
 
 

22oo    SSuummmmeerr  SScchhooooll   

σσττηη   ΣΣχχοολλιικκήή   ΨΨυυχχοολλοογγίίαα   
 

2-3 Ιουλίου 2011 

"Galini Wellness Spa & Resort"  

Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας 
 

 
Πληποθοπίερ εγγπαθήρ 

 Σν Summer School απεπζύλεηαη ζε ςπρνιόγνπο, εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ 

βαζκίδσλ, ζηειέρε εθπαίδεπζεο, εηδηθνύο παηδαγσγνύο θαη κεηαπηπρηαθνύο 

θνηηεηέο ςπρνινγίαο θαη παηδαγσγηθώλ. 

 Η γλώζζα ηνπ ζεκηλαξίνπ ζα είλαη ε Αγγλική 

 Σν θόζηνο ζπκκεηνρήο ζα είλαη 130 επξώ γηα ηνπο επαγγεικαηίεο θαη 80 επξώ 

γηα ηνπο κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο. 

 

Η εγγπαθή πεπιλαμβάνει: 
 Τιηθό εκηλαξίνπ 

 1 γεύκα 

 3 Γηαιείκκαηα θαθέ 

 Πηζηνπνηεηηθό θαηάξηηζεο 

 

Κόζηορ εγγπαθήρ- Σημανηικέρ Πποθεζμίερ 
 

Ιδιόηηηα Ποζό  Ημεπομηνία καηάθεζηρ* 

Ψςσολόγοι-Εκπαιδεςηικοί 130 

150 

Μέρξη 15/6/2011 

Μέρξη 25/6/2011 

Πποπηςσιακοί- 

Μεηαπηςσιακοί θοιηηηέρ 

80 

100 

Μέρξη 15/6/2011 

Μέρξη 25/6/2011 

 

* Η εγγξαθή θαη απνπιεξσκή γίλεηαη ΜΟΝΟ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αλαγξαθόκελσλ 

δηαζηεκάησλ. Δγγξαθέο δελ γίλνληαη ζην ρώξν ηνπ ζεκηλαξίνπ 

 

Εγγπαθή : άββαην 2 Ινπιίνπ 2010  8.30 – 9.30 π.κ.  

Ώπερ παπακολούθηζηρ: 

άββαην 2 Ινπιίνπ 2010  9:30 – 17:30 

Κπξηαθή 3 Ινπιίνπ 2010  9:00 – 13:00 

 



 

 
 

2011 

 

 

INFO: schoolpsych.psych.uoa.gr 

Διαμονή - Μεηακίνηζη 

Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα δηακνλήο ζην ρώξν ηνπ μελνδνρείνπ "Galini Wellness Spa & 

Resort" http://www.mitsishotels.com   ηει: (+30) 22350 80501-6 / fax: (+30) 22350 

22307 ζηιρ παπακάηω πποηεινόμενερ ηιμέρ ειδικά για ηο  Summer School: 

Τύπορ Δωμαηίος Με ππωινό 

 Μονόκλινο Δίκλινο Τπίκλινο 

Superior Mountain View 72 90 115 

Superior Sea View 84 105 130 

Παιδιά έως 12 εηών ζε 
δωμάηιο μαζί με ηους γονείς 
ηους 

ΓΩΡΔΑΝ 

 Οη ηηκέο παξνπζηάδνληαη αλά δσκάηην θαη δηαλπθηέξεπζε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

πξσηλνύ 

 Γσξεάλ ρξήζε ηεο εζσηεξηθή Ιακαηηθήο πηζίλαο ζην "Galini Wellness Spa"  (θαηόπηλ 

ξαληεβνύ), ηνπ γπκλαζηεξίνπ θαη ηεο εμσηεξηθήο ζεξκήο ηακαηηθήο πηζίλαο 

 Τα έξοδα διαμονήρ δεν πεπιλαμβάνονηαι ζηην ηιμή εγγπαθήρ 

Δλαιιαθηηθά, ε πεξηνρή δηαζέηεη πιεζώξα μελνδνρείσλ ηα νπνία κπνξείηε λα επηιέμεηε γηα 

ηε δηακνλή ζαο.  

 

 Ο δήκνο  Κακέλα Βνύξια http://www.kammena-vourla.gr βξίζθεηαη ζηνλ 

λνκό Φζηώηηδαο θαη απέρεη: 1,5 ώξα από ηελ Αζήλα, 1 ώξα από Βόιν, 1,5 ώξα από 

Λάξηζα, 3,5 ώξεο από Θεζζαινλίθε θαη  3,5 ώξεο από Γηάλλελα κε ηνλ θαηλνύξγην 

δξόκν. 

Εφόςον επιθυμείτε να παρακολουθήςετε το ςεμινάριο, παρακαλείςθε να 
καταθζςετε το ποςό που ςασ αναλογεί (βλ. πίνακα), ςτον Ειδικό Λογαριαςμό 
Κονδυλίων και Έρευνασ του Πανεπιςτημίου Αθηνών: 81706531 (IBAN: 
GR0501205540000000081706531), ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. 
Στη ςυνζχεια, να ςυμπληρώςετε την επιςυναπτόμενη φόρμα και να την 
αποςτείλετε ςτην κ. Υφαντή Θεοδώρα, ςτη διεφθυνςη thyfanti@psych.uoa.gr, μζχρι 
τισ αναγραφόμενεσ Σημαντικζσ Προθεςμίεσ (βλ. πίνακα): 

Μετά την παραλαβή τησ φόρμασ αυτήσ, θα ςασ αποςτείλουμε επιβεβαίωςη τησ 
εγγραφήσ ςασ.  

 
!!!! Απαραίτητη προϋπόθεςη για την εγγραφή ςασ αποτελεί η προςκόμιςη τησ 
πρωτότυπησ απόδειξησ κατάθεςησ την ημζρα εγγραφήσ ςτο ςεμινάριο. 
 

http://www.mitsishotels.com/
http://www.kammena-vourla.gr/
mailto:thyfanti@psych.uoa.gr

