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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 Ανθρωπιστικές Σπουδές – Ανθρώπινο Δυναμικό 

Αριθμός Θεματικού Πεδίου (Συμβουλευτείτε το 
Παράρτημα) 

109, 203  

Συνολική διάρκεια προγράμματος (μήνες, 
διδακτικές ώρες) 

Μήνες: 7 

Σύνολο Διδακτικών Ωρών: 100 ώρες 

Ομάδα στόχος (Σε ποιους απευθύνεται) Το πρόγραμμα απευθύνεται  

• σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και 
οργανισμών τα οποία ασχολούνται με τον σχεδιασμό του 
ανθρώπινου δυναμικού, την στρατολόγηση, τις 
συνεντεύξεις και τις προσλήψεις του ανθρώπινου 
δυναμικού. Κατ’ εξοχήν απευθύνεται σε υπεύθυνους 
τμημάτων ανθρωπίνων πόρων και του τμήματος 
προσωπικού. Μεσαία και ανώτερα διοικητικά στελέχη 
της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, Διευθυντές, 
Προϊστάμενοι & Υπεύθυνοι Τμημάτων, καθώς και όλα τα 
στελέχη κάθε επιχείρησης και οργανισμού είναι, στην 
ουσία, διαχειριστές Ανθρώπινου Δυναμικού διότι 
εμπλέκονται σε δραστηριότητες όπως: η επιλογή και η 
αξιολόγηση συνεργατών και καθορίζουν την ευρύτερη 
εταιρική κουλτούρα. 

• σε όλους τους διευθυντές και προϊστάμενους οι οποίοι 
αξιολογούν ή θα κληθούν να αξιολογήσουν την ομάδα 
τους. Οι γνώσεις και οι τεχνικές που θα ακουστούν θα 
διευκολύνουν κατά πολύ το έργο τους. Οι υπεύθυνοι του 
τμήματος προσωπικού ή των ανθρωπίνων πόρων θα 
έχουν την ευκαιρία να ανανεώσουν τις ήδη υπάρχουσες 
γνώσεις, να ακούσουν τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα 
και να συζητήσουν τυχόν απορίες από την εφαρμογή του 
συστήματος στην επιχείρησή τους. Οι ιδέες που θα 
αναπτυχθούν θα τους δώσουν την δυνατότητα να 
σχεδιάσουν τα κατάλληλα έντυπα τα οποία θα 
ταιριάξουν απόλυτα με την κουλτούρα της επιχείρησης 
στην οποία εργάζονται. 

• 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 
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κρίσεων και θέλουν να συμβάλλουν θετικά στη 
διατήρηση της εικόνας της επιχείρησης στα μάτια των 
πελατών της και της κοινωνίας 

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 

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 
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• 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 

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων 3 μήνες, 60 ώρες 

Αξιολόγηση της Απόδοσης Εργαζομένων 2 μήνες, 20 ώρες 

Η Διαχείριση των Κρίσεων 2 μήνες, 20 ώρες 
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Σκοπός και Στόχοι προγράμματος 

Σκοπός προγράμματος 

Σκοπός του Προγράμματος είναι να βοηθήσει τους 
επιμορφούμενους και τα στελέχη που θα το παρακολουθήσουν να 
κάνουν τον σωστό σχεδιασμό, τις σωστές επιλογές και την 
αντικειμενική αξιολόγηση των εργαζομένων, να διαβλέψουν με 
ακρίβεια τις πιθανότητες παραμονής τους στην επιχείρηση, να 
βοηθήσουν τους νεοπροσληφθέντες να αναπτυχθούν προσωπικά 
και επαγγελματικά, ούτως ώστε να ενταχθούν ευκολότερα στην 
κουλτούρα της επιχείρησης ή του οργανισμού.  
Αποβλέπει επίσης, στην καλύτερη αξιολόγηση της απόδοσης των 
εργαζομένων, την παροχή κινήτρων μέσα από αντικειμενικά 
συστήματα αμοιβών. 
Σκοπός επίσης, του σεμιναρίου είναι η κατανόηση και εξοικείωση 
των επιμορφούμενων σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο της 
Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων.  
Είναι δε, σχεδιασμένο σε βαθμό υψηλών απαιτήσεων και απόλυτα 
προσαρμοσμένο στο πλαίσιο των αναγκών και των συνθηκών της 
σημερινής πραγματικότητας του Τμήματος των Ανθρωπίνων 
Πόρων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. 
Κάθε σύγχρονη επιχείρηση έχει συστήματα ελέγχων και 
αξιολόγησης. Η απόδοση των εργαζομένων γίνεται για 
μισθολογικές αναπροσαρμογές, προαγωγές, ανάθεση επιπλέον 
καθηκόντων και εντοπισμό των εκπαιδευτικών αναγκών.  
Ο πετυχημένος ηγέτης – διευθυντής αναγνωρίζει το γεγονός ότι 
ένα ευέλικτο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης θα συνδέσει 
αποτελεσματικά τους επιχειρηματικούς στόχους αλλά και τους 
προσωπικούς στόχους των εργαζομένων.  
Ένα τέτοιο σύστημα θα ενισχύσει και θα ενδυναμώσει το 
πρόγραμμα ανάπτυξης των εργαζομένων και θα συμβάλλει στην 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης ή του 
οργανισμού. 
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. 
Επομένως, σκοπός του προγράμματος είναι η υλοποίηση των 
ανωτέρω. 
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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)  

