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Στοιχεία Επιστημονικού Υπευθύνου  

Ονομ/μο Επιστημονικού Υπευθύνου και 
Ιδιότητα 

Εμμανουήλ Τσιριτάκης, Καθηγητής Τμήματος Χρηματοοικονομικής 
και Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Ονομ/μο Ακαδημαϊκού Υπευθύνου  
και Ιδιότητα 

Νικόλαος Γεωργόπουλος, Καθηγητής, Παν. Πειραιώς 

Στοιχεία επικοινωνίας  
(τηλέφωνο, email) 

210 414 2258, ngeorgop@unipi.gr 

  

Στοιχεία Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

Τίτλος προγράμματος Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 

Αριθμός Θεματικού Πεδίου (Συμβουλευτείτε 
το Παράρτημα) 

106, 203  

Συνολική διάρκεια προγράμματος (μήνες, 
διδακτικές ώρες) 

Μήνες: 4 

Σύνολο Διδακτικών Ωρών: 40 ώρες 

Ομάδα στόχος (Σε ποιους απευθύνεται) Το πρόγραμμα απευθύνεται  
• σε ανώτερα στελέχη της διοίκησης και τους 
διευθυντές λειτουργίας, παραγωγής και συντήρησης της κάθε 
επιχείρησης, στα στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου 
Δυναμικού, στους εργαζόμενους που ασχολούνται με την 
επικοινωνία – την Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και στους 
εργαζόμενους που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις 
ομάδες για την αντιμετώπιση κρίσεων και θέλουν να 
συμβάλλουν θετικά στη διατήρηση της εικόνας της 
επιχείρησης στα μάτια των πελατών της και της κοινωνίας 
• σε διευθυντικά και διοικητικά στελέχη, καθώς και 
στους υπεύθυνους για το ανθρώπινο δυναμικό της 
επιχείρησης 
• σε όλους εκείνους, οι οποίοι επιθυμούν 
αποτελεσματικά και ουσιαστικά να επικοινωνήσουν με τους 
άλλους ανθρώπους και παράλληλα επιθυμούν την συνεχή 
βελτίωσή τους, τόσο προσωπικά, όσο και επαγγελματικά. 

Γλώσσα υλοποίησης Ελληνικά 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 
συμμετεχόντων 

Απολυτήριο Λυκείου, ΙΕΚ, ΚΕΚ/  
Φοιτητές-απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, 

βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και 

προσωπικό λογαριασμό e-mail. 

Μέθοδος υλοποίησης 

Δια ζώσης 

Μικτό 

Από απόσταση (e-learning) 

Διαδικασία παρακολούθησης  Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο 

μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα 

ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό 

εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη. Από 

τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο 
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Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στην 

πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση 

στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της 

κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε 

εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης 

ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου 

διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει 

ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα 

οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και 

εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης 

εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο εκπαιδευόμενος έχει 

πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε έχει 

σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, πηγές 

πληροφοριών και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και 

του κοινοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα 

για επίλυση αποριών.  Οι συμμετέχοντες πρέπει να :  

• μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις 

• χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την 

ύλη του μαθήματος 

• υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και 

απαντήσεις τελικής εξέτασης  

Υπάρχει δυνατότητα καταγραφής ωρών παρακολούθησης 

μέσω  της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

Διδακτικές ενότητες Διάρκεια διδακτικών ενοτήτων 

Η Διαχείριση των Κρίσεων 2 μήνες, 20 ώρες 

Συναισθηματική Νοημοσύνη 2 μήνες, 20 ώρες 
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Σκοπός και Στόχοι προγράμματος 

