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Εν συντομία...  
‘Soft skills’ & ‘Επαγγελματικές Τεχνικές Ικανότητες’ Εμψυχωτή 

σε: 
 

 

Rafting 
Ποδήλατο 

 

Πεζοπορία 

 

 

 
Θαλάσσιο Καγιάκ 

 
Αλεξίπτωτο Πλαγιάς 

 
Διοργανώσεις Team-Building 

 

 
 
 
 
 
 

Κατασκηνώσεις Περιπέτειας 
 

 

 
Ενεργός Αστικός Τουρισμός 

 
Κατάβαση Φαραγγιών 

 

Πάρκα Αναψυχής-Περιπέτειας 
 
 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023 
 

7 ΜΗΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
 

 

420 ΩΡΕΣ - 18 ECTS 
 
 
 
 
 
 

Εν εκτάσει... 
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Εισαγωγή 

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δύο πρώτων επιμορφωτικών 

προγραμμάτων 2020 & 2022 «Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων 

Δραστηριοτήτων Αναψυχής» προκηρύξει τον 3ο ανανεωμένο κύκλο 

διδασκαλίας διάρκειας 7 μηνών  εκτεινόμενο σε 420 ώρες διδασκαλίας & 

συμμετοχής σε πρακτική εξάσκηση 

 
Το ανανεωμένο πρόγραμμα απαρτίζεται από: 

23 ασύγχρονες εξ αποστάσεως διαλέξεις που αφορούν: ι) στη διδασκαλία 

των απαραίτητων προσόντων επιπέδου ‘soft skills’ που πρέπει να 

διαθέτουν οι εμψυχωτές υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής & ιι) την 

ενημέρωση στις απαραίτητες ‘Επαγγελματικές Τεχνικές Ικανότητες’ 

που οι εμψυχωτές οφείλουν να διαθέτουν σε οκτώ δημοφιλείς υπαίθριες 

δραστηριότητες στη χώρα μας. 

 5 σύγχρονες εξ αποστάσεως διαλέξεις όπου ανακεφαλαιώνονται 

προηγούμενες διαλέξεις ως ‘επισκόπηση/σύνοψη’ και προκαλείται 

συζήτηση και απάντηση σε απορίες 

 120 ώρες βιωματικής πρακτικής εξάσκησης σε κάποια εταιρία 

Τ.Υ.Δ.Α. που ανήκει στο Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Εταιριών 

Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής (αποσπασματικά ή συνεχόμενα) 

κατά τη διάρκεια λειτουργίας του επιμορφωτικού (Απρίλιος – Οκτώβριος) 

2 ημέρες διά ζώσης διδασκαλία σ/κ (προαιρετικό) αφιερωμένες στην 

πρακτική εξάσκηση των ΤΥΔΑ της ‘Πεζοπορίας’ και του ‘Ποδήλατου’, ως 

κατάρτιση στις απαραίτητες ‘ Επαγγελματικές Τεχνικές Ικανότητες’ που 

μελλοντικά οδηγούν στην απόκτηση Πιστοποίησης και από τον Ε.ΣΥ.Δ. 

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

- Πεζοπορία 

- Rafting 

- Θαλάσσιο Καγιάκ 

- Κατάβαση Φαραγγιών 

- Ποδήλατο (βουνού, δρόμου) 

- Αλεξίπτωτο Πλαγιάς 

- Ενεργός Αστικός Τουρισμός 

- Πάρκα Αναψυχής/Περιπέτειας 

- Κατασκηνώσεις Περιπέτειας 

- Διοργανώσεις Team Building 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην επιμόρφωση 