Βελτιστοποίηση της απόδοσης του Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων 
μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Αυτός ο μεγαλεπήβολος 
στόχος επιτυγχάνεται μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων των 
διευθυντών, των στελεχών και των υπευθύνων ανθρώπινου 
δυναμικού οι οποίοι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν  – 
διαχειριστούν προβλήματα που δημιουργούνται από τη 
συνύπαρξη ανθρώπων – εργαζομένων είτε στον ίδιο χώρο ή ακόμα 
και απομακρυσμένων εργαζομένων. Βασιζόμαστε πάνω στις 
υπάρχουσες γνώσεις, την εμπειρία  και τις συμπεριφορές των 
υπευθύνων διοίκησης εργαζομένων και βελτιώνουμε τις 
δεξιότητές τους και τις ικανότητές τους: 

Προετοιμασία και οργάνωση υπεύθυνης ανταπόκρισης σε ένα 
πρόβλημα που έχει προκύψει 

Απόκτηση των κατάλληλων αντανακλαστικών ως υπεύθυνοι του 
τμήματος ανθρωπίνων πόρων για τον έγκαιρο σχεδιασμό του 
αριθμού των εργαζομένων που απαιτούνται 

Αντίσταση στην πίεση των διαφόρων πλευρών για την πρόσληψη 
ημετέρων 

Απόκτηση γνώσης σχετικά με το πώς να οργανωθεί καλύτερα μια 
πρόσληψη ενός εργαζόμενου 

Διαχείριση της απόδοσης των εργαζομένων ώστε να αποφευχθούν 
οι οπισθοδρομήσεις από τη στιγμή που πετύχαμε ένα 
ικανοποιητικό επίπεδο αποδοτικότητας  

Ανατροφοδότηση προς τη διοίκηση και τους εργαζόμενους σχετική 
με την απόδοσή τους 

Κατανόηση της λειτουργίας του συστήματος αξιολόγησης της 
απόδοσης των εργαζομένων 

Ενδυνάμωση και ενίσχυση του ρόλου του υπευθύνου ανθρώπινου 
δυναμικού 

Διατήρηση και προώθηση της εταιρικής εικόνας 

Σχεδιασμός της συνέντευξης για την πρόσληψη νέων εργαζομένων 

Προετοιμασία και οργάνωση της υποδοχής των νέων στην 
επιχείρηση 

Αναγνώριση αδύναμων σημείων των εργαζομένων και ενίσχυσή 
τους με συνεχή εκπαίδευση 

Αξιολόγηση της απόδοσης όσο γίνεται πιο αντικειμενικά 

Διαχείριση της μειωμένης απόδοσης των εργαζομένων με την 
εισαγωγή των κατάλληλων πολιτικών 

Κατανόηση των προσαρμοσμένων εργαλείων επικοινωνίας μέσα 
στην επιχείρηση 

 Εγκαθίδρυση συστημάτων αμοιβών, κ.λπ. 
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Το σεμινάριο στοχεύει στην βελτίωση της απόδοσης των 
εργαζομένων η οποία θα είναι το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Η 
βελτιωμένη αυτή απόδοση θα βοηθήσει την επιχείρηση να 
υλοποιήσει τους στόχους της.  
Η επίτευξη των στόχων άμεσα ή έμμεσα μεταφράζεται σε 
βελτιωμένα αποτελέσματα για την επιχείρηση. Οι τεχνικές και οι 
μέθοδοι που αναπτύσσονται θα δώσουν την δυνατότητα στους 
συμμετέχοντες να υιοθετήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα 
και να τις εφαρμόσουν στην επιχείρηση ή τον οργανισμό.  
Θα βοηθήσει επίσης τους συμμετέχοντες να κάνουν αντικειμενικές 
αξιολογήσεις ούτως ώστε να καταστήσουν το σύστημα λειτουργικό 
και χρήσιμο για την επιχείρηση. 

