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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 – Αυτοβελτίωση (Self Development) 

Αριθμός Θεματικού Πεδίου (Συμβουλευτείτε το 
Παράρτημα) 

109, 203 

Συνολική διάρκεια προγράμματος (μήνες, 
διδακτικές ώρες) 

Μήνες: 12 

Σύνολο Διδακτικών Ωρών: 120 ώρες 

Ομάδα στόχος (Σε ποιους απευθύνεται) Το πρόγραμμα απευθύνεται  

• σε  ανώτερα στελέχη της διοίκησης, τους διευθυντές 
προμηθειών, τους λειτουργικούς διευθυντές (Line 
Managers), παραγωγής και συντήρησης της κάθε 
επιχείρησης. Επίσης, απευθύνεται 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 
στήριξη της αντιπροσωπευτικής διαπραγματευτικής 
ομάδας 

• σε όλους εκείνους  οι οποίοι επιθυμούν πραγματικά και 

ουσιαστικά θέλουν να γνωρίζουν τα της διαπραγμάτευσης 

και παράλληλα επιθυμούν την συνεχή βελτίωσή τους, τόσο 

προσωπικά, όσο και επαγγελματικά. 

• σε Διοικητικά στελέχη όλων των επιπέδων του 

management, π.χ. Διευθυντές, προϊσταμένους, στελέχη, 

εργαζόμενους, κ.λπ. Δεν έχει σημασία το επίπεδο των 

γνώσεών τους, το πρόγραμμα αυτό βελτιώνει δεξιότητες 

και συμπεριφορές απαραίτητες στον εργασιακό 

χώρο.Επίσης, απευθύνεται σε όλους εκείνους οι οποίοι 

επιθυμούν να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες 

προκειμένου να βελτιώνονται σε προσωπικό και 

επαγγελματικό επίπεδο, να μάθουν να εργάζονται σε 

ατομικές και ομαδικές εργασίες. Νέοι που βρίσκονται σε 

αναζήτηση εργασίας αλλά και άνεργοι οι οποίοι θέλουν να 

ακούσουν σημαντικά πράγματα από έναν έμπειρο 

εισηγητή ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για το 

επόμενο βήμα στην καριέρα τους. 

• σε Γραμματείς της Γενικής Διεύθυνσης καθώς και των 

υπολοίπων Διευθύνσεων 

• σε όλα τα διοικητικά ή/και υποστηρικτικά στελέχη 

επιχειρήσεων και οργανισμών 

• σε όλους τους εργαζόμενους ανεξάρτητα από τη θέση τους 

στην ιεραρχία μέσα στην επιχείρηση. Δεν υπάρχει 

στέλεχος ή διευθυντής ο οποίος δεν έχει πρόβλημα με τον 
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χρόνο του. Όλοι παραπονούνται για την έλλειψη χρόνου 

πολύ περισσότερο παρά για τις … χαμηλές αποδοχές τους. 

Επομένως, όλοι αυτοί είναι πιθανό να ενδιαφέρονται να 

μάθουν πώς να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα το 

χρόνο τους.  

• στο ευρύ κοινό των ανθρώπων που υποφέρουν από το 

άγχος και βρίσκει εφαρμογές σε διάφορους τομείς της 

καθημερινότητάς μας, δηλαδή, την εργασία μας, την υγεία 

μας, τις σχέσεις μας, την οικογένειά μας, κ.λπ. Μπορεί να 

το παρακολουθήσει οποιοσδήποτε ανεξάρτητα από την 

ηλικία του, το επάγγελμά του ή τη μόρφωσή του. 

Μοναδική προϋπόθεση είναι η επιθυμία του για μια 

καλύτερη ζωή! 

• σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ιδιοκτήτες, ιδρυτές 

και διαδόχους οικογενειακών επιχειρήσεων οι οποίοι 

επιθυμούν να πετύχουν τους μακροπρόθεσμους στόχους 

τους και την ευημερία της επιχείρησης, την επίτευξη των 

στόχων και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων, τη 

βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των ιδιοκτητών, την 

ομαλή διαδοχή και την εγκαθίδρυση επαγγελματικών 

διοικητικών δομών θέτοντας στρατηγικούς στόχους και 

μακροπρόθεσμα οράματα. 

