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ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  

Τι αφορά η πρόταση; ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Δεν έχει υλοποιηθεί ποτέ στο παρελθόν ή είναι νέα 

υλοποίηση προγράμματος που έχει ήδη τρέξει τουλάχιστον 1 φορά.  
X 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - Αφορά ήδη εγκεκριμένα προγράμματα. Θα 

πρέπει να επισημάνετε ποια πεδία και γιατί τα τροποποιείτε. 

  

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 

Τίτλος Απασχόληση, ανθεκτικότητα και εναλλακτικές οικονομικές 

πρακτικές στον Μεσογειακό Νότο της ΕΕ 

Title Employment, resilience and alternative economic practices in the 

Mediterranean EU South 

Περίοδος Υλοποίησης  09/10/2020  ΕΩΣ  15/12/2020 

Διάρκεια σε Μήνες 2 και 1/4 

μήνες 

Ώρες Επιμόρφωσης/ECVET* 120/6 (Για 2 

Ενότητες) ή 180/9 

(και για τις 3 

Ενότητες) 

Δίδακτρα ΟΧΙ 

* 1 ώρα = 0,05 ECVET 

Επιστημονικά Υπεύθυνος/η (ΕΥ) 

Υπεύθυνος διαχείρισης (ΕΛΚΕ), σχεδιασμού και υλοποίησης προγράμματος 

Ονοματεπώνυμο Στυλιανός Γκιάλης 

Ιδιότητα* ΔΕΠ 

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών 

Τμήμα Γεωγραφίας 

Email stgialis@aegean.gr 

Γραφείο/Κινητό 22510 36442/6937403656 

* ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ με διδακτορικό 

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η 

Υπεύθυνος σχεδιασμού και υλοποίησης προγράμματος (αν δεν ταυτίζεται με τον ΕΥ) 

Ονοματεπώνυμο Αικατερίνη Κλωνάρη 

Ιδιότητα* ΔΕΠ 

Σχολή/Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών 

Email aklonari@geo.aegean.gr 

Γραφείο/Κινητό 22510 36449/6938746296 

* ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ με διδακτορικό 

Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας 
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Ονοματεπώνυμο Ειρήνη Μπρεζετού 

Email empr@env.aegean.gr 

Γραφείο/Κινητό 2251036427/6946361689 

Συνεργαζόμενος/οι Φορέας/εις 

Εφόσον υπάρχει/ουν 

Τίτλος Network for Employment and Social Care (NESC) 

Επικοινωνία 210 4618585/6970149858 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος  

Περίληψη του προγράμματος (200-300 λέξεις) με αναφορά στο αντικείμενο της επιμόρφωσης, 

στο περιεχόμενο της ύλης και του τρόπου υλοποίησης, τη στοχοθεσία, τις ομάδες-στόχου και 

πιθανές προϋποθέσεις επιλογής (αν υπάρχουν), τις ανάγκες που καλύπτει με αναφορά είτε 

στο Δημόσιο είτε στον Ιδιωτικό Τομέα, κ.λ.π. (η περίληψη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

προβολής των προγραμμάτων) 

Το έργο με τίτλο “A place for Youth in Mediterranean EEA: Resilient and Sharing Economies for 

NEETs” (YOUTHShare) αποτελεί με μια κοινή προσπάθεια 12 εταίρων από 4 Μεσογειακές 

χώρες και τη Νορβηγία. Το έργο YOUTHShare συνδυάζει μια σε βάθος ανάλυση της σημερινής 

ανεργίας με πιλοτική εξέταση ειδικά σχεδιασμένων λύσεων. Ο απώτερος σκοπός του έργου 

είναι η δημιουργία ενός παραδείγματος για διαμορφωτές πολιτικών, τοπικές αρχές, 

επιμελητήρια, επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους, του δημόσιου ή του ιδιωτικού 

τομέα, για τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας σε μη προνομιούχες περιοχές. Η Νότια 

Ευρώπη επλήγη εκτεταμένα από την οικονομική κρίση, ωστόσο η ανεργία σε αυτές τις χώρες, 

και πολύ περισσότερο στις παράκτιες και νησιωτικές περιφέρειες, αποτελεί ένα δομικό 

χαρακτηριστικό των τοπικών οικονομιών. Ανάμεσα στον άνεργο πληθυσμό, η πλέον 

ευάλωτη ομάδα των νέων μεταξύ 25 και 29 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, 

απασχόλησης ή κατάρτισης (NEETs) αντιμετωπίζουν πιεστικά οικονομικά και κοινωνικά 

προβλήματα. Επιπρόσθετα, η ιδιαίτερη γεωγραφία της περιοχής δημιουργεί ένα «τοξικό 

μείγμα». Από τη μία μεριά αυτές οι περιοχές αποτελούν σημεία εισόδου των μεικτών 

μεταναστευτικών ροών, οι οποίες, μέσω της διαχείρισης των ανθρωπιστικών ζητημάτων, 

εντείνουν την οικονομική πίεση. Από την άλλη μεριά, το ιδιαίτερο περιβάλλον των 

νησιωτικών και παράκτιων περιοχών δυσχεραίνει την κινητικότητα, την επικοινωνία και τη 

διαχείριση πόρων. Το έργο YOUTHShare στοχεύει να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα με 

κοινωνικά καινοτόμες λύσεις. Η κρίση, πέρα από τα προβλήματα, έχει αποκαλύψει 

ανθεκτικούς τομείς της οικονομίας όπως η αγροδιατροφή και ο τουρισμός. Βασιζόμενο σε 

αυτή την γνώση, σε συνδυασμό με διεθνείς συνεργασίες και συντονισμένες παρεμβάσεις, το 

έργο YOUTHShare θα αναπτύξει νέες, εμπειρικά βασισμένες, λύσεις στα παρακάτω πεδία: 

· Εκπαίδευση κοινωνικών ομάδων (γυναίκες και μετανάστες NEETs) σε τοπικά 

ανθεκτικούς τομείς 

· Ενίσχυση της απασχολησιμότητας στην κοινωνική οικονομία και την οικονομία 

διαμοιρασμού 

mailto:kedivim@aegean.gr
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·     Εδραίωση επιρροής μακράς διάρκειας μέσω της συμπλοκής ενδιαφερομένων μερών, 

Ερευνητικών Κέντρων, Κέντρων Δια Βίου Μάθησης και Κέντρων Απασχόλησης. 