Βελτιστοποίηση της διαδικασίας της αξιολόγησης της απόδοσης 
των εργαζομένων με την υιοθέτηση ξεκάθαρων και επιτεύξιμων 
στόχων για τους εργαζόμενους συνδεδεμένων με το σχέδιο για την 
ανάπτυξή τους. Βασιζόμαστε πάνω στις υπάρχουσες γνώσεις, την 
εμπειρία και τις συμπεριφορές των υπευθύνων και βελτιώνουμε 
συνεχώς τις δεξιότητές τους και την απόδοσή τους: 

• Με την υιοθέτηση αναπτυξιακών σχεδίων για την 
καριέρα τους 

• Με την αύξηση της παραγόμενης εργασίας από όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς 

• Συμβάλλοντας στην ευθυγράμμιση των προσπαθειών 
διευθυντών και εργαζομένων 

• Με την κατανόηση της διαδικασίας της αξιολόγησης 
της απόδοσης 

• Με τον σχεδιασμό αυτής της διαδικασίας 

• Με τη συνάντηση προϊσταμένου και υφισταμένων πριν 
από την επίσημη αξιολόγηση  

• Με την ανατροφοδότηση για τον εργαζόμενο για τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησής του  

• Με την ενημέρωση της διοίκησης σχετικά με τα 
επίπεδα απόδοσης των εργαζομένων 

• Διατήρηση και προώθηση της εταιρικής εικόνας 

• Με την παροχή εποικοδομητικής κριτικής στον 
εργαζόμενο 

• Με την δίκαιη συζήτηση παρελθούσης ή/και 
μειωμένης απόδοσης του εργαζόμενου 

• Με τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών αναγκών των 
εργαζομένων 

• Με την τεκμηριωμένη άποψη για δίκαιες και 
αξιοκρατικές προαγωγές των εργαζομένων 

• Με την σωστή διαχείριση των δύσκολων εργαζομένων  

• Κατανόηση των σύγχρονων συστημάτων και εργαλείων 
για αντικειμενικές αξιολογήσεις 

 

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 – 
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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 

• 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 
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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 

διδασκαλία 
στην τάξη 

Από 
απόσταση  

(e-learning) 

*Μαθησιακά Αποτελέσματα Προγράμματος  
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού οι συμμετέχοντες θα έχουν κατανοήσει τους ρόλους του Τμήματος 
Ανθρώπινου Δυναμικού και του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού. Θα έχουν εξηγηθεί οι ιδέες και οι λειτουργίες του 
Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και θα είναι σε θέση να συμβάλλουν στη διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδιασμού 
του τμήματος.  
Θα έχουν γνώση της σπουδαιότητας του Σχεδιασμού του Ανθρώπινου Δυναμικού της οργάνωσης στην οποία 
εργάζονται και θα μπορούν να παρακολουθούν τις διαδικασίες της ανάλυσης της εργασίας, του σχεδιασμού της 
εργασίας, τις περιγραφές των θέσεων εργασίας, τα βήματα που απαιτούνται για το σχεδιασμό του αριθμού των 
εργαζομένων που απαιτούνται για την απρόσκοπτη λειτουργία της οργάνωσης. 
Θα έχουν κατακτήσει τη διαδικασία της προσέλκυσης και της επιλογής εργαζομένων, θα γνωρίζουν τις πηγές από τις 
οποίες μπορούν να αντλήσουν βιογραφικά και να δημιουργούν τις απαραίτητες δεξαμενές ώστε να ανατρέχουν σ’ 
αυτές στην περίπτωση που θέλουν να κάνουν μία πρόσληψη. Η εξοικείωση τους με τη διαδικασία των συνεντεύξεων 
θα τους βοηθήσει να κάνουν καλές προσλήψεις. 
Επίσης, θα είναι σε θέση να εντοπίζουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων και να οργανώνουν τις κατάλληλες 
εκπαιδεύσεις. Θα σχεδιάζουν και θα αξιολογούν τα αποτελέσματα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και συνεχώς θα 
βελτιώνουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα. 
Αν γίνονται αξιολογήσεις στην οργάνωση, θα είναι σε θέση να κάνουν προτάσεις για τα Έντυπα που θα 
χρησιμοποιηθούν και να κατευθύνουν τους αξιολογητές ώστε να γίνονται αντικειμενικές κρίσεις για την απόδοση του 
κάθε εργαζόμενου. 
Τέλος, θα εμπλέκονται στα συστήματα αμοιβών και θα διορθώνουν τυχόν ανισότητες που μπορεί να υπάρχουν σ’ 
αυτά. 
Ανάλυση ανά Εκπαιδευτική Ενότητα 