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 
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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 

Διαπραγματευτικές Δεξιότητες 2 μήνες, 20 ώρες 

Προσωπική Ανάπτυξη – Βελτίωση Δεξιοτήτων 2 μήνες, 20 ώρες 

Η Επαγγελματίας (Executive Assistant) Γραμματεύς 2 μήνες, 20 ώρες 

Η Διαχείριση του Χρόνου (Time Management) 2 μήνες, 20 ώρες 

Η Διαχείριση του Άγχους (Stress Management) 2 μήνες, 20 ώρες 

H Διαδοχή στις Οικογενειακές Επιχειρήσεις  2 μήνες, 20 ώρες 
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Σκοπός και Στόχοι προγράμματος 
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Σκοπός προγράμματος 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εφοδιάσει τους καταρτιζόμενους με 

την θεωρία, την πρακτική και τις στρατηγικές που απαιτούνται για 

την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των πελατών, των προμηθευτών 

και όλων των διαπραγματευόμενων με την επιχείρηση ή τον 

οργανισμό με απώτερο σκοπό την επίτευξη των επιδιωκόμενων 

κάθε φορά αποτελεσμάτων. Οι διαπραγματευτικές δεξιότητες είναι 

σημαντικές για την επιτυχία μιας επιχείρησης και ταυτόχρονα 

αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των καθημερινών καθηκόντων 

ενός διευθυντού ή ενός στελέχους. Επίσης, έχει ως σκοπό να: 

• Βοηθήσει τη δική μας πλευρά να επικοινωνεί 

αποτελεσματικά με τους ανθρώπους της άλλης πλευράς 

• Αντιλαμβανόμαστε τις απαιτήσεις, τις ανάγκες, τις 

επιθυμίες και πιθανόν, τις βρώμικες τακτικές της άλλης 

πλευράς 

• Γνωρίζουμε επαρκώς τους κανόνες και τις πρακτικές της 

διαπραγμάτευσης με αρχές και να τις εφαρμόζουμε 

• Είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι για κάθε 

διαπραγμάτευση 

• Γνωρίσουμε το διαπραγματευτικό μας στυλ, κ.λπ. 

Επιπλέον, σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους 
εργαζομένους με τις πρακτικές εκείνες οι οποίες είναι χρήσιμες για 
την εργασία τους και για την καριέρα τους. Δεν περιορίζεται μόνο 
στους εργαζόμενους, καλύπτει όλους εκείνους που επιδιώκουν την 
αυτοβελτίωσή τους για να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν κάθε 
μελλοντική ευκαιρία σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. 
Η θέση της γραμματέως – Personal ή Administrative Assistant στο 

οργανόγραμμα της επιχείρησης συνήθως βρίσκεται παραπλεύρως 

της θέσης του προϊσταμένου της. Η γραμματεύς στον 21ο αιώνα δεν 

ασκεί μόνο καθήκοντα απλής δακτυλογραφίας, αρχειοθέτησης και 

διεκπεραίωσης κάποιων βασικών στοιχείων ή εγγράφων για 

λογαριασμό του προϊσταμένου της ή των διευθυντών στους 

οποίους αναφέρεται. Αντίθετα, χειρίζεται περισσότερα και πολύ πιο 

υπεύθυνα θέματα και καλύπτει πολλούς τομείς στο χώρο της 

εργασίας. Σκοπός του προγράμματος είναι να καταδείξει πως 

μπορούν οι επιχειρήσεις ή οι οργανισμοί να αξιοποιήσουν με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο τις διοικητικές και τις οργανωτικές 

ικανότητες των γραμματέων τους τις οποίες είχαν αγνοήσει στο 

παρελθόν. Σήμερα, οι γραμματείς έχουν πολλές γνώσεις, 

δεξιότητες, ικανότητες και συμπεριφορές σε σχέση με το παρελθόν. 

Επίσης, το πρόγραμμα έχει σκοπό να τονίσει τη σημασία του χρόνου 

στη ζωή μας. Η επιτυχία μας ή η αποτυχία μας σ’ αυτόν τον κόσμο 

εξαρτάται κατά ένα μεγάλο ποσοστό από τον τρόπο με τον οποίο 

διαχειριζόμαστε το διαθέσιμο χρόνο μας. Η έλλειψη ή η κακή χρήση 

του χρόνου είναι μία από τις αιτίες του άγχους. Αν αξιοποιήσουμε 

σωστά το χρόνο μας, είναι πολύ πιθανόν να καταφέρουμε να 

μειώσουμε ή/και να συνεργαστούμε ικανοποιητικά με το άγχος 
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Παράλληλα, το πρόγραμμα έχει σκοπό να αναλύσει τα συμπτώματα 

του άγχους, τις πηγές του και να συμβάλλει με εφικτές προτάσεις 

και ιδέες στη μείωση της έντασης από το άγχος και να προτείνει 

μεθόδους συνεργασίας με αυτό, οι οποίες θα βοηθήσουν τους 

ανθρώπους να ελέγξουν το επίπεδό του και να βελτιώσουν την 

ποιότητα της ζωής τους. 

Τέλος, το πρόγραμμα αυτό είναι ένας πρακτικός οδηγός για τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις και τους επαγγελματικούς συμβούλους. 

Θα βοηθήσει όλους αυτούς στη δημιουργία και τη διαχείριση των 

σχέσεων, οι οποίες θα με τη σειρά τους θα βοηθήσουν τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις να επιλύσουν αποτελεσματικά τις 

τριβές και τα προβλήματα που τις απασχολούν, να σχεδιάσουν το 

μέλλον τους, να γεφυρώσουν το χάσμα που χωρίζει τις γενιές, να 

αξιοποