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Όνομα Δράσης: 

Corporate Culture Development  
“Ανάπτυξη Εταιρικής Κουλτούρας” 

Διάρκεια Δράσης: 

Πολυήμερη Δράση με παράλληλη διαδικτυακή εργασία 
 

Εκπαιδευτής  Σταμάτης Κουσβελάρης  

Αναλυτικό πρόγραμμα Θα δοθούν οδηγίες 

Τηλέφωνο +30 6972 666428 

e-mail skousvelaris@outlook.com 

 

Περιγραφή Δράσης: 

• Υπαίθρια δραστηριότητα σε φυσικό περιβάλλον με trekking,  ορειβασία και ταυτόχρονη εκπαίδευση 
των συμμετεχόντων. 

• Συλλογική δράση στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (Corporate Social Responsibility 
CoSoRe) 

• Ομαδική δραστηριότητα σε εξωτερικό περιβάλλον από έμπειρο συνοδό - εκπαιδευτή. 

• Επικοινωνία και σύσφιξη σχέσεων μεταξύ συναδέλφων οι οποίοι βιώνουν κοινές εμπειρίες σε 
ιδιαίτερες συνθήκες. 

• Εξειδικευμένες δράσεις με βάση τις ανάγκες των συμμετεχόντων. 

• Βιωματική εκπαίδευση μέσω συζητήσεων (αφηγήσεων) και επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες.  

• Μέσω νέων συναισθημάτων, εμπειριών και διεργασιών θα προκύψει παραγωγική κουλτούρα για 
τους συμμετέχοντες που οδηγεί σε ηγετικές ικανότητες και βελτίωση του τρόπου σκέψης και δράσης. 

• Οι γνώσεις και εμπειρίες θα χρησιμεύσουν στην καθημερινότητα αλλά και την επαγγελματική 
ανάπτυξη. 
 

Δραστηριότητες  Ποσοστό δράσης  

1.Σωματική – Trekking 50% 

2. 2. Κοινωνική - Θεματική Ενότητα περιοχής δράσης (Action 
Planning) 

20% 

3. Πνευματική -  υλικό που θα σταλεί με E-mail από την 
προηγούμενη ημέρα (ερωτηματολόγια κλπ) 

30% 

 
Το υλικό που θα δοθεί: 
1. Chapter - Life Changing 
2. Chapter - Strengths Questionnaire 

mailto:skousvelaris@outlook.com
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Απευθύνεται σε: 

• Εταιρίες που επιθυμούν την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των υπαλλήλων αλλά την 
προστασία της υγεία και ευημερίας αυτών. 

• Συνέταιροι με σκοπό την σύσφιξη και ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ τους 
• Όποιους  επιθυμούν συνάντηση με πελάτες ή προμηθευτές σε εξωτερικό περιβάλλον και σε 

συνθήκες εκτός εργασίας με σκοπό την σύνδεση σε προσωπικό επίπεδο.  
• Όποιον ενδιαφέρεσαι για την  κάλυψη των αναγκών στης επιχείρησης του στα πλαίσια της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης. 

Στόχοι Προγράμματος 

Με την ολοκλήρωση της δράσης οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει (κατανοήσει) τις παρακάτω 
δεξιότητες :  
• Ανάπτυξη προσωπικής και εταιρική κοινωνικής ευθύνης (Corporate Social Responsibility CoSoRe) 
• Βελτίωση της ικανότητας λήψης αποφάσεων 
• Ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης στη λήψη αποφάσεων  
• Βελτίωση αυτογνωσίας  
• Προαγωγή της δημιουργικότητας  
• Συμμετοχή σε ομαδική προσπάθεια  
• Συνεργασία και ομαδικό πνεύμα  
 
Ολοκληρώνοντας τις δραστηριότητες οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν τις απαραίτητες ικανότητες σε 
βασικό επίπεδο σχετικά με την επίλυση προβλημάτων κριτική εκτίμηση και αυτοβελτίωση .  

1. Με την σωματική δραστηριότητα θα έχουμε μια προγραμματισμένη και στοχευμένη προσπάθεια 
βελτίωσης της φυσικής κατάστασης και υγείας. 

2. Μέσω της ενσωμάτωσης της κοινωνικής δραστηριότητας στην άσκηση προσφέρονται ψυχικά και 
σωματικά οφέλη.  

3. Η σημαντικότητα από την ενσωμάτωση της πνευματικής δραστηριότητας στην καθημερινότητα 
συμβάλλει με πολλαπλάσια οφέλη σε σχέση με τον επενδυόμενο χρόνο .  

Χρονοδιάγραμμά δράσεων 

Σωματική δραστηριότητα :  
Οι δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για τους συμμετέχοντες - μέλη του  HOAC - Hellas 
Outdoor & Adventure Coaching, προκειμένου να οργανωθούν Εκδρομικές - Περιηγητικές Εξορμήσεις 
μιας ή περισσοτέρων ημερών, στα πλαίσια μιας Ομαδικής Δραστηριότητας και εκπαίδευσης στην φύση.   
Ανεξάρτητα του προορισμού και των ημερών της δράσης που θα επιλεχθεί, θα διενεργούνται οι 
κατωτέρω δραστηριότητες με επιμέλεια και προσωπική επίβλεψη του Οργανωτή σε συνεργασία με τον 
Οδηγό – Εκπαιδευτή. 
 
Απαραίτητος Εξοπλισμός για τις Εκδρομές 

1. Ορειβατικά μποτάκια ή Αθλητικά παπούτσια με καλή πρόσφυση (υποχρεωτικά) 
2. Μπατόν πεζοπορίας (προαιρετικά) 
3. Ρούχα κατάλληλα για την εποχή. Αδιάβροχο (απαραιτήτως πάντα), κάλτσες και εφεδρικά ρούχα 

(απαραιτήτως)  
4. Σακίδιο πλάτης για τα προσωπικά σας αντικείμενα 
5. Νερό 1 - 1,5 lit. 
6. Σνακ όπως : σάντουιτς, σοκολάτες, μπάρες δημητριακών, φρούτα κλπ.  
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Κοινωνική δραστηριότητα  
Ξενάγηση στην επιλεγείσα περιοχή (Ιστορία, Μνημεία, παραδόσεις, τοπικά προϊόντα) .  
Μετακίνηση αναλόγως του αριθμού των συμμετεχόντων και της επιλογής του προορισμού  (μετακίνηση 
με ίδια μέσα ή με λεωφορείο) κατόπιν συνεννόησης με τους συμμετέχοντες.  
 
Πνευματική δραστηριότητα  
Αυτοπροσδιορισμός ικανοτήτων μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου (Signature Strengths, Self-Rating) 

 
Ενδεικτική δράση: 

ΕΞΟΡΜΗΣΗ στην Παύλιανη Φθιώτιδος - Εθνικός Δρυμός Οίτης   
 
Σε Απόσταση 2,5 ωρών από την Αθήνα και 3 ωρών περίπου από Θεσσαλονίκη βρίσκεται το γραφικό 
χωριό της Παύλιανης που είναι κτισμένο σε υψόμετρο 1.040 μέτρων στην είσοδο του Eθνικού Δρυμού 
της Oίτης και δίπλα στην Πυρά του Hρακλέους. 

Βρίσκεται μέσα σε πυκνό 
ελατοδάσος και  αποτελεί μαγνήτη 
για φυσιολάτρες και πεζοπόρους. 
Εκεί η φύση επιβάλλει ακόμα, με 
σεβασμό τους δικούς της όρους. 
Φτάνοντας στην περιοχή θα  
συναντήσουμε, πρώτα τη συνοικία 
της Κάτω Παύλιανης και ύστερα 
από 1-2 χλμ. την Άνω Παύλιανη. 
Και οι δύο γειτονιές μαζί έχουν 
μόνιμο πληθυσμό περίπου 500 
κατοίκων. Είναι πνιγμένες στα 

έλατα, τις καρυδιές, τις μηλιές και τις καστανιές. 
Mε σεβασμό  στην διαφύλαξη, ανάδειξη και προστασία του περιβάλλοντος, η Παύλιανη είναι ενταγμένη 
στο πιλοτικό πρόγραμμα HabitatAgenda που αφορά στη βιώσιμη ανάπτυξη των χωριών και εκτέλεση 
πρότυπων έργων ανάπλασης για την αναβάθμισή τους.  