Το έργο YOUTHShare εφαρμόζεται από μια κοινοπραξία 11 εταίρων η οποία 

χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω του Ταμείου για 

την Νεανική Απασχόληση των Χορηγιών του ΕΟΧ και της Νορβηγίας 

 

Λέξεις-κλειδιά Προγράμματος  

Λέξεις που χαρακτηρίζουν το πρόγραμμα σας (2-3)  

Απασχόληση, αγροδιατροφή, κοινωνική οικονομία, οικονομία διαμοιρασμού 

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος  

Ρηματική Διατύπωση Μαθησιακών Στόχων σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων, 

στάσεων/αντιλήψεων 

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

 

1. γνωρίζει βασικές έννοιες για την οικονομία διαμοιρασμού, την κυκλική και 

αλληλέγγυα οικονομία και διακρίνει σχετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα  

2. συντάσσει ένα επιχειρηματικό σχέδιο, δημιουργεί πρωτογενή κείμενα και 

οπτικοακουστικό περιεχόμενο  

3. συντάσσει ένα καλό βιογραφικό, συνοδευτική επιστολή και γνωρίζει τρόπους 

επιτυχημένης συνέντευξης  

4. χρησιμοποιεί κατάλληλες πλατφόρμες για ενημέρωση σε τρόπους χρηματοδότησης 

αλλά και διαφήμισης 

5. εκτιμά τη κυκλική οικονομία ως μια βιώσιμη εναλλακτική λύση τόσο στο 

περιβαλλοντικό όσο και στο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και  εφαρμόζει κυκλικές 

επιχειρηματικές διαδικασίες (π.χ. κομποστοποίηση) 

6. διερευνά ευκαιρίες για συλλογικές πρωτοβουλίες ή/και επιχειρήσεις που θα 

παρέχουν υπηρεσίες και που θα δίνεται η δυνατότητα συνεργασίας με 

αγροτουριστικές μονάδες ή μονάδες βραχυχρόνιας μίσθωσης (airbnb) 

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης Προγράμματος  

1.Διαδικασία υλοποίησης της  επιμόρφωσης 

Περιγράψτε αν το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με έναν τους παρακάτω τρόπους: 

α) Δια Ζώσης Διδασκαλίες,  

β) από απόσταση Ηλεκτρονική Μάθηση (e-Learning), 

γ) Μεικτή Μάθηση (Blended Learning), δηλαδή )με συνδυαστική αξιοποίηση Δια Ζώσης 

Διδασκαλίας και από απόσταση Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-Learning)  

Aπό απόσταση Ηλεκτρονική Μάθησης (e-Learning)  σύγχρονη και ασύγχρονη  

2. Μέθοδοι υλοποίησης της επιμόρφωσης 

Περιγράψτε αναλυτικότερα την διαδικασία υλοποίησης του επιμορφωτικού 

προγράμματος, κάνοντας αναφορά στην παραγωγή και διάθεση του εκπαιδευτικού  

mailto:kedivim@aegean.gr
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υλικού, τον τόπο υλοποίησης για τα δια ζώσης σεμινάρια, αναφορά στις μεθόδους 

ηλεκτρονικής μάθησης (ασύγχρονη, σύγχρονη), κλπ. 

Τα μαθήματα θα υλοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος 

(https://elearning.youthshare-project.org) όπου θα είναι  αναρτημένο και όλο το 

εκπαιδευτικό υλικό για το σεμινάριο  

3. Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης 

Η αξιολόγηση  (π.χ. τελική εργασία),  αν θα υπάρχει αυτό-αξιολόγηση, αν θα υπάρχει 

πρακτική εξάσκηση, αν θα υπάρχει απουσιολόγιο για τις δια ζώσης συνεδρίες με ελάχιστο 

αριθμό επιτρεπόμενων απουσιών, κ.λ.π.) 

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιείται με ερωτηματολόγια, και για την επιτυχή ολοκλήρωση 

της κάθε Διδακτικής Ενότητας/σπονδύλου θα απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των 

συνεδριών με βαθμό άνω του 50. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική με δικαιολογημένο 

αριθμό απουσιών το πολύ 5 για κάθε Διδακτική Ενότητα.  

Γ. Περίγραμμα Προγράμματος  

Συμπληρώστε για κάθε ενότητα του Προγράμματος νέο πίνακα, σύμφωνα με το παρακάτω 

υπόδειγμα.  

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Διδακτική Ενότητα  1η 

Τίτλος Εισαγωγή στις Βασικές Έννοιες της Συμμετοχικής και 

Διαδικτυακής Οικονομίας: Καινοτομία και 

Επιχειρηματικότητα στην Ψηφιακή Εποχή: Δημιουργία 

Υλικού 

Περιγραφή 

Δώστε μια συνοπτική 

περιγραφή του αντικειμένου 

της ενότητας 

Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει τέσσερις συνεδρίες, οι 

οποίες στοχεύουν στην εισαγωγή των συμμετεχόντων 

στις διαδικασίες ανάπτυξης καινοτόμων νέων προϊόντων 

και υπηρεσιών. Στο τέλος, οι συμμετέχοντες θα είναι 

έτοιμοι να συντάξουν το πρώτο επιχειρηματικό τους 

σχέδιο. Όλα τα θέματα συνοδεύονται από συνεργατικές 

δραστηριότητες, στις οποίες οι συμμετέχοντες μπορούν 

να εφαρμόσουν τις γνώσεις που θα έχουν αποκτήσει. 