Σκοπός προγράμματος 

Το σύγχρονο Crisis Management (Η Διαχείριση Κρίσεων) 
αναπτύχθηκε από την ανάγκη του ελέγχου των συνεπειών 
καταστροφικών ή οδυνηρών καταστάσεων για μια επιχείρηση ή 
έναν οργανισμό. Θα πρέπει ως διαχείριση να παραμείνει 
ανεξάρτητη από το περιεχόμενο της κρίσης. Για κάποιες 
επιχειρήσεις ή οργανισμούς είναι απαραίτητο να έχουν 
καταστρώσει εκ των προτέρων κάποια σχέδια για να 
διασφαλίσουν όχι μόνο τη συνέχεια των εργασιών τους αλλά, 
και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών μιας μικρής σε έκταση 
ή μεγαλύτερης σε συνέπειες κρίσης. 
Στο πρόγραμμα αυτό αναλύονται, με άμεσο τρόπο κάποιοι από 
τους λόγους για τους οποίους συμβαίνουν οι κρίσεις και 
προτείνονται λύσεις για την καλύτερη διαχείρισή τους τόσο 
πριν και κατά την διάρκεια του γεγονότος, όσο και μετά το 
συμβάν. 
Η ικανότητα χειρισμού, δηλαδή της ρύθμισης, των 
συναισθημάτων κάποιου άλλου ατόμου είναι ο πυρήνας της 
τέχνης των ανθρωπίνων σχέσεων. Για κάθε αρμονική σχέση στη 
ζωή μας η ρίζα της φροντίδας πηγάζει από τη συναισθηματική 
σύμπνοια, και από την ικανότητα για ενσυναίσθηση. Αυτή η 
ικανότητα – η ευχέρεια να αντιλαμβανόμαστε τα συναισθήματα 
των άλλων – βοηθά αποτελεσματικά σε μια ευρύτατη σφαίρα 
δραστηριοτήτων της ζωής, από τις πωλήσεις και τη διοίκηση 
γενικότερα, ως τις κοινωνικές (κοινωνική και πολιτική δράση) 
και τις οικογενειακές (σχέσεις γονέων, συζύγων, τέκνων). Η 
κατανόηση των συναισθημάτων στα επίπεδα αυτά βοηθούν τον 
εργαζόμενο και το στέλεχος να πετύχει τους στόχους του μέσα 
από την επιτυχία των στόχων της επιχείρησης ή του 
οργανισμού. 
  

Εκπαιδευτικοί στόχοι προγράμματος 

         Γνωστικές Δεξιότητες (γνωστικές, 
συμπεριφορές/στάσεις, ψυχοκινητικές 
κ.α.)   (ικανότητα συλλογής, οργάνωσης 

και ανάλυσης δεδομένων μέσα από 
παρατήρηση, σύγκριση, πρόβλεψη, 

ιεράρχησης, πχ να γνωρίζω τι σημαίνει 
κάτι, να αντιλαμβάνομαι τι θα προκύψει 

εάν..., ικανότητα αξιοποίησης των 
γνωστικών και ψυχοκινητικών 

δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί, σε 
διάφορες καταστάσεις και εκτός 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
διαμόρφωση νοοτροπίας, ικανότητα 
χρήσης των ερεθισμάτων τα οποία 

εξελίσσονται σε κινητήρια 
δραστηριότητα, να μπορώ να αναλάβω, 

να επιλέξω, να περιγράψω κάτι)  

Περιορισμός ή η ελαχιστοποίηση οποιασδήποτε βλάβης ή άλλης 
επίπτωσης στη φήμη και την δημόσια εικόνα της επιχείρησης. 
Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων 
των στελεχών που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν – διαχειριστούν 
μια ενδεχόμενη κρίση. Βασιζόμαστε πάνω στις υπάρχουσες 
γνώσεις, την εμπειρία και τις συμπεριφορές των υπευθύνων και 
βελτιώνουμε τις δεξιότητές τους: 

• Προετοιμασία και οργάνωση συλλογικής ανταπόκρισης 
σε μια κατάσταση κρίσης 

• Απόκτηση των κατάλληλων αντανακλαστικών ως 
οργανισμός 

• Αντίσταση στην πίεση των δημοσιογράφων 

• Απόκτηση γνώσης σχετικά με το πώς να τερματιστεί 
μια κρίση 

• Διαχείριση της χρονικής περιόδου μετά την κρίση 

• Ανατροφοδότηση για την διοίκηση και τους 
εργαζόμενους 
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• Κατανόηση της λειτουργίας των ΜΜΕ σε περίοδο 
κρίσης 

• Ενδυνάμωση του ρόλου του Εκπροσώπου Τύπου 
(Spokesperson) 

