεις   12 Σ 07/03/2020 Τσουκιάς Μ. 

21.  Διά ζώσης ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ_ Παρουσίαση εργασιών ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  10 Κ 08/03/2020 Κουθούρης Χ 

 

Ενδεικτική Ημερομηνία Λήξης προγράμματος: 31 Μαρτίου 2020 

 

 

Πρακτική Εξάσκηση: Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται στη διάρκεια των 6 μηνών λειτουργίας του προγράμματος επιμόρφωσης, σε 

«πρακτική εξάσκηση» 168 ωρών (21 ημέρες Χ 8 ώρες). Η πραγματοποίηση των ωρών αυτών (περίπου 3 ημέρες/μήνα) μπορεί να γίνει με 

τη βεβαίωση εγγραφής 31/7/2019 και πριν τη λήξη του προγράμματος 31 Μαρτίου 2020 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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Διαδικασία εγγραφής στο πρόγραμμα 

Αρχικά υποβολή αιτήσεων από 25 Ιουλίου έως 30  Σεπτεμβρίου 2019 και μόνον 

ηλεκτρονικά στη γραμματεία του ΣΕΤΕΥΔΑ secretariat@hateoa.gr για τη χορήγηση 

βεβαίωσης ετών εργασιακής εμπειρίας. 

Στη συνέχεια εφ’ όσον ο/η υποψήφιος/α λάβει τη βεβαίωση από τη γραμματεία του 

ΣΕΤΕΥΔΑ, ακολουθεί η εγγραφή στο πρόγραμμα ηλεκτρονικά στο Κέντρο Επιμόρφωσης 

και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  

Υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα από 25 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2019 μαζί με την 

κατάθεση του κόστους συμμετοχής και τη βεβαίωση εργασιακής εμπειρίας.  

Το κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος διαμορφώνεται στα  

Κόστος συμμετοχής: 180€. Καταβάλλεται με την εγγραφή ολόκληρο το ποσό. 

 

Εκπτωτική πολιτική 

1η κατηγορία. Για συμμετέχοντες οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένη ‘εργασιακή εμπειρία’ 

μεγαλύτερη των 2 ετών μέχρι και την ημέρα εγγραφής στο πρόγραμμα, η τιμή 

διαμορφώνεται στα 150€. 

2η κατηγορία. Για συμμετέχοντες οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένη ‘εργασιακή εμπειρία’ 

μεγαλύτερη των 5 ετών μέχρι και την ημέρα εγγραφής στο πρόγραμμα, η τιμή 

διαμορφώνεται στα 120€. 

 

Προσοχή: Σε περίπτωση εκπτωτικής πολιτικής να αναφέρεται στην απόδειξη κατάθεσης. 

 

Στο κόστος συμμετοχής δεν περιλαμβάνονται τα ατομικά έξοδα μετακίνησης, διαμονής, 

διατροφής, ασφάλειας και ιατρικής περίθαλψης σε περίπτωση ατυχήματος. 

 

Περίοδος Εγγραφών στο πρόγραμμα:  25 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2019. 

 

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό της Alpha Bank κι εκδίδεται 

απόδειξη είσπραξης ή τιμολόγιο. 

 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΑΣ 

επισύναψη αποδεικτικού πληρωμής με την εγγραφή σας  

μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση 

 
Alpha Bank: Αριθμός Λογαριασμού: 310-00-2002-020935 

IBAN GR 6401403100310002002020935 

 
Κωδικός Προγράμματος: 4165.0106 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

στην αιτιολογία του καταθετηρίου θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε ο κωδικός 

του Προγράμματος  4165.0106, το Επίθετο του Καταρτιζόμενου.  

mailto:secretariat@hateoa.gr
mailto:secretariat@hateoa.gr
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 Αποδεικτικό Κατάθεσης: επισύναψη αποδεικτικού μαζί με την ηλεκτρονική 

αίτηση εγγραφής 

 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 Ταυτότητα αστυνομική  

 Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα  

 Αποδεικτικό Εκπτωτικής Κατηγορίας  

 Απόδειξη Κατάθεσης ΜΑΖΙ με την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής 

 

Για κάθε επιπρόσθετη πληροφορία και για να υποβάλετε αίτηση στο συγκεκριμένο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης 

και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

 

Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο κ. Κουθούρη 

Χαρίλαο με e-mail: kouthouris@pe.uth.gr καθώς και με τη Γραμματεία του Κέντρου 

Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας είτε με e-mail στην 

διεύθυνση learning@uth.gr ή στα τηλέφωνα 24210 06366-67. 
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Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ. ΒΙ. Μ.) Π.Θ.  
ΜΜΜ)Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

 
 
 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 
Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης 

 
 
 
 
 
 
 
 

Προγράμματα 

κατάρτισης και επιμόρφωσης  

 

 

 

www.learning.uth.gr 

learning@uth.gr 

 

 

Γιαννιτσών και Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334-Βόλος 

Τηλ. 24210 06366-67, Φαξ. 24210 06487 
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