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων 

Εβδομάδα 1    5 Ο ορισμός, ο σκοπός και ο στόχος της 
Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΑΠ). 
Ο ρόλος του διευθυντού και των 
στελεχών της ΔΑΠ. 
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Εβδομάδα 2     5 Η παρακίνηση, ορισμός, διαδικασία και 
θεωρίες. 
Η διασφάλιση της δέσμευσης και της 
αφοσίωσης των εργαζομένων, κ.λπ. 

 Εβδομάδα 3    5 Πως λειτουργούν οι επιχειρήσεις και οι 
οργανισμοί. Η οργάνωση και η δομή με 
στόχο την βέλτιστη χρήση 
περιορισμένων πόρων. 

Εβδομάδα 4    5 Ομάδες  και ομαδική εργασία. Ορισμός, 
ρόλοι και χαρακτηριστικά των ομάδων. 
Η ηγεσία και το στυλ της. Η κουλτούρα 
της επιχείρησης. Μελέτη περίπτωσης. 

Εβδομάδα 5    5 Η ευέλικτη επιχείρηση, οι εργασιακές 
σχέσεις, η ψυχολογική σύμβαση και η 
τόνωση του ηθικού των εργαζομένων. 
Μελέτη περίπτωσης. 

Εβδομάδα 6    5 Ο σχεδιασμός του Ανθρώπινου 
Δυναμικού. Πόσους χρειαζόμαστε και τι 
είδους εργαζόμενους επιθυμούμε. 
Η διαχείριση της αλλαγής, ορισμός και 
μορφές. Η αντίσταση στην αλλαγή και 
το ξεπέρασμά της. Μελέτη περίπτωσης. 

Εβδομάδα 7    5 Οι ικανότητες των εργαζομένων και η 
βελτίωσή τους. Η ανάλυσης της 
εργασίας. Η περιγραφή των θέσεων 
εργασίας (παραδείγματα). 

Εβδομάδα 8    5 Η προσέλκυση και η επιλογή νέων 
εργαζομένων. Οι προδιαγραφές των 
υποψηφίων. Η μελέτη του βιογραφικού 
των υποψηφίων. Η συνέντευξη και ο 
σχεδιασμός της. Δείγματα ερωτήσεων 
κατά τη συνέντευξη. Μελέτη 
περίπτωσης. 

Εβδομάδα 9    5 Τα τεστ για την επιλογή των 
υποψηφίων συνεργατών. Η εισαγωγή 
των νέων εργαζομένων στην 
επιχείρηση. 
Η Ισορροπημένη Κάρτα (Balanced 
Scorecard)  
Οι SMART στόχοι. Μελέτη περίπτωσης.  

Εβδομάδα 
10 

   5 Η αξιολόγηση της απόδοσης των 
εργαζομένων. Δείγματα Εντύπων και 
ανάλυση αυτών. 

Εβδομάδα 
11 

   5 3600 Feedback, η επιμόρφωση και η 
ανάπτυξη των εργαζομένων. 
E-learning στη σύγχρονη εποχή μας. Η 
προσωπική μας ανάπτυξη. Πως 
μαθαίνουν οι άνθρωποι. Γιατί δεν 
αποδίδουν οι εργαζόμενοι;  

Εβδομάδα 
12 

   5 Η εκπαίδευση των εργαζομένων. Οι 
εκπαιδευτικές ανάγκες τους. Η 
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ανάπτυξη των στελεχών και των 
διευθυντών. Η διαχείριση της καριέρας 
των εργαζομένων. Οι αμοιβές τους και 
τα συστήματα αμοιβών. Οι εργασιακές 
σχέσεις και οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις. 

Αξιολόγηση της Απόδοσης Εργαζομένων 

Εβδομάδα 1    2,5 Η αιτιολόγηση της ύπαρξης ενός 
συστήματος για την αξιολόγηση της 
απόδοσης των εργαζομένων. Ορισμός, 
σκοπός και στόχος της αξιολόγησης της 
απόδοσης. 
Οι μέθοδοι αξιολόγησης της απόδοσης. 

Εβδομάδα 2     2,5 Οι βαθμολογικές κλίμακες για την 
αξιολόγηση της απόδοσης. Τα κριτήρια 
που επιλέγονται για να αξιολογηθούν οι 
εργαζόμενοι. 