Στα πλαίσια του ανωτέρω προγράμματος, χαρακτηριστικό 
του χωριού είναι το μοναδικό στην Eλλάδα Θεματικό Φυσικό 
Πάρκο πηγών Aσωπού.  
Ο επισκέπτης-περιπατητής συνδέεται με την φύση και το 
περιβάλλον όπου αντανακλούν τα χρώματα των αιωνόβιων 
δέντρων και των νερών. Μέσω της φυσικής δραστηριότητας 
ξεκουράζεται, γεμίζει συναισθήματα και παραγωγικές 
σκέψεις.  
Στο παρκάκι, όπως αποκαλείται και από τους ντόπιους θα 
γίνουν και οι δραστηριότητές μας κατά την διάρκεια του 
Σαββατοκύριακου.  
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ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΙΤΗΣ  
Από την Άνω Παύλιανη ξεκινούν χωματόδρομοι και μονοπάτια που ανεβάζουν στην Οίτη, ένα από τα 
μεγαλύτερα βουνά της Ρούμελης με υψόμετρο 2.152 μ. Από τα βόρεια και τα ανατολικά έχει πλαγιές 
απόκρημνες και δύσβατες με βαθιές χαράδρες και άγριο ανάγλυφο αλλά σε ψηλότερα επίπεδα το βουνό 
γίνεται εξαιρετικά ομαλό με καταπράσινα λιβάδια, μικρές λιμνούλες, καταβόθρες, καταρράκτες και 
χιλιάδες αγριολούλουδα. Καλύπτεται ψηλά από εκτεταμένα δάση ελάτης, ενώ χαμηλότερα συναντούμε 
πλατάνια, καστανιές, βελανιδιές, κέδρους και άλλα 1250 είδη χλωρίδας μεγάλης οικολογικής αξίας, γι’ 
αυτό και έχει ιδρυθεί ο Εθνικός Δρυμός Οίτης. Εδώ βρίσκουν καταφύγιο κάποια αγριόγιδα, μερικά 
ζαρκάδια, λίγα ελάφια, αγριογούρουνα, αλεπούδες, λαγοί, κλπ. 

Ο Εθνικός Δρυμός Οίτης  έχει συνολική 
έκταση 7.000 εκτάρια και χαρακτηρίζεται 
μοναδικός από οικολογικό και ερευνητικό 
ενδιαφέρον. Η Παύλιανη βρίσκεται στην 
είσοδο του Εθνικού Δρυμού και λόγω της 
θέσης της αποτελεί ορμητήριο 
Φυσιολατρικών αλλά και Ορειβατικών 
εξορμήσεων .  
 
 

 
 
Χρονοδιάγραμμά δράσεων 

 
Παρασκευή 
Αναχώρηση από Αθήνα και Θεσσαλονίκη με προορισμό, μέσω της Εθνικής Οδού, (κίνηση με δικά μας 
αυτοκίνητα ή Λεωφορείο). Τελικός προορισμός όπου θα διανυκτερεύσουμε αποτελεί το χωριό της 
Παύλιανης Φθιώτιδος σε υψόμετρο 1.040 μέτρα περίπου .  
 
Χιλιόμετρα : 230 από Αθήνα - Χρόνος  :  2h 30 min. 
Χιλιόμετρα : 330 από Θεσσαλονίκη - Χρόνος  :  3h 30 min  

✓ Τακτοποίηση στους Ξενώνες . 
✓ Ξενάγηση στην περιοχή (Ιστορία, Μνημεία, παραδόσεις, τοπικά προϊόντα).  
✓ Γνωριμία με τον εισηγητή και ανάλυση των δράσεων του προγράμματος. Ανοιχτό φορουμ  

σχετικά με την  συμπλήρωση του ερωτηματολόγίου (Signature – Strengths) 
✓ Βραδινό σε παραδοσιακή ταβέρνα στην Άνω Παύλιανη.  