ατόμων άνω των δεκαεννέα (19) ετών, 

τα οποία, είτε είναι ήδη απασχολούμενα ή εργαζόμενα 

στον κλάδο Τουριστικές Υπαίθριες Δραστηριότητες 

Αναψυχής, είτε επιθυμούν μελλοντικά να εμπλακούν ως 

εμψυχωτές/συνοδοί σε προγράμματα εταιριών, οργανισμών, 

σχολείων, Ο.Τ.Α. ή άλλων φορέων. Ο εμψυχωτής/συνοδός 

ειδικεύεται συνήθως σε μια ή περισσότερες υπαίθριες 

δραστηριότητες έχοντας ως πεδίο εργασίας του: 

είτε το φυσικό περιβάλλον ως συνοδός σε βάσεις 

υλοποίησης, είτε ασκώντας  σχετικές διοικητικές 

θέσεις, στο τμήμα πώλησης, τμήμα operation, 

τμήμα μάρκετινγκ εταιριών ΤΥΔΑ  
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Περιγραφή του Επαγγέλματος « Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων 
Δραστηριοτήτων Αναψυχής» 

 

Ο «Εμψυχωτής Τ.Υ.Δ.Α» με την απόκτηση υψηλής ποιότητας ‘soft skills’ φροντίζει για: 

την υποδοχή, 

την παρακίνηση, 

την υποστήριξη 

 την καθοδήγηση ατόμων/πελατών που συμμετέχουν σε σχεδιασμένες 

& οργανωμένες εκ των  προτέρων ΤΥΔΑ, επιδιώκοντας: 

- τη βιωματική συμμετοχή των πελατών 

- την απόκτηση τουριστικής εμπειρίας, 

- την ικανοποίηση & ευχαρίστηση, 

- τη διατήρηση συνθηκών ασφάλειας για όλους τους εμπλεκόμενους & 

- την προστασία του περιβάλλοντος χώρου. 
 

Προϋπόθεση εργασίας αποτελεί ο συνοδός να διαθέτει επαρκείς 

‘Επαγγελματικές Τεχνικές Ικανότητες’ σε μια τουλάχιστον ΤΥΔΑ 

 
Το επάγγελμα Συνοδός – Εμψυχωτής Τουριστικών   Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής 

διαθέτει το δικό του κωδικό αριθμό δραστηριότητας Κ.Α.Δ. 93.29.19.09 στην Ελλάδα, ενώ 

στην Ευρώπη απαντάται ως Outdoor    Animator  
 
 
 
 

Ιστορία του Κλάδου - Εκπροσώπηση στην Ελληνική / 

Ευρωπαϊκή Αγορά 
 

Επαγγελματικά, ο κλάδος των  «Εμψυχωτών  Τ.Υ.Δ.Α.», έχει  ενεργή 

προσφορά στην Ελληνική Τουριστική Οικονομία για περισσότερα από 30 

χρόνια  συνεισφέροντας στον εμπλουτισμό του Εθνικού  Τουριστικού 

Προϊόντος και στην ανάπτυξη της οικονομίας φημισμένων  αλλά κα ι  

απομονωμένων τουριστικών προορισμών στη χώρα. Ο κλάδος 

επαγγελματικά                           εκπροσωπείται από το «Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών 

Εταιριών                            Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής» (https://hateoa.gr/) 

ανήκοντας  στον Σύνδεσμο  Ελληνικών  Τουριστικών 

 Επιχειρήσεων Σ.Ε.Τ.Ε. (https://sete.gr/el/poioi-eimaste/o-sete-

se-arithmoys/panellinies-kladikes- enoseis/) και στην αντίστοιχη 

Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εργοδοτών Τ.Υ.Δ.Α., EC-OE (http://ec-oe.eu/) 
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Σκοπός 

Το παρόν πρόγραμμα σχεδιάσθηκε με τρόπο να καλύψει τις σύγχρονες 

ανάγκες κατάρτισης των Επαγγελματιών Εμψυχωτών Τουριστικών Υπαίθριων 

Δραστηριοτήτων Αναψυχής στη χώρα μας και διεθνώς ως προς : 

την απόκτηση των απαραίτητων ‘soft skills’ σε ΤΥΔΑ, 

τον καθορισμό των απαραίτητων ‘Επαγγελματικών Τεχνικών 

Ικανοτήτων’ που οφείλουν να κατέχουν οι συνοδοί/εμψυχωτές για 

παροχή υπηρεσιών σε συνθήκες ασφάλειας, αναφορικά οκτώ ΤΥΔΑ 

την παροχή φιλικών προς το περιβάλλον υπηρεσ ιών  και την 

επιτυχή εφαρμογή  αειφόρου πολιτικής στη διάρκεια των δράσεων. 
 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

 
Οι σπουδαστές σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, με το 

τέλος του προγράμματος, θα είναι ικανοί: 

 

να γνωρίζουν τα απαραίτητα «soft-skills» που απαιτούνται για εργασία σε 

εταιρίες του ΣΕΤΕΥΔΑ όπως επίσης της «Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας 

Εργοδοτών Εταιριών Υπαίθριας Αναψυχής» EC-OE με βάση το 

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα σπουδών ELESA, 

να διαχωρίζουν την αποστολή και το περιεχόμενο του επαγγέλματος 

του «εμψυχωτή/ συνοδού» ως επαγγελματία του τομέα της 

υπαίθριας κινητικής αναψυχής, από το επάγγελμα του «προπονητή», 

ή «εκπαιδευτή» αθλημάτων που βασική επιδίωξη αποτελεί η προπόνηση 

αθλητών και η διάκριση/νίκη των συμμετεχόντων. 

να πληροφορηθούν για τις νομοτελειακές συσχετίσεις ανάμεσα στις 

Τ.Υ.Δ.Α., ασφάλεια/ικανοποίηση των συμμετεχόντων, φροντίδα /προστασία 

του περιβάλλοντος, αειφορίας και φιλικών προς το περιβάλλον 

υπηρεσιών, 

να ενημερωθούν για το ‘πλήθος’ των διαφορετικών προϊόντων Τ.Υ.Δ.Α. 

που προσφέρονται και τις αντίστοιχες ομάδες ατόμων/πελατών, 

να φροντίζουν ώστε οι συμμετέχοντες να ωφελούνται πολύπρλευρα 

σωματικά, ψυχικά, πνευματικά & συναισθηματικά,   

 να γνωρίζουν και να διαχειρίζονται με ασφάλεια τον απαραίτητο 

ατομικό &  ομαδικό               εξοπλισμό, 

να είναι γνώστες για τις διαδικασίες προετοιμασίας, οργάνωσης και      

υλοποίησης μιας υπαίθριας δράσης,  

 



να γνωρίζουν τους τρόπους τήρησης των βασικών αρχών 

συμπεριφοράς προς τους πελάτες κάθε διαφορετικής κουλτούρας, 

να γνωρίζουν τεχνικές αντιμετώπισης μιας «κρίσης» ή μιας «αιφνίδιας 

κατάστασης» που μπορεί να συμβεί στο πεδίο, 

να επιδείξουν ευαισθητοποίηση & ικανότητα παρουσίασης στοιχείων 

για το ανθρωπογενές, φυσικό περιβάλλον, πολιτισμό, ιστορία κλπ 

να ενημερωθούν για τους διεθνείς και τους εθνικούς κανονισμούς 

ασφάλειας και σχετικής νομοθεσίας, 

 

Να κατανοήσουν και να αποκτήσουν τις απαραίτητες 

‘Επαγγελματικές Τεχνικές Ικανότητες’ που οφείλει να διαθέτει ο 

Εμψυχωτής σε τουλάχιστον μία από τις Υπαίθριες Τουριστικές 

Δραστηριότητες Αναψυχής αναφορικά με: 
 

τους στόχους και την αποστολή κάθε προγράμματος, 

την ανάλυση των συνθηκών ασφαλείας στο πεδίο, 
 
την κατοχή επαρκούς ατομικής τεχνικής στην ΤΥΔΑ 
 
τη χρήση του ατομικού/ομαδικού εξοπλισμού, 
 

τη συντήρηση του εξοπλισμού & υλικών, 

 την πρόληψη & αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, 

τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κάθε δράσης, 

την ασφαλή μεταφορά υλικών/πελατών  
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 Τρόποι Διεξαγωγής της Επιμόρφωσης 
 