Συγκεκριμένα, στην πρώτη συνεδρία, οι συμμετέχοντες θα 

λάβουν ένα μείγμα θεωρητικών και εμπειρικών 

προσεγγίσεων που είναι απαραίτητες για την κατανόηση 

της ψηφιακής καινοτομίας και ειδικότερα των 

καινοτομιών που σχετίζονται με την κοινή χρήση 

οικονομίας. Το "Business Model Canvas" παρουσιάζεται και 

χρησιμοποιείται από τους συμμετέχοντες για την 

αξιολόγηση των αρχικών ιδεών τους. Οι επόμενες τρεις 

συνεδρίες στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που 

είναι απαραίτητες για την πρωτογενή παραγωγή κειμένου 

και οπτικοακουστικού περιεχομένου. Η είσοδος σε 
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διαδικτυακή οικονομία συνεπάγεται ότι η επικοινωνία 

μεταξύ μιας επιχείρησης και των πελατών της 

πραγματοποιείται κυρίως μέσω ιστοσελίδων και 

κοινωνικών μέσων, τα οποία περιέχουν κείμενα, εικόνες 

και βίντεο. Αυτά ακριβώς τα μέσα επικοινωνίας (κείμενα, 

εικόνες και βίντεο) έχουν το προβάδισμα στην 

διαδικτυακή οικονομία. 

Έναρξη 09/10/2020 

Λήξη 16/10/2020 

Ώρες  

Σύνολο φόρτου εργασίας 

επιμορφούμενου/ης 

Σύνολο Φόρτου Εργασίας επιμορφούμενου/ης: 24 ώρες 

(16 ώρες διδασκαλία + 8 ώρες μελέτη και αξιολόγηση) 

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η 

Ενότητας 

(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, 

επικοινωνία) 

Θανάσης Κίζος, Καθηγητής, Τμ. Γεωγραφίας, 

akizos@aegean.gr 

Συνεδρίες Ενότητας 

Συνεδρία 1 ‘Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα’ 

Διδάσκων/ουσα: Θανάσης Κίζος, Καθηγητής, Τμ. 

Γεωγραφίας, akizos@aegean.gr  , 

Γεώργιος Συκάς, υπ. Διδάκτορας, Τμ. Γεωγραφίας, 

gsykas@geo.aegean.gr 

Συνεδρία 2 

 

 

‘Σύνταξη ισχυρών, ευχάριστων και ακριβών περιγραφών’  

Διδάσκων/ουσα: Θανάσης Κίζος, Καθηγητής, Τμ. 

Γεωγραφίας, akizos@aegean.gr  , 

Γεώργιος Συκάς, υπ. Διδάκτορας, Τμ. Γεωγραφίας, 

gsykas@geo.aegean.gr 

Συνεδρία 3 

 

‘Φωτογράφηση με Κινητά: λήψη και επεξεργασία 

φωτογραφιών με smartphone’ 

Διδάσκων/ουσα: Θανάσης Κίζος, Καθηγητής, Τμ. 

Γεωγραφίας, akizos@aegean.gr  , 

Γεώργιος Συκάς, υπ. Διδάκτορας, Τμ. Γεωγραφίας, 

gsykas@geo.aegean.gr 

Συνεδρία 4 

 

‘Δημιουργία Ταινιών με Κινητά: πως να γράψετε και να 

επεξεργαστείτε ταινίες μακρού μήκους  με ένα 

smartphone’ 

Διδάσκων/ουσα: Θανάσης Κίζος, Καθηγητής, Τμ. 

Γεωγραφίας, akizos@aegean.gr  , 

Γεώργιος Συκάς, υπ. Διδάκτορας, Τμ. Γεωγραφίας, 

gsykas@geo.aegean.gr 

 

Διδακτική Ενότητα  2η 

Τίτλος Είσοδος στην Διαδικτυακή Οικονομία  

Περιγραφή 

Δώστε μια συνοπτική 

Αυτή η ενότητα είναι ένα μια τις πιο σημαντικές του 

σεμιναρίου για τις δεξιότητες πληροφορικής στην 

mailto:kedivim@aegean.gr
http://kedivim.aegean.gr/
mailto:gsykas@geo.aegean.gr
mailto:gsykas@geo.aegean.gr
mailto:gsykas@geo.aegean.gr
mailto:gsykas@geo.aegean.gr


 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) 
Εmail: kedivim@aegean.gr, Ιστοσελίδα: http://kedivim.aegean.gr  
 

6 6 

περιγραφή του αντικειμένου 

της ενότητας 

συνεργατική οικονομία. Είναι η ενότητα όπου οι 

συμμετέχοντες θα εισαχθούν και θα μάθουν πραγματικά 

για τις έννοιες της οικονομίας διαμοιρασμού. Κατά τη 

διάρκεια της ενότητας που χωρίζεται σε τρεις (3) 

συνεδρίες, οι συμμετέχοντες θα μάθουν, τι είναι μια 

πλατφόρμα διαμοιρασμού και τι μπορούν να κάνουν με 

αυτήν. Ποιος είναι ο σκοπός του να χρησιμοποιήσει μια 

τέτοια πλατφόρμα και ποια είναι η πιο κατάλληλη για τα 

προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους για να επιλέξουν και να 

χρησιμοποιήσουν για διαφήμιση, προώθηση ή 

οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Τα μειονεκτήματα και 

τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει κανείς όταν 

εργάζεται με τέτοιες πλατφόρμες είναι ένα άλλο βασικό 

σημείο που θα διατρέξουν οι συμμετέχοντες για να 

προετοιμαστούν εκ των προτέρων. Στη συνέχεια, οι 

συμμετέχοντες θα διδαχθούν πώς να δημιουργούν και να 

διαχειρίζονται ένα προφίλ σε μια πλατφόρμα 

διαμοιρασμού με επαγγελματικό τρόπο. Θα διδαχθούν για 

τις υπηρεσίες πελατών που πρέπει να παρέχουν στα 

προφίλ τους και πώς να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα 

εργαλεία για να επικοινωνούν με τους πιθανούς πελάτες 

τους. 