 

Σάββατο 
Πρωϊνό ξύπνημα και σύντομη ενημέρωση, στο πέτρινο σχολείο της Άνω Παύλιανης για τον Εθνικό Δρυμό 
της Οίτης (χλωρίδα, πανίδα δράσεις προστασίας κτλ) .  
Οργάνωση ομάδων και περπάτημα  3 έως 4 ωρών στο Θεματικό Φυσικό Πάρκο πηγών Aσωπού.  
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Το Θεματικό Παρκάκι της Παύλιανης είναι μοναδικό στην 
Ελλάδα και σίγουρα είναι από τα πάρκα που πρέπει να 
επισκεφτείς τουλάχιστον μια φορά στη ζωή σου.  
Περνώντας τη μουσική γέφυρα η περιήγηση αρχίζει με το 
Μουσείο Υδροκίνησης, το οποίο στεγάζει το νεροπρίονο, 
το νερόμυλο, τα μαντάμια και τη νεροτριβή και συνεχίζει 
ακολουθώντας τους μαιάνδρους που σχηματίζει η κοίτη 
του Ασωπού ποταμού. Η όλη διαδρομή είναι ομαλής 
βατότητας και μπορεί να πραγματοποιηθεί απ’ όλους .  
 
 
 
 
 
«Τη δόξα του Game of Thrones ζήλεψαν οι νεότεροι 
κάτοικοι της Παύλιανης, αφού κατασκεύασαν τον δικό 
τους Σιδερένιο Θρόνο» .  
Το παραπάνω σημείο σηματοδοτεί και τον τελικό στόχο της 
πεζοπορίας της πρώτης μέρας . 
 
 
 
 
 
 
 

Υπάρχει δυνατότητα εξόδου περίπου στη μέση της διαδρομής και επιστροφή στην Α. Παύλιανη για καφέ, 
φαγητό, βόλτα επίσκεψη στην τοπική αγορά παραδοσιακών προϊόντων .  
Παρουσίαση ύλης σεμιναρίου με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού.  
Βραδινό σε παραδοσιακή ταβέρνα στην Άνω Παύλιανη - Μουσική Βραδιά .  
 

Κυριακή 
Πρωϊνό ξύπνημα και σύντομη ενημέρωση για την πεζοπορική διαδρομή και τις δραστηριότητες της 
επόμενης ημέρας . Οργάνωση ομάδων και περπάτημα  3 έως 4 ωρών  στην Πυρά του Ηρακλέους  και σε 
γύρω μονοπάτια - δασικούς δρόμους ομαλής βατότητας . 

Ιστορική Αναδρομή : Στη θέση Πυρά του όρους Οίτης 
ο Ηρακλής αποφάσισε να τελειώσει την ζωή του, μην 
υποφέροντας το μαρτύριο στο οποίο τον υπέβαλε η 
σκληρή Δηιάνειρα, φορώντας του τον ποτισμένο με το 
αίμα του Κενταύρου Νέσσου, χιτώνα. Ο 
δηλητηριασμένος χιτώνας, του ξέσκισε και του 
κατάκαιγε τις σάρκες. Μάζεψε, λοιπόν, ξύλα και 
παρακάλεσε τον αγαπημένο του φίλο Φιλοκτήτη να 
ανάψει την φωτιά. Ο Φιλοκτήτης άναψε τη φωτιά και 
ο ημίθεος, αφού δώρισε στον φίλο του το τόξο με τα 
δηλητηριώδη βέλη του, τυλίχτηκε στις φλόγες. 
Μετά την επίσκεψη στον εγκαταλειμμένο 
αρχαιολογικό χώρο επιστροφή στην Κάτω Παύλιανη . 



Corporate Culture Development - Ανάπτυξη Εταιρικής Κουλτούρας 

 
Σελίδα  6 

Ελεύθερο πρόγραμμα για καφέ, φαγητό, βόλτα επίσκεψη στην τοπική αγορά παραδοσιακών προϊόντων. 
  
Αναχώρηση για Αθήνα – Θεσσαλονίκη .  
 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον μέτρια φυσική κατάσταση και να μην έχουν 
προβλήματα υγείας. 
 
Με την λήξη του προγράμματος θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης .  
 