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης,  

της εξ αποστάσεως σύγχρονης εκπαίδευσης, της διά ζώσης διδασκαλίας & 

της βιωματικής πρακτικής εξάσκησης. Παρέχεται με την παρακολούθηση τριάντα 

(30) διαλέξεων, συγκεκριμένα: 

 23 ασύγχρονες εξ αποστάσεως διαλέξεις. Οι 15 καλύπτουν την ύλη των «soft–skills» 

με ανάρτηση στην πλατφόρμα του e-class του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Π.Θ. κάθε ημέρα Τρίτη, 

ενώ 8  διαλέξεις αφορούν σε διαφορετικές ΤΥΔΑ με φωνητική παρουσίαση, και ανάρτηση 

κάθε ημέρα Παρασκευή σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του επιμορφωτικού. 

 5 σύγχρονες εξ αποστάσεως διαλέξεις (ημέρα Τρίτη & ώρα 20:00-21:30) με στόχο την 

σύνοψη της ύλης της ομάδας προηγούμενων ασύγχρονων διαλέξεων. Κάθε διάλεξη στο 

πρόγραμμα συνοδεύεται από ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών τις οποίες ο σπουδαστής 

οφείλει να απαντήσει σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

 12 ημερήσιες παρουσίες για πρακτική εξάσκηση (10 ώρες/ημέρα) σε εταιρία ΤΥΔΑ 

του ΣΕΤΕΥΔΑ καταθέτοντας για κάθε ημέρα συμμετοχής συγκεκριμένο έντυπο αναφοράς 

των δρώμενων. Το έντυπο υπογράφεται από τον/την σπουδαστή και την εταιρία ΤΥΔΑ. 

 1 Σ/Κ διά ζώσης διδασκαλίας (προαιρετικό) προς το τέλος του επιμορφωτικού 

(Σεπτέμβριος) για την πρακτική παρουσίαση των Επαγγελματικών Τεχνικών Ικανοτήτων 

στην Πεζοπορία & ΜΒ, εξάσκησης και επανάληψης των σημαντικότερων ‘soft skills’ των 

εμψυχωτών ΤΥΔΑ. 

 

 

Τεχνικές Εκπαίδευσης 
 

Οι τεχνικές πρακτικής εκπαίδευσης που θα εφαρμοστούν ακολουθούν τις  

έγκυρες και έγκριτες μεθόδους διδασκαλίας των αντίστοιχων διεθνών 

οργανισμών. Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί είναι 

πιστοποιημένος με ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες του προγράμματος. Το διδακτικό υλικό της ασύγχρονης εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης περιλαμβάνει: δομημένες διδασκαλίες, αρχεία 

κειμένου, παρουσιάσεις ppt, αρχεία video. Ο σχεδιασμός και το 

περιεχόμενο των ενοτήτων εκπαίδευσης προέρχεται από την πολυετή και 

εξειδικευμένη τεχνογνωσία του εκπαιδευτικού προσωπικού, σχετικά 

βιβλία, επιστημονικά άρθρα, εκπαιδευτικές σημειώσεις, παρουσιάσεις, 

καθώς και πρόσθετες πηγές πληροφόρησης που δύνανται να 

χρησιμοποιήσουν στη συνέχεια οι εκπαιδευόμενοι για την διεύρυνση των 

γνώσεών τους όπως ιστοσελίδες, βίντεο και σύγχρονες παρουσιάσεις. 
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Εκπαιδευτικές Υποχρεώσεις Σπουδαστών 

Οι σπουδαστές στη διάρκεια κάθε εβδομάδας μάθησης, έχουν την 

υποχρέωση να απαντούν σε 5<10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στην 

αντίστοιχη ύλη κάθε διάλεξης. Η αποστολή των απαντήσεων γίνεται 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος e – class του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Π.Θ. 
 