• Διατήρηση και προώθηση της εταιρικής εικόνας 

• Αντίσταση στην πίεση των δημοσιογράφων 

• Προετοιμασία και οργάνωση της επικοινωνίας σε 
περίπτωση κρίσης 

• Αναγνώριση αδύναμων επικοινωνιακών σημάτων 

• Αξιολόγηση των κινδύνων στις οποίες εκτίθεται η 
εταιρική εικόνα 

• Διαχείριση των σχέσεων με τα ΜΜΕ κατά την περίοδο 
κρίσης 

• Κατανόηση των προσαρμοσμένων εργαλείων 
επικοινωνίας στην περίοδο κρίσης 

 

Η τελευταία δεκαετία χαρακτηρίστηκε από την έκρηξη της 
επιστημονικής έρευνας γύρω από το συναίσθημα, με 
αποκορύφωμα τις εντυπωσιακές εικόνες του εγκεφάλου σε 
λειτουργία. Αυτή η χαρτογράφηση συνιστά μια πρόκληση και 
περικλείει μια ακόμη πιο προκλητική ερώτηση: «Τι μπορούμε να 
αλλάξουμε ώστε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας και τους 
εργαζόμενους σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό, ούτως ώστε να 
πετύχουν πιο πολλά στη ζωή τους;» Στόχος του σεμιναρίου είναι 
να καταδείξει ότι η επιτυχία στη ζωή είναι συνυφασμένη με αυτό 
που σήμερα ονομάζεται: Συναισθηματική Νοημοσύνη, δηλ. την 
ικανότητα του ανθρώπου για αυτοέλεγχο, ζήλο και επιμονή, 
ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ικανότητα να ανακαλύπτει κίνητρα 
για τον εαυτό του. 
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Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων προγράμματος  

Τίτλος 
διδακτικής 
ενότητας 

Ώρες Διδασκαλίας 

Α/Α & τίτλος 
Εκπαιδευτικών 
Υποενοτήτων 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 
(Προσδιορίζοντα
ι οι βασικές 
ικανότητες που 
δημιουργούνται 
από το 
πρόγραμμα και 
γίνεται, αν είναι 
δυνατόν, 
διάκριση μεταξύ 
των γενικών και 
ειδικών 
ικανοτήτων, που 
είναι οι πλέον 
σχετικές για το 
προτεινόμενο 
πρόγραμμα.)   

Θεωρία Πρακτική 

Δια ζώσης 
διδασκαλί

α στην 
τάξη 

Από απόσταση  
(e-learning) 

Διαχείριση των Κρίσεων 

Ενότητα 1    7 Η κατανόηση της 
κρίσης, ο ορισμός 
των κρίσεων, 
Ανάλυση των 
διαφορετικών 
μορφών των 
κρίσεων, 
Γιατί συμβαίνουν οι 
κρίσεις; Είναι 
αναπόφευκτες; 
Η ανατομία μιας 
κρίσης και η 
πρόβλεψή της, 
Εξομοίωση κρίσης σε 
πραγματικό χρόνο 
Συμβουλές και 
προτάσεις για την 
αποτελεσματική 
διαχείριση των ΜΜΕ 
κατά τη διάρκεια 
μιας κρίσης 

 

Ενότητα 2     6 Διαφορετικές 
περιπτώσεις κρίσης 
Πως λειτουργούν τα 
ΜΜΕ σε περιόδους 
κρίσης: διάφοροι 
τρόποι για 
εντοπισμό της 
είδησης, ο ρόλος και 
οι προσδοκίες 
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διαφορετικών τύπων 
ΜΜΕ, οι επιλογές 
και η παρουσίαση 
της είδησης 
(editorial) 
Τηλεφωνική 
δήλωση, η αρχή του 
επικοινωνιακού 
κυκλώματος: 
παγίδες προς 
αποφυγή, αρχές που 
θα πρέπει να 
τηρηθούν 
(σύμπνοια, δράση, 
διαφάνεια) 
Διαφύλαξη της 
εταιρικής εικόνας 
κατά το ρεπορτάζ: 
ερωτήσεις – παγίδες, 
ψυχολογικά και 
συναισθηματικά 
κριτήρια 
Ζωντανές ή 
ταυτόχρονες 
συνεντεύξεις με 
αντικρουόμενες 
απόψεις. 
Απαντώντας άμεσα 
χωρίς την αποφυγή 
των ερωτήσεων, 
χωρίς απώλεια της 
αυτοσυγκράτησης 
και επιβεβαιώνοντας 
ότι το μήνυμα θα 
μεταδοθεί σωστά 
στο κοινό 
Ελέγχοντας το 
μήνυμα κατά τη 
Συνέντευξη Τύπου: 
εκφράζοντας 
ξεκάθαρα το 
μήνυμα, επικίνδυνο 
ή “βαρύ” λεξιλόγιο, 
θετικές εκφράσεις 