Έναρξη 19/10/2020 

Λήξη 26/10/2020 

Ώρες  

Σύνολο φόρτου εργασίας 

επιμορφούμενου/ης 

Σύνολο Φόρτου Εργασίας επιμορφούμενου/ης: 24 ώρες 

(16 ώρες διδασκαλία + 8 ώρες μελέτη και αξιολόγηση) 

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η 

Ενότητας 

(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, 

επικοινωνία) 

Θανάσης Κίζος, Καθηγητής, Τμ. Γεωγραφίας, 

akizos@aegean.gr 

Συνεδρίες Ενότητας 

Συνεδρία 5 

 

 

‘Επιλογή πλατφόρμας κοινής χρήσης’ 

Διδάσκων/ουσα: Στέλιος Γκιάλης, Αν. Καθηγητής, Τμ. 

Γεωγραφίας, stgialis@aegean.gr 

Κώστας Γουρζής, υπ. Διδάκτορας, Τμ. Γεωγραφίας, 

gourzisk@aegean.gr 

 

Συνεδρία 6 

 

 

‘Δημιουργία Ιστοσελίδας’  

Διδάσκων/ουσα: Στέλιος Γκιάλης, Αν. Καθηγητής, Τμ. 

Γεωγραφίας, stgialis@aegean.gr 

Κώστας Γουρζής, υπ. Διδάκτορας, Τμ. Γεωγραφίας, 

gourzisk@aegean.gr 

 

Συνεδρία 7 

 

‘Προσαρμογή ιστοσελίδας’ 

Διδάσκων/ουσα: Στέλιος Γκιάλης, Αν. Καθηγητής, Τμ. 

Γεωγραφίας, stgialis@aegean.gr 

mailto:kedivim@aegean.gr
http://kedivim.aegean.gr/
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Κώστας Γουρζής, υπ. Διδάκτορας, Τμ. Γεωγραφίας, 

gourzisk@aegean.gr 

 

Συνεδρία 8 

 

‘Προηγμένες δυνατότητες στη δημιουργία ιστότοπων’ 

Διδάσκων/ουσα: Στέλιος Γκιάλης, Αν. Καθηγητής, Τμ. 

Γεωγραφίας, stgialis@aegean.gr 

Κώστας Γουρζής, υπ. Διδάκτορας, Τμ. Γεωγραφίας, 

gourzisk@aegean.gr 

 

 

Διδακτική Ενότητα  3η 

Τίτλος                                                       Ειδικά θέματα επιχειρηματικότητας στην ψηφιακή εποχή 

Περιγραφή 

Δώστε μια συνοπτική 

περιγραφή του αντικειμένου 

της ενότητας 

Αυτή η ενότητα είναι το τελευταίο μέρος του σεμιναρίου 

σχετικά με τις δεξιότητες πληροφορικής στην οικονομία 

διαμοιρασμού και παρουσιάζει χρήσιμους τρόπους για να 

συγκεντρώσουν χρήματα μόνοι τους οι συμμετέχοντες για 

την εταιρεία τους, να παρακολουθούν την 

αποτελεσματικότητα των ιστότοπων και των 

διαφημίσεών τους στο κοινό. Περιλαμβάνει δύο (2) 

συνεδρίες που επικεντρώνονται στη Χρηματοδότηση και 

στα συστήματα διαφημιστικών μετρήσεων της Google.  

Έναρξη 30/10/2020 

Λήξη 02/11/2020 

Ώρες  

Σύνολο φόρτου εργασίας 

επιμορφούμενου/ης 

Σύνολο Φόρτου Εργασίας επιμορφούμενου/ης: 12 ώρες (8 

ώρες διδασκαλία + 4 ώρες μελέτη και αξιολόγηση) 

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η 

Ενότητας 

(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, 

επικοινωνία) 

Θανάσης Κίζος, Καθηγητής, Τμ. Γεωγραφίας, 

akizos@aegean.gr 

Συνεδρίες Ενότητας 

Συνεδρία 9 

 

 

‘Συλλογική Χρηματοδότηση: ένας τρόπος να 

συγκεντρώσετε δικά σας χρήματα’ 

Διδάσκων/ουσα: Θανάσης Κίζος, Καθηγητής, Τμ. 

Γεωγραφίας, akizos@aegean.gr , 

Γεώργιος Συκάς, υπ. Διδάκτορας, Τμ. Γεωγραφίας, 

gsykas@geo.aegean.gr 

Συνεδρία 10 

 

 

‘Διαφημίσεις στη Google’  

Διδάσκων/ουσα: Θανάσης Κίζος, Καθηγητής, Τμ. 

Γεωγραφίας, akizos@aegean.gr, 

Κώστας Γουρζής, υπ. Διδάκτορας, Τμ. Γεωγραφίας, 

gourzisk@aegean.gr 

 

(9/10/- 02/11/2020) 

mailto:kedivim@aegean.gr
http://kedivim.aegean.gr/
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2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Διδακτική Ενότητα  1η 

Τίτλος Εισαγωγή στην Αγορά Εργασίας και Νέες Μορφές 

Απασχόλησης 

Περιγραφή 

Δώστε μια συνοπτική 

περιγραφή του αντικειμένου 

της ενότητας 

Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει τρεις συνεδρίες που 

στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που είναι 

σημαντικές για να περιηγηθούν οι συμμετέχοντες στο 

σύγχρονο τοπίο της εργασίας. Η είσοδος στην αγορά 

εργασίας σήμερα συνεπάγεται ότι ο/η αιτών/ούσα 

εργασία κατανοεί πώς άλλαξε η απασχόληση τα τελευταία 

χρόνια, προσαρμόζεται στο νέο περιβάλλον και χειρίζεται 

εργαλεία που ενισχύουν την απασχολησιμότητά του/της. 