 

Αξιολόγηση 
 

Ο τρόπος ελέγχου προόδου και αξιολόγησης των εκπαιδευομένων 

περιλαμβάνει 1) την απάντηση σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών κάθε 

διάλεξης/μαθήματος, 2) την ανάλυση και κατάθεση μίας μελέτης περίπτωσης 

στη διάρκεια του επιμορφωτικού, 3) την κατάθεση των 12 υπογεγραμμένων 

εντύπων ημερήσια πρακτικής εξάσκησης. Ακόμη στο τέλος της 

εκπαίδευσης, θα συμπληρωθούν ερωτηματολόγια σε ό,τι αφορά στη 

μεθοδολογία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος (εκπαιδευτές, 

εκπαιδευόμενοι, Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και στην ανατροφοδότηση του πορίσματος 

της έκθεσης. Τα πορίσματα θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση του 

εκπαιδευτικού προγράμματος. 
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Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 

Έναρξη 18 Απριλίου – Λήξη 13 Οκτωβρίου 
Εβδομάδα & Διαλέξεις Μέθοδος Διαλέξεις 

1η εβδ-1 Διάλεξη-Τρίτη18/4 ΣΥΓΧΡΟΝΗ Εισαγωγή-παρουσίαση-ΣΕΤΕΥΔΑ 

2η εβδ-2-Διάλεξη-Τρίτη 25/4 αΣΥΓΧΡΟΝΗ Αρχές Αναψυχής-Τουρισμού 

3-Διάλεξη-Παρασκευή 28/4 αΣΥΓΧΡΟΝΗ Πεζοπορία - Προσόντα (PTC) 

3η εβδ-4-Διάλεξη-Τρίτη 2/5 αΣΥΓΧΡΟΝΗ Επάγγελμα Εμψυχωτής 

5-Διάλεξη-Παρασκευή 5/5 αΣΥΓΧΡΟΝΗ Συμπεριφορά σε πελάτες 

4η εβδ-6 Διάλεξη-Τρίτη 9/5 ΣΥΓΧΡΟΝΗ Ψυχολογία- Ρίσκο Περιπέτεια 

5η εβδ-7 Διάλεξη-Τρίτη 16/5 αΣΥΓΧΡΟΝΗ Βασικές αρχές ασφάλειας  

8-Διάλεξη-Παρασκευή 19/5 αΣΥΓΧΡΟΝΗ Rafting-Προσόντα (PTC) 

6η εβδ-9 Διάλεξη-Τρίτη 23/5 αΣΥΓΧΡΟΝΗ Τεχνικά Χαρακτηριστικά Υλικών 

10-Διάλεξη-Παρασκευή 26/5 αΣΥΓΧΡΟΝΗ Χρήση Ειδικού Εξοπλισμού 

7η εβδ-11 Διάλεξ-Τρίτη 30/5 ΣΥΓΧΡΟΝΗ Διαχείριση Κινδύνου 

8η εβδ-12 Διάλεξη-Τρίτη 6/6 αΣΥΓΧΡΟΝΗ Οικολογία-Ανθρωπογενές Περιβάλλον 

13-Διάλεξη-Παρασκευή 9/6 αΣΥΓΧΡΟΝΗ Θαλάσσιο καγιάκ-Προσόντα (PTC) 

9η εβδ-14 Διάλεξ-Τρίτη 13/6 αΣΥΓΧΡΟΝΗ Πολυήμερες εκδηλώσεις 

15-Διάλεξη-Παρασκευή 16/6 αΣΥΓΧΡΟΝΗ Ποδήλατο- Προσόντα (PTC) 