Ενότητα 3    7 Με ποιον πρέπει να 
επικοινωνήσουμε 
και ποιους 
οικονομικούς 
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πόρους να 
χρησιμοποιήσουμε 
Η κρίση και η 
επικοινωνία με τα 
ΜΜΕ: ο 
χρηματοοικονομικός 
πυλώνας και ο 
πυλώνας εταιρικής 
εικόνας για την 
εταιρεία και τους 
εργαζόμενους 
Ο πυρήνας της 
κρίσης και το 
Γραφείο Τύπου: 
ατομικοί ρόλοι, 
πηγές 
πληροφόρησης, ο 
εκπρόσωπος για τα 
ΜΜΕ, οι 
προτεραιότητες στις 
επαφές, οι παγίδες 
προς αποφυγή 
Η πληροφόρηση 
κατά την κρίση: οι 
πληροφορίες που 
πρέπει να 
μεταφερθούν με την 
επικοινωνία και σε 
ποιον; Μηνύματα – 
κλειδιά, οπτικές 
γωνίες και παράθεση 
επιχειρημάτων 
Το δελτίο τύπου 
κατά την περίοδο 
κρίσης: το 
επικοινωνιακό 
εργαλείο επιλογής 
Ο ρόλος του 
Εκπροσώπου Τύπου 
(Spokesperson) 
Ζωντανό ρεπορτάζ, 
απάντηση στις 
ερωτήσεις ενός 
δημοσιογράφου σε 
περίοδο κρίσης 
Η συνέντευξη τύπου 
από την εταιρεία 
Συνεντεύξεις με 
αλληλοσυγκρουόμεν
ες απόψεις 
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Κλείσιμο 
προγράμματος – 
τελικές σκέψεις – 
συμπεράσματα. 

Συναισθηματική Νοημοσύνη 

Εισαγωγή στο 
σεμινάριο και 
την 
Συναισθηματικ
ή Νοημοσύνη, 

   1   

Η ανακάλυψη 
της 
Συναισθηματικ
ής 
Νοημοσύνης, 

   1   

Ένα ατύχημα 
αποκαλύπτει 
τα μυστικά της 
Συναισθηματικ
ής 
Νοημοσύνης, 

   1   

Σε τι 
χρειάζονται τα 
συναισθήματα
, 

   1   

Ο ανθρώπινος 
εγκέφαλος και 
η λειτουργία 
του, 

   1   

Η φύση της 
Συναισθηματικ
ής 
Νοημοσύνης, 

   1   

Γνώθι σ’ αυτόν 
και το μοντέλο 
των 5 
συναισθηματικ
ών 
ικανοτήτων, 

   0,5   

Η 
Συναισθηματικ
ή Νοημοσύνη 
στην πράξη, 

   0,5   

Οι ικανότητες 
των αστέρων, 
τι χρειάζεται 
για να μείνεις 
στην κορυφή, 

   1   

Η 
αυτοκυριαρχία 

   1   
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και ο 
αυτοέλεγχος, 

Αυτό που μας 
παρακινεί 
προς την 
επιτυχία, 

   1   

Ανθρώπινες 
δεξιότητες (13 
συνολικά) και 
το χάρισμα 
του 
δεξιοτέχνη, 

   1   

Τα δυνατά και 
τα αδύνατα 
σημεία των 
εργαζομένων, 

   1   

Τι θέλουν οι 
εργοδότες, Η 
τέχνη της 
επιρροής, 
Ανθρώπινες 
δεξιότητες, 

   1   

Ομάδες, 
Ομαδική 
Συνεργασία, ο 
ικανός ηγέτης 
της ομάδας, 

   1   

Η ομάδα 
μαθαίνει, τα 5 
μυστικά της 
επιτυχίας, 

   1   

Η ανάπτυξη 
του EQ, 
οδηγίες για 
εκπαίδευση 
στην 
συναισθηματικ
ή ικανότητα, 

   0,5   

Όταν η 
εργασία 
γίνεται κόλαση 
και η δουλειά 
δουλεία, 

   1   

Το νέο 
μοντέλο 
μάθησης και οι 
καλύτερες 
μέθοδοι, 

   0,5   

Μάθηση με 
διάρκεια και 
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οικοδόμηση 
δεξιοτήτων, 