Συγκεκριμένα, η πρώτη συνεδρία σκοπεύει να εισαγάγει 

τους συμμετέχοντες στον κόσμο της εργασίας 

προκειμένου να κατανοήσουν πώς έχει εξελιχθεί η 

μισθωτή εργασία, πώς οργανώνεται σήμερα από τους 

τομείς της απασχόλησης και το επίπεδο δεξιοτήτων και 

πώς λειτουργούν οι αγορές εργασίας στη βάση της 

προσφοράς και της ζήτησης για εργατική δύναμη. Η 2η  

συνεδρία ασχολείται με την ενοποίηση της τυπικής 

μορφής απασχόλησης και την επακόλουθη 

αναδιάρθρωση της οργάνωσης της εργασίας που 

πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, με το αναδυόμενο τοπίο 

της ευέλικτης και μη τυπικής απασχόλησης και το ευρύ 

φάσμα νέων και αναδυόμενων μορφών απασχόλησης που 

παρατηρήθηκαν τελευταία στην Ευρώπη και πέραν αυτής. 

Η 3η συνεδρία στοχεύει στην ανάπτυξη των βασικών 

δεξιοτήτων που χρειάζονται οι αιτούντες/ούσες εργασία 

για να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας και 

να προσληφθούν, δηλαδή μέσω μιας ενημερωμένης 

αναζήτησης εργασίας, ενός καλά δομημένου βιογραφικού, 

μιας συνοδευτικής επιστολής και μιας επιτυχημένης 

συνέντευξης. 

Έναρξη 04/11/2020 

Λήξη 09/11/2020 

Ώρες  

Σύνολο φόρτου εργασίας 

επιμορφούμενου/ης 

Σύνολο Φόρτου Εργασίας επιμορφούμενου/ης: 18 ώρες 

(12 ώρες διδασκαλία + 6 ώρες μελέτη και αξιολόγηση) 

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η 

Ενότητας 

(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, 

επικοινωνία) 

Στέλιος Γκιάλης, Αν. Καθηγητής, Τμ. Γεωγραφίας, 

stgialis@aegean.gr 

Συνεδρίες Ενότητας 

mailto:kedivim@aegean.gr
http://kedivim.aegean.gr/
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Συνεδρία 1 ‘Βασικά της Μισθωτής Εργασίας και της Αγοράς 

Εργασίας’ 

Διδάσκων/ουσα: Στέλιος Γκιάλης, Αν. Καθηγητής, Τμ. 

Γεωγραφίας, stgialis@aegean.gr, 

Ευστρατία Εμμανουήλ, υπ. Διδάκτορας, Τμ. Γεωγραφίας, 

efiemm@aegean.gr 

Συνεδρία 2 

 

 

‘Ευέλικτη Αγορά Εργασίας και Νέες Μορφές 

Απασχόλησης’  

Διδάσκων/ουσα: Στέλιος Γκιάλης, Αν. Καθηγητής, Τμ. 

Γεωγραφίας, stgialis@aegean.gr, 

Ευστρατία Εμμανουήλ, υπ. Διδάκτορας, Τμ. Γεωγραφίας, 

efiemm@aegean.gr 

Συνεδρία 3 

 

‘(Επαν)είσοδος στην Αγορά Εργασίας’ 

Διδάσκων/ουσα: Στέλιος Γκιάλης, Αν. Καθηγητής, Τμ. 

Γεωγραφίας, stgialis@aegean.gr, 

Ευστρατία Εμμανουήλ, υπ. Διδάκτορας, Τμ. Γεωγραφίας, 

efiemm@aegean.gr 

 

Διδακτική Ενότητα  2η 

Τίτλος Δημιουργώντας μια Επιχείρηση στην Κυκλική Οικονομία 

Περιγραφή 

Δώστε μια συνοπτική 

περιγραφή του αντικειμένου 

της ενότητας 

Αυτή η ενότητα εισάγει τους συμμετέχοντες στον 

συναρπαστικό κόσμο της κυκλικής οικονομίας, ξεκινώντας 

από θεμελιώδεις αρχές και επεκτείνοντας την εξερεύνηση 

συγκεκριμένων επιχειρηματικών ιδεών που μπορούν 

εύκολα να εφαρμοστούν με ελάχιστες επενδύσεις. Αρχικά, 

οι συμμετέχοντες θα μάθουν να ξανασκεφτούν το 

οικονομικό σύστημα στο οποίο ζούμε όλοι και είμαστε 

μέρος και θα ενθαρρυνθούν να δράσουν. Θα 

διερευνήσουν πώς μπορεί να ωφεληθεί ο κόσμος 

ελαχιστοποιώντας τα απόβλητα, πώς οι επιχειρήσεις 

μπορούν να δημιουργήσουν αξία επαναχρησιμοποιώντας 

και ανακυκλώνοντας προϊόντα.  Πώς οι σχεδιαστές 

μπορούν να βρουν εκπληκτικά έξυπνες λύσεις και πώς 

όλοι μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση του 

οράματος για ένα πιο πράσινο μέλλον. Επιπλέον, οι 

συμμετέχοντες σε αυτήν την ενότητα θα κατανοήσουν ότι 

η κυκλική οικονομία παρουσιάζει μια βιώσιμη εναλλακτική 

λύση τόσο στο περιβαλλοντικό όσο και στο 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, καθώς προσφέρει ένα ευρύ 

φάσμα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας ευκαιρίες. 