10η εβδ-16 Διάλ-Τρίτη 20/6 ΣΥΓΧΡΟΝΗ Διαχείριση πολιτισμικότητας 

-17 Διάλεξη Παρασκευή 23/6 αΣΥΓΧΡΟΝΗ Περιβάλλον –Αειφορία 

11η εβδ 18-Διάλ-Τρίτη 27/6 αΣΥΓΧΡΟΝΗ Κατάβαση Φαραγγιών- (PTC) 

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ (12 ημέρες) 

12η εβδ-19 Διάλ-Τρίτη 5/9 αΣΥΓΧΡΟΝΗ Δυναμική Ομάδας 

20-Διάλεξη-Παρασκευή 8/9 αΣΥΓΧΡΟΝΗ Team Building Events 

13η εβδ-21 Διάλ-Τρίτη 12/9 ΣΥΓΧΡΟΝΗ Α’: Σχεδιασμός– Β’: Οργάνωση  

-22  Διάλεξη-Παρασκευή 15/9 αΣΥΓΧΡΟΝΗ Γ’: Καθοδήγηση – Ηγεσία  

14η εβδ-23 Διάλ-Τρίτη 19/9 αΣΥΓΧΡΟΝΗ Επικοινωνία-Ποιότητα Υπηρεσιών 

24-Διάλεξη-Παρασκευή 22/9 αΣΥΓΧΡΟΝΗ Αλεξίπτωτο Πλαγιάς - (PTC) 

15η εβδ  

25-διάλεξη Σάββατο 30/9 
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ 

Νομοθεσία-Μάρκετινγκ για επιχειρήσεις 

Πρακτική εξάσκηση Πεζοπορία 

26 διάλεξη Κυριακή 1/10 ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ Πρακτική εξάσκηση Ποδήλατο- ΜΒ 

16η εβδ-27 Διάλ-Τρίτη 3/10 αΣΥΓΧΡΟΝΗ Στοιχεία Φυσιολογίας  

28-Διάλεξη-Παρασκευή 6/10 αΣΥΓΧΡΟΝΗ Ενεργός Αστικός Τουρισμός 

17η εβδ-29 Διά Τρίτη 10/10 αΣΥΓΧΡΟΝΗ Outdoor Education 

30-Διάλεξη-Παρασκευή 13/10 αΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

   
(PTC) Professional Technical Capacities «Επαγγελματικές Τεχνικές Ικανότητες» 

 



Επιστημονικά Υπεύθυνος 

Επιστημονικά Υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κ. 

Κουθούρης Χαρίλαος, Καθηγητής στη Διοίκηση Δραστηριοτήτων 

Αναψυχής, του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και 

Εμπειρογνώμονας στο Ε.Σ.Υ.Δ. (Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης – 

Υπουργείο Ανάπτυξης) στις Επιστήμες του Ελεύθερου Χρόνου, Φύσης & 

Σπορ. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος φέρει την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την 

υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του 

συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος 

 

Επιστημονική Ομάδα 

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

Σιδηρόπουλος Στέφανος, Πρόεδρος Σ.Ε.Τ.Ε.Υ.Δ.Α. Αντιπρόεδρος EC-OE  

Χολέβας Γιάννης, Εκπαιδευτής ΤΥΔΑ – Ιδιοκτήτης εταιρίας ΤΥΔΑ 

Δρ. Ζαφειρούδη Αγλαΐα, ΕΕΠ, Κ Ι Ν Η Τ Ι Κ Η  Α Ν Α Ψ Υ Χ Η ,  ΤΕΦΑΑ Π.Θ.. 

Δρ. Καραγιώργος Θωμάς, ΚΦΑ, Πιστοποιημένο Στέλεχος ΤΥΔΑ 

MSc Ευστρατιάδου Μαρία, Ψυχολόγος – Στέλεχος ΤΥΔΑ 

Χανιωτάκη Κατερίνα, Δικηγόρος Αθηνών 

Κοτρωνάρος Παναγιώτης, Οδηγός Βουνού 

Γαζέτας Γιώργος, Πιστοποιημένος οδηγός sea-kayak 

Παπαγιάννης Θοδωρής, Δικηγόρος, Ιδιοκτήτης εταιρίας ΤΥΔΑ. 