Η διαχείριση 
του 
“INTELLECTUA
L CAPITAL” της 
επιχείρησης, 

   0,5   

Πως μειώνεται 
η απόδοση του 
εργαζόμενου, 

   1   

Οι 4 βασικές 
διαστάσεις για 
την επιλογή 
εργαζομένων, 

   1   

Τελικές 
σκέψεις – 
Συμπεράσματα 
– Κλείσιμο του 
σεμιναρίου. 

   0,5   

 

                                                                   

Αξιολόγηση Μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Τρόπος αξιολόγησης  μαθησιακών 

αποτελεσμάτων 

H εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται εξ 
αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα e-learning με 
την ανάρτηση θεμάτων (ερωτήσεων- ασκήσεων τελικής 
εξέτασης) σε μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία 
υποβολής των απαντήσεων. 
Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε 
συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη 
συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την 
προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από 
ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη 
διδακτική ενότητα. 
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Εκπαιδευτές 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτών Αλέξιος Βαρελάς 

Ιδιότητες εκπαιδευτών Οικονομολόγος 

Χορήγηση Πιστοποιητικού 

Τύπος Πιστοποιητικού Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης 

Βαθμοί ECVET   
(προαιρετικά εφόσον υπάρχουν) 
 

- 
 

Η Διαχείριση των Κρίσεων 2 μήνες, 20 ώρες 

Συναισθηματική Νοημοσύνη 2 μήνες, 20 ώρες 
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Κόστος συμμετοχής – Εκπτωτική πολιτική 
 Κόστος συμμετοχής ανά Διδακτική Ενότητα 
 
Η Διαχείριση των Κρίσεων: 240€ χωρίς έκπτωση, 170€ 
με έκπτωση Νο1 και 200€ με έκπτωση Νο2 
Δόσεις: 240€ (140+100), 170€ (εφάπαξ), 200€ (εφάπαξ) 
 
Συναισθηματική Νοημοσύνη: 240€ χωρίς έκπτωση, 
170€ με έκπτωση Νο1 και 200€ με έκπτωση Νο2 
Δόσεις: 240€ (140+100), 170€ (εφάπαξ), 200€ (εφάπαξ) 

Κόστος Εγγραφής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  
Έκπτωση Νο1:340€ 
Έκπτωση Νο2: 400€ 

 

Εκπτωτική πολιτική 

 
 

Έκπτωση Νο1 
• Άνεργοι: Κάρτα Ανεργίας με πρόσφατη ημερομηνία 

ανανέωσης ή Βεβαίωση ΟΑΕΔ με το διάστημα 
ανεργίας 

• Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι: Πιστοποιητικό 
Οικογενειακής Κατάστασης 

• AMEA: Βεβαίωση αρμόδιας Υγειονομικής 
Επιτροπής 

• Πτυχιούχοι-Φοιτητές ΠαΠει: Αντίγραφο Πτυχίου ή 
Βεβαίωση Φοίτησης 

• Εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι 
ή με σύμβαση), εφόσον αποδεικνύεται σταθερή 
σχέση εργασίας με το φορέα 

• Δημοτικοί Υπάλληλοι (μόνιμοι ή με σύμβαση), 
εφόσον αποδεικνύεται σταθερή σχέση εργασίας με 
το φορέα 

Έκπτωση Νο2 
• Προπτυχιακοί Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 

ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας 
Νέων: Βεβαίωση Φοίτησης/ Κάρτα με ισχύ στο 
τρέχον ακαδημαϊκό έτος 

• Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων 
Απλή αναγραφή μαθήματος και περιόδου 
παρακολούθησης 

• Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας 
περιόδου 

 