Τελικά, θα ξέρουν πώς να δημιουργούν επιχειρηματική 

αξία από τα «απόβλητα» και πώς να εφαρμόζουν κυκλικές 

επιχειρηματικές διαδικασίες, όπως απόκτηση, 

επανεπεξεργασία και επαναληπτικό μάρκετινγκ. Στο τέλος 

mailto:kedivim@aegean.gr
http://kedivim.aegean.gr/
mailto:stgialis@aegean.gr
mailto:efiemm@aegean.gr
mailto:stgialis@aegean.gr
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αυτής της ενότητας, επιλέξαμε να εξετάσουμε προσεκτικά 

την κομποστοποίηση. μια περίπτωση βιολογικής 

ανακύκλωσης, η οποία απαιτεί ελάχιστη υποδομή, 

τεχνογνωσία και επενδυτικό κεφάλαιο. 

Έναρξη 11/11/2020 

Λήξη 20/11/2020 

Ώρες  

Σύνολο φόρτου εργασίας 

επιμορφούμενου/ης 

Σύνολο Φόρτου Εργασίας επιμορφούμενου/ης: 30 ώρες 

(20 ώρες διδασκαλία + 10 ώρες μελέτη και αξιολόγηση) 

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η 

Ενότητας 

(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, 

επικοινωνία) 

Στέλιος Γκιάλης, Αν. Καθηγητής, Τμ. Γεωγραφίας, 

stgialis@aegean.gr 

Συνεδρίες Ενότητας 

Συνεδρία 4 

 

 

‘Εισαγωγή στην Κυκλική Οικονομία’ 

Διδάσκων/ουσα: Στέλιος Γκιάλης, Αν. Καθηγητής, Τμ. 

Γεωγραφίας, stgialis@aegean.gr, 

Αθηνά Αβαγιαννού, υπ. Διδάκτορας, Τμ. Γεωγραφίας, 

avagianoua@aegean.gr 

Συνεδρία 5 

 

 

‘Εφαρμογές της Κυκλικής Οικονομίας’  

Διδάσκων/ουσα: Θανάσης Κίζος, Καθηγητής, Τμ. 

Γεωγραφίας, akizos@aegean.gr, 

Δήμητρα Γλεντή, , υπ. Διδάκτορας, Τμ. Γεωγραφίας, 

glentid@sa.aegean.gr 

Συνεδρία 6 

 

‘Πως να δημιουργήσετε την δική σας 

Ιδέα/Δραστηριότητα Αναβαθμιστικής Ανακύκλωσης’ 

Διδάσκων/ουσα: Θανάσης Κίζος, Καθηγητής, Τμ. 

Γεωγραφίας, akizos@aegean.gr, 

Δήμητρα Γλεντή, , υπ. Διδάκτορας, Τμ. Γεωγραφίας, 

glentid@sa.aegean.gr 

Συνεδρία 7 

 

‘Πως να χρησιμοποιήσετε αγροτικά και κηπευτικά 

απορρίμματα για κομποστοποίηση’ 

Διδάσκων/ουσα: Θανάσης Κίζος, Καθηγητής, Τμ. 

Γεωγραφίας, akizos@aegean.gr, 

Δήμητρα Γλεντή, , υπ. Διδάκτορας, Τμ. Γεωγραφίας, 

glentid@sa.aegean.gr 

Συνεδρία 8 ‘Προώθηση του Κομπόστ και Διαφήμιση’ 

Διδάσκων/ουσα: Θανάσης Κίζος, Καθηγητής, Τμ. 

Γεωγραφίας, akizos@aegean.gr, 

Δήμητρα Γλεντή, , υπ. Διδάκτορας, Τμ. Γεωγραφίας, 

glentid@sa.aegean.gr 

 

Διδακτική Ενότητα  3η 

Τίτλος Παροχή υπηρεσιών στον αγροτουρισμό ή στις 

βραχυπρόθεσμες μονάδες ενοικίασης 

mailto:kedivim@aegean.gr
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mailto:akizos@aegean.gr
mailto:glentid@sa.aegean.gr
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Περιγραφή 

Δώστε μια συνοπτική 

περιγραφή του αντικειμένου 

της ενότητας 

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει δύο συνεδρίες, στη 

συνεδρία 9 οι έννοιες του τουρισμού, του αγροτουρισμού 

και οικονομίας διαμοιρασμού στον τουρισμό θα 

παρουσιαστούν και θα αναλυθούν δραστηριότητες και 

υπηρεσίες που σχετίζονται με την τοπική γεωργική 

παραγωγή και την τοπική γαστρονομία. Στη συνεδρία 10 

τοπικές συνταγές θα συνδεθούν με τουριστικές μονάδες 

και τουρίστες. Επίσης θα συσχετιστεί η τοπική γεωργική 

παραγωγή και η γαστρονομία με τον αυξανόμενο τομέα 

των ταξιδιών βραχυχρόνιας διαμονής σε σπίτια ή άλλους 

τύπους καταλυμάτων της λεγόμενης ‘οικονομίας 

διαμοιρασμού στέγασης’ (καταλύματα airbnb). Θα 

διερευνηθούν ευκαιρίες για συλλογικές πρωτοβουλίες ή / 

και επιχειρήσεις που θα παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες και 

που θα δίνεται η δυνατότητα συνεργασίας με 

αγροτουριστικές μονάδες ή μονάδες βραχυχρόνιας 

μίσθωσης (airbnb). 

Έναρξη 22/11/2020 

Λήξη 25/11/2020 

Ώρες  

Σύνολο φόρτου εργασίας 

επιμορφούμενου/ης 

Σύνολο Φόρτου Εργασίας επιμορφούμενου/ης: 12 ώρες (8 

ώρες διδασκαλία + 4 ώρες μελέτη και αξιολόγηση) 

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η 

Ενότητας 

(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, 

επικοινωνία) 

Στέλιος Γκιάλης, Αν. Καθηγητής, Τμ. Γεωγραφίας, 

stgialis@aegean.gr 

Συνεδρίες Ενότητας 

Συνεδρία 9 

 

 

‘Προϊόντα και Υπηρεσίες Αγροτουρισμού’ 

Διδάσκων/ουσα: Θανάσης Κίζος, Καθηγητής, Τμ. 