Καμπάς Βασίλης, Πιστοποιημένο Στέλεχος ΤΥΔΑ 

Ανδρέου Γιώργος, Πιστοποιημένο Στέλεχος ΤΥΔΑ 

Κωστούλας Σταύρος, Πιστοποιημένο Στέλεχος ΤΥΔΑ 

 

 

  

 
 
 

 

Διδάσκοντες στο πρόγραμμα θα είναι ακόμη διδακτικό 

προσωπικό άλλων Α.Ε.Ι, διδάκτορες, εξειδικευμένα στελέχη, 

Εκπαιδευτές υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής με διεθνείς 

επαγγελματικές Πιστοποιήσεις και με πολυετή εμπειρία στον κλάδο 

της Τουριστικής Αναψυχής και της Εκπαίδευσης 
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Πιστοποίηση 
 

 
 
 

Πρόσθετη Προαιρετική 
Πιστοποίηση 

 
 

Η επιτυχής ολοκλήρωση του 

εκπαιδευτικού προγράμματος 

οδηγεί σε λήψη 

Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης 

Επιμόρφωσης  

από το Κέντρο Επιμόρφωσης 

και Δια Βίου Μάθησης του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

 

Οι επιτυχόντες του παρόντος προγράμματος κάνοντας χρήση των γνώσεων 

και δεξιοτήτων που θα αποκτήσουν στη διάρκεια των μαθημάτων, θα είναι 

ικανοί στη συνέχεια με δική τους επιλογή να αιτηθούν, πρόσθετης 

εξέτασης για τη λήψη ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ Επαγγελματικής Πιστοποίησης. Η 

πιστοποίηση θα αφορά στο επάγγελμα του Εμψυχωτή (ΚΑΔ 93.29.19.09 

Συνοδός – Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής), 

κατόπιν επικοινωνίας με το «Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών 

Εταιριών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής» και συμμετοχή σε 

εξέταση στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης. 
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Προοπτική 

Η παρακολούθηση του παρόντος προγράμματος συνδέει δυνητικά τον 

σπουδαστή με  τους ακόλουθους κλάδους: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Προγράμματα επανένταξης στο κοινωνικό σύνολο ατόμων με 

παραπτωματκή συμπεριφορά (Outdoor Τherapeutic Recreation) 
 
 
 
 
 

Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού  

/Προσωπικού Εταιριών με δραστηριότητες στην ύπαιθρο 

(Outdoor Development Management/ Team Building) 
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Ενεργητικών Διακοπών (Outdoor Active Holidays) σε φυσικό ή αστικό 

περιβάλλον, ταξίδια υπαίθριας αναψυχής σε εθνικό ή διεθνές πεδίο, 

δράσεις περιπέτειας και οικοτουρισμού 

Προγράμματα Αγωγής Υπαίθρου στην Εκπαίδευση (Outdoor Education) 

Τουρισμού Ευεξίας 

(Outdoor Wellness, Yoga Retreats, Multi Outdoor - Mindfulness) 

Τουρισμού Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής (Outdoor Activities) 

τουριστικούς προορισμούς, πάρκα κινητικής αναψυχής/περιπέτειας, 

πολυήμερες, μονοήμερες δράσεις κ.λπ 

Προγραμμάτων Τ.Υ.Δ.Α. σε ΑμεΑ (κατόπιν πρόσθετης εκπαίδευσης) 

Παιδικές Κατασκηνώσεις Περιπέτειας (Adventures Summer Camps). 