Εβδομάδα 3    2,5 Το Έντυπο με τα κρίσιμα περιστατικά 
και η συμπλήρωσή του. 
Πως η Διοίκηση με Βάση τους Στόχους 
(ΜΒΟ = Management By Objectives) 
συνδυάζεται με την αξιολόγηση της 
απόδοσης. Παράγοντες που θα 
λάβουμε υπόψη για την σύνταξη του 
Εντύπου βάσει του οποίου θα 
αξιολογούμε τους εργαζόμενους. 
Ποιος θα αξιολογεί ποιον; Η επιλογή της 
κατάλληλης μεθόδου για την 
αξιολόγηση της απόδοσης. 

Εβδομάδα 4    2,5 Τι περιμένουν οι εργαζόμενοι από το 
Σύστημα αξιολόγησης; Τα βασικά 
βήματα στην αξιολόγηση και η 
προετοιμασία του αξιολογητή. Η 
ανατροφοδότηση  προς τον 
αξιολογούμενο και η κριτική που 
γίνεται.  

Εβδομάδα 5    2,5 Βελτίωση της ανατροφοδότησης προς 
τον αξιολογούμενο. Η αξιολόγηση και 
μισθολογικές αναπροσαρμογές. Η 
αξιολόγηση και οι προαγωγές στην 
επιχείρηση. Η αποδοχή του συστήματος 
αξιολόγησης από τους 
αξιολογούμενους. Η διατήρηση  
προγράμματος αξιολόγησης. Η 
αναθεώρηση του συστήματος 
αξιολόγησης. 

Εβδομάδα 6    2,5 Η τήρηση των αρχείων της αξιολόγησης 
των εργαζομένων. Η αξιολόγηση του 
χαρακτήρα του αξιολογούμενου. Ένα 
πραγματικό Υπόδειγμα Συστήματος 
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Αξιολόγησης της Απόδοσης των 
εργαζομένων. Μελέτη περίπτωσης. 

Εβδομάδα 7     2,5 Η Ανατροφοδότηση των 3600, η χρήση 
της  και η εφαρμογή της. 
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της 
μεθόδου. Τα κριτήρια για την επιτυχία 
της. Μελέτη περίπτωσης. 
Η αυτοαξιολόγηση και τα 
χαρακτηριστικά της διαχείρισης της 
απόδοσης. Η διαχείριση της μειωμένης 
απόδοσης. 12 κανόνες για την 
συνάντηση – συνέντευξη με τον 
αξιολογούμενο. Μελέτη περίπτωσης. 
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Η 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 
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 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 
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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 αλληλοσυγκρουόμενες 
απόψεις 
Κλείσιμο προγράμματος – τελικές 
σκέψεις – συμπεράσματα. 

 

                                                                   

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 1.MSC OXFORD UNIVERSITY 
2.MBA BROOKES UNIVERSITY OXFORD 
3.ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΣΟΕΕ (ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ) 

Χορήγηση Πιστοποιητικού 

Τύπος Πιστοποιητικού Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος 
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικής Ενότητας 
Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης Εκπαιδευτικής 
Ενότητας 

Βαθμοί ECVET   
(προαιρετικά εφόσον υπάρχουν) 

Ώρες Εξ 

Αποστάσεως 

Σύνολο 

Ωρών 

Μονάδες 

ECVET 

60+20+20 100 
100 

4 
 /25 

 

Βαθμοί ECVET: 4 
 

 
Διαχείριση Ανθρωπίνων 
Πόρων 3 μήνες, 60 ώρες 

Αξιολόγηση της Απόδοσης 
Εργαζομένων 

2 μήνες, 20 ώρες 

Η Διαχείριση των Κρίσεων 2 μήνες, 20 ώρες 
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Κόστος συμμετοχής – Εκπτωτική πολιτική 
 Κόστος συμμετοχής ανά Διδακτική Ενότητα 
 

1. Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων: 350€ χωρίς 

έκπτωση, 250€ με έκπτωση Νο1 και 300€ με 

έκπτωση Νο2 

Δόσεις:350€ (250+100), 250€ (150+100), 300€ 

(200+100) 

 
2. Αξιολόγηση της Απόδοσης  Εργαζομένων: 

240€ χωρίς έκπτωση, 170€ με έκπτωση Νο1 και 
200€ με έκπτωση Νο2 
Δόσεις: 240€ (140+100), 170€ (εφάπαξ), 200€ 
(εφάπαξ) 
 

3. Διαχείριση των Κρίσεων: 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 Νο1:590€ 
Έκπτωση Νο2: 700€ 

 

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 
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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. 

 