Γεωγραφίας, akizos@aegean.gr, 

Ευστρατία Εμμανουήλ, υπ. Διδάκτορας, Τμ. Γεωγραφίας, 

efiemm@aegean.gr 

Συνεδρία 10 

 

 

‘Τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες τροφοδοσίας για 

βραχυπρόθεσμες μονάδες ενοικίασης’  

Διδάσκων/ουσα: Στέλιος Γκιάλης, Αν. Καθηγητής, Τμ. 

Γεωγραφίας, stgialis@aegean.gr,  

Ευστρατία Εμμανουήλ, υπ. Διδάκτορας, Τμ. Γεωγραφίας, 

efiemm@aegean.gr 

(04-25/11/2020) 

3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Διδακτική Ενότητα  1η 

Τίτλος Βασικές αρχές της κοινωνικής και αλληλέγγυας 

οικονομίας (ΚΑΟ) 

mailto:kedivim@aegean.gr
http://kedivim.aegean.gr/
mailto:akizos@aegean.gr
mailto:efiemm@aegean.gr
mailto:efiemm@aegean.gr
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Περιγραφή 

Δώστε μια συνοπτική 

περιγραφή του αντικειμένου 

της ενότητας 

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια εισαγωγή στην 

κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία (ΚΑΟ), μια 

παρουσίαση των διεθνών συνεταιριστικών αρχών και 

αξιών, τη φύση της συνεταιριστικής εργασίας και το 

νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο της ΚΑΟ. 

Παρουσιάζονται εισαγωγικές, οι βασικές έννοιες και ιδέες, 

οι επτά αρχές συνεργασίας, οι διεθνώς συμφωνημένες, 

θεμελιώδεις αρχές, οι οποίες, όταν εφαρμόζονται στην 

καθημερινή διακυβέρνηση και τη διαχείριση των 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων, τους επιτρέπουν να 

επιτύχουν το στόχο της ικανοποίησης των αναγκών και 

των φιλοδοξιών των μελών τους. Ένα σημαντικό μέρος 

της συνεταιριστικής ταυτότητας είναι η συνεταιριστική 

εργασία και οι κοινωνικές και νομικές πτυχές της.  

Έναρξη 03/11/2020 

Λήξη 10/11/2020 

Ώρες  

Σύνολο φόρτου εργασίας 

επιμορφούμενου/ης 

Σύνολο Φόρτου Εργασίας επιμορφούμενου/ης: 18 ώρες 

(12 ώρες διδασκαλία + 6 ώρες μελέτη και αξιολόγηση) 

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η 

Ενότητας 

(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, 

επικοινωνία) 

Αικατερίνη Κλωνάρη, Καθηγήτρια, Τμ. Γεωγραφίας, 

aklonari@geo.aegean.gr 

Συνεδρίες Ενότητας 

Συνεδρία 1 ‘Εισαγωγή στην  κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία 

(ΚΑΟ)’ 

Διδάσκων/ουσα: Θεόδωρος Ιωσηφίδης, Καθηγητής, , Τμ. 

Γεωγραφίας, iwsifidis@aegean.gr 

Αθηνά Αβαγιαννού, υπ. Διδάκτορας, Τμ. Γεωγραφίας, 

avagianoua@aegean.gr 

Συνεδρία 2 

 

 

‘Εργασία με Συνεταιριστικές Αρχές’  

Διδάσκων/ουσα: Θεόδωρος Ιωσηφίδης, Καθηγητής, , Τμ. 

Γεωγραφίας, iwsifidis@aegean.gr, 

Αθηνά Αβαγιαννού, υπ. Διδάκτορας, Τμ. Γεωγραφίας, 

avagianoua@aegean.gr 

Συνεδρία 3 ‘ΚΑΟ Νομοθεσία και κανόνες’  

Διδάσκων/ουσα: Θεόδωρος Ιωσηφίδης, Καθηγητής, , Τμ. 

Γεωγραφίας, iwsifidis@aegean.gr, 

Αθηνά Αβαγιαννού, υπ. Διδάκτορας, Τμ. Γεωγραφίας, 

avagianoua@aegean.gr 

 

Διδακτική Ενότητα  2η 

Τίτλος  Ίδρυση και λειτουργία μιας οντότητας ΚΑΟ 

Περιγραφή 

Δώστε μια συνοπτική 

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τον τρόπο επιλογής της 

νομικής μορφής και του οικονομικού τομέα/τομέα 

mailto:kedivim@aegean.gr
http://kedivim.aegean.gr/
mailto:iwsifidis@aegean.gr
mailto:avagianoua@aegean.gr
mailto:iwsifidis@aegean.gr
mailto:avagianoua@aegean.gr
mailto:iwsifidis@aegean.gr
mailto:avagianoua@aegean.gr
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περιγραφή του αντικειμένου 

της ενότητας 

δραστηριοποίησης, ποιες είναι οι διαδικασίες 

εγκατάστασης και ο στρατηγικός σχεδιασμός, πώς να 

συσταθεί η ιδρυτική ομάδα και ποια είναι τα συστήματα 

διαχείρισης και διακυβέρνησης. Οι συμμετέχοντες θα 

γνωρίσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των 

νομικών μορφών που προβλέπονται στην εθνική 

νομοθεσία, καθώς επίσης και άλλους παράγοντες που 

πρέπει να λάβουν υπόψη τους/εξετάσουν κατά την 

επιλογή του οικονομικού τομέα / δραστηριότητας όπως  η 

κατάσταση στην αγορά και στην οικονομία της χώρας.  