 
 

Το συνολικό κόστος της επιμόρφωσης ανέρχεται στα 600€ με δυνατότητα τριών (3) 

δόσεων, που κατανέμονται ως εξής: 
 

1η δόση (με την εγγραφή): 

200€ 

Εκπτωτική Πολιτική 

2η δόση (Ιούνιος):  

200€ 

3η δόση (Σεπτέμβριος): 

 200€ 

Με έγκαιρη εγγραφή πριν την έναρξη του προγράμματος (έως 10 Απριλίου 2023): 
 

 
 
 
 
 
 
 

Εργαζόμενους σε εταιρίες Τ.Υ.Δ.Α. που ανήκουν στο Σ.Ε.Τ.Ε.Υ.Δ.Α.: 450€ 

1η δόση 150€ με την εγγραφή 

2η δόση 150€ - Ιούνιος 

 3η δόση 150€ - Σεπτέμβριος 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην παρούσα κατηγορία, είναι απαραίτητη η κατάθεση 

«Βεβαίωσης από τη γραμματεία του Σ.Ε.Τ.Ε.Υ.Δ.Α.», προς στη γραμματεία 

του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. πριν την ημέρα εγγραφής. 

 

Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων: Στην περίπτωση που κάποιος εκπαιδευόμενος (έχει κάνει εγγραφή με κατάθεση χρημάτων) και 

επιθυμεί να αποχωρήσει από το πρόγραμμα αυτό μπορεί να γίνει πριν από την έναρξη του προγράμματος οπότε γίνεται και πλήρης 

επιστροφή των χρημάτων. 

550 € 
*

 

* με εφάπαξ καταβολή 

πριν την έναρξη του 

προγράμματος 

Κόστος Επιμόρφωσης 

 

Για αποφοίτους όλων των  ΤΕΦΑΑ που έχουν λάβει Ειδικότητα σχετική 

της ‘Κινητικής Αναψυχής’   500€ με εφ’ άπαξ καταβολή 

 

Για όλους τους συμμετέχοντες 550€ με εφ’ άπαξ καταβολή 



 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Κατάθεσης 

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό 

λογαριασμό της Alpha Bank και εκδίδεται απόδειξη 

είσπραξης ή τιμολόγιο (σε περίπτωση που 

επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου παρακαλούμε να 

μας αποστείλετε στο e-mail: learning@uth.gr τα 

στοιχεία τιμολόγησης την ίδια ημέρα με την 

καταβολή του ποσού στην τράπεζα). 

 
Αριθμός λογαριασμού: 310-00-2002-020935 

IBAN: GR6401403100310002002020935 

Κωδικός έργου: 4165.0106 

Όνομα Δικαιούχου: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

(Ε.Λ.Κ.Ε.) Π.Θ. 

 
*ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να 

αναφέρεται οπωσδήποτε στην αιτιολογία του 

καταθέτη ο Κωδικός έργου (4165.0106) , καθώς και 

το επίθετο του καταρτιζόμενου. 

 
Περίοδος Εγγραφών 

Η περίοδος των αιτήσεων είναι ανοικτή. 

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας πατώντας 

στο κουμπί "ΑΙΤΗΣΗ" 
 
 
 

ΑΙΤΗΣΗ 

mailto:learning@uth.gr
https://learning.uth.gr/outdoor_applicationa/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Γιαννιτσών & Λαχανά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, Παλαιά, 

Βόλος, Τ.Κ. 38334 

Τηλ: +30 24210 06390 - 6366 

website: www.learning.uth.gr 

e-mail: learning@uth.gr 

Ώρες γραφείου: 9:00 π.μ. - 3:00 μ.μ. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
*Το ΚΕΔΙΒΙΜ – ΠΘ διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2015 και αξιολογείται από την 

«Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας» (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα 

με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 48 του Ν. 4485/2017, όπως αυτή 

ισχύει. 

Η εξωτερική αξιολόγηση και η πιστοποίηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών/ 

επιμορφωτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Π.Θ. πραγματοποιείται από την 

«Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΕΘ.Α.Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις της 

υποπερίπτωσης ββ, της περίπτωσης β, της περίπτωσης δ, της παραγράφου 1 του άρθρου 

2 του Ν. 4653/2020. 

http://www.learning.uth.gr/
mailto:learning@uth.gr
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