13 
 

Τρόπος καταβολής τελών (Άπαξ /Δόσεις) 1. Σύμφωνα με το αναγραφόμενο πλάνο 
καταβολής δόσεων κάθε διδακτικής ενότητας  
2. Εφάπαξ 
3. Με δυνατότητα αποπληρωμής σε ισόποσες 
μηνιαίες δόσεις, όσες και η διάρκεια της διδακτικής 
ενότητας σε μήνες και με προϋπόθεση την εξόφληση 
των διδάκτρων 2 εβδομάδες πριν την ολοκλήρωση της 
διδακτικής ενότητας. 
Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον 
αυτόματο αποκλεισμό του υποψηφίου από το 
υπόλοιπο του προγράμματος, τις εξετάσεις και τη 
χορήγηση Τίτλου Σπουδών. Δεν γίνονται επιστροφές 
διδάκτρων μετά την έναρξη των τμημάτων.  
Υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης διδάκτρων 
εκπαιδευτικής ενότητας ώστε να δοθεί εκ νέου 
πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης και να 
προγραμματιστεί σε συνεννόηση με την εκπαιδευόμενο 
η συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την 
προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από 
ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη 
διδακτική ενότητα. 

 

Συνεργασίες 

Συνεργαζόμενοι φορείς  
(εφόσον υπάρχουν) 

 

 

Παράρτημα 
Θεματικά πεδία ανά Επιστημονικό κλάδο 

 

Επιλέξτε έως 3 θεματικά πεδία (τα κυριότερα) που σχετίζονται με το πρόγραμμά σας και 

συμπληρώστε τους αντίστοιχους αριθμούς στην κατάλληλη θέση του Πίνακα 2 "Στοιχεία 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος". 

Στην περίπτωση όπου το ίδιο θεματικό πεδίο εμφανίζεται σε δύο επιστημονικούς κλάδους, 

συμπληρώνεται ο ένας ή και οι δύο αριθμοί του θεματικού πεδίου ανάλογα με τη συνάφεια του 

προγράμματος με τους δύο κλάδους.   

 Ανθρωπιστικές Σπουδές 

101 Παραστατικές Τέχνες 

102 Κινηματογράφος/Ψηφιακές  Τέχνες 

103  Εικαστικές Τέχνες 

104  Λογοτεχνία/Ποίηση 

105  Φιλοσοφία/Επιστημολογία 

106 Ψυχολογία 

107  Ιστορία/Αρχαιολογία 

108 
Γλωσσολογία/Μετάφραση/Γλώσσες και  
Πολιτισμοί 
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109 Επιστήμες Αγωγής/Εκπαίδευση/Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού 
 

 
 

  Κοινωνικές Επιστήμες και Οικονομία 

201 
 Διαχείριση Πολιτιστικού και Τουριστικού 

Πλούτου 

202 Οικονομία/Χρηματοοικονομικά/Λογιστική 

203 
Οργάνωση και Διοίκηση 
Οργανισμών/Marketing 

204 Κοινωνιολογία και Πολιτικές Επιστήμες 

205 ΜΜΕ και Επικοινωνία 

206 Επιστήμη Δικαίου 

207 Ναυτιλία 

208  Βιώσιμη Ανάπτυξη και Περιβάλλον 

209  Αγροοικονομία 
 

 
 Θετικές Επιστήμες και Τεχνολογία 

301 Βιώσιμη Ανάπτυξη και Περιβάλλον 

302 Βιοτεχνολογία 

303 Τεχνολογία Τροφίμων 

304 Βιολογία 

305 Οικολογία 

306 Γεωλογία 

307 Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες 

308 Φυσική 

309 Χημεία 

310 Μαθηματικά και Στατιστική 

311 Αρχιτεκτονική/Χωροταξία/Πολεοδομία 

312 
Μηχανική Κτιρίων και 
Κατασκευών/Τοπογραφία 

313 Μηχανική Ενέργειας/Μηχανολογία/Μηχανική 
και Διαχείριση Μονάδων Παραγωγής 

314  Υλικά 
 

 
 Επιστήμες Υγείας και Αθλητισμός 

401 Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός 

402 Ιατρική Επιστήμη 

403  Οδοντιατρική 

404 Φαρμακογνωσία/Φαρμακολογία και  
Φαρμακευτική Τεχνολογία 

405 
Τεχνολογίες και Φροντίδα Υγείας και 
Πρόνοιας 

 
 

 
 Θεολογικές Σπουδές 

501  Θεολογία 

502 Θρησκειολογία 
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  Γεωπονία 

601   Αγροοικονομία 

602  Τεχνολογία Τροφίμων 

603  Βιοτεχνολογία 

604 Οικολογία 
 