Έναρξη 12/11/2020 

Λήξη 26/11/2020 

Ώρες  

Σύνολο φόρτου εργασίας 

επιμορφούμενου/ης 

Σύνολο Φόρτου Εργασίας επιμορφούμενου/ης: 24 ώρες 

(16 ώρες διδασκαλία + 8 ώρες μελέτη και αξιολόγηση) 

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η 

Ενότητας 

(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, 

επικοινωνία) 

Κατερίνα Κλωνάρη, Καθηγήτρια, Τμ. Γεωγραφίας, 

aklonari@geo.aegean.gr 

Συνεδρίες Ενότητας 

Συνεδρία 4 

 

 

‘Επιλογή νομικού και οικονομικού πεδίου’ 

Διδάσκων/ουσα: Αικατερίνη Κλωνάρη, Καθηγήτρια, Τμ. 

Γεωγραφίας, aklonari@geo.aegean.gr. 

Γεώργιος Συκάς, υπ. Διδάκτορας, Τμ. Γεωγραφίας, 

gsykas@geo.aegean.gr 

Συνεδρία 5 

 

 

‘Διαδικασίες Ίδρυσης και Στρατηγικού Σχεδιασμού’  

Διδάσκων/ουσα: Αικατερίνη Κλωνάρη, Καθηγήτρια, Τμ. 

Γεωγραφίας, aklonari@geo.aegean.gr, 

Γεώργιος Συκάς, υπ. Διδάκτορας, Τμ. Γεωγραφίας, 

gsykas@geo.aegean.gr 

Συνεδρία 6 

 

‘Η Ιδρυτική Ομάδα’ 

Διδάσκων/ουσα: Αικατερίνη Κλωνάρη, Καθηγήτρια, Τμ. 

Γεωγραφίας, aklonari@geo.aegean.gr, 

Αθηνά Αβαγιαννού, υπ. Διδάκτορας, Τμ. Γεωγραφίας, 

avagianoua@aegean.gr 

Συνεδρία 7 

 

‘ΚΑΟ Διοίκηση και Διακυβέρνηση’ 

Διδάσκων/ουσα: Αικατερίνη Κλωνάρη, Καθηγήτρια, Τμ. 

Γεωγραφίας, aklonari@geo.aegean.gr, 

Αθηνά Αβαγιαννού, υπ. Διδάκτορας, Τμ. Γεωγραφίας, 

avagianoua@aegean.gr 

 

Διδακτική Ενότητα  3η 

Τίτλος Οικονομικές και Κοινωνικές Διαστάσεις 

mailto:kedivim@aegean.gr
http://kedivim.aegean.gr/
mailto:aklonari@geo.aegean.gr
mailto:gsykas@geo.aegean.gr
mailto:aklonari@geo.aegean.gr
mailto:gsykas@geo.aegean.gr
mailto:aklonari@geo.aegean.gr
mailto:avagianoua@aegean.gr
mailto:aklonari@geo.aegean.gr
mailto:avagianoua@aegean.gr
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Περιγραφή 

Δώστε μια συνοπτική 

περιγραφή του αντικειμένου 

της ενότητας 

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια παρουσίαση των 

χρηματοδοτικών αναγκών και των πηγών 

χρηματοδότησης, μια περιγραφή του κοινωνικού 

επιχειρηματικού σχεδιασμού και του κοινωνικού 

αντίκτυπου και τον ρόλο του κοινωνικού franchising για 

τη βιωσιμότητα και την επέκταση. Είναι σημαντικό οι 

συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη σημασία του 

κοινωνικού αντίκτυπου ως έννοια και κυρίως ως 

πρακτική. Το κοινωνικό franchising είναι μια νέα ιδέα στον 

τομέα της κοινωνικής οικονομίας.  

Έναρξη 01/12/2020 

Λήξη 08/12/2020 

Ώρες  

Σύνολο φόρτου εργασίας 

επιμορφούμενου/ης 

Σύνολο Φόρτου Εργασίας επιμορφούμενου/ης: 18 ώρες 

(12 ώρες διδασκαλία + 6 ώρες μελέτη και αξιολόγηση) 

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η 

Ενότητας 

(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, 

επικοινωνία) 

Κατερίνα Κλωνάρη, Καθηγήτρια, Τμ. Γεωγραφίας, 

aklonari@geo.aegean.gr 

Συνεδρίες Ενότητας 

Συνεδρία 8 

 

 

‘Χρηματοδότηση ΚΑΟ’ 

Διδάσκων/ουσα: Κατερίνα Κλωνάρη, Καθηγήτρια, Τμ. 

Γεωγραφίας, aklonari@geo.aegean.gr, 

Κώστας Γουρζής, υπ. Διδάκτορας, Τμ. Γεωγραφίας, 

gourzisk@aegean.gr 

Συνεδρία 9 

 

 

‘Κοινωνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο και  Κοινωνικός 

Αντίκτυπος’  

Διδάσκων/ουσα: Θεόδωρος Ιωσηφίδης, Καθηγητής, , Τμ. 

Γεωγραφίας, iwsifidis@aegean.gr, 

Ευστρατία Εμμανουήλ, υπ. Διδάκτορας, Τμ. Γεωγραφίας, 

efiemm@aegean.gr 

 

Συνεδρία 10 ‘Κοινωνικό Franchising’  

Διδάσκων/ουσα: Κατερίνα Κλωνάρη, Καθηγήτρια, Τμ. 

Γεωγραφίας, aklonari@geo.aegean.gr, 

Κώστας Γουρζής, υπ. Διδάκτορας, Τμ. Γεωγραφίας, 

gourzisk@aegean.gr 

(03/11-08/12/2020) 

mailto:kedivim@aegean.gr
http://kedivim.aegean.gr/
mailto:aklonari@geo.aegean.gr
mailto:gourzisk@aegean.gr
mailto:iwsifidis@aegean.gr
mailto:efiemm@aegean.gr
mailto:aklonari@geo.aegean.gr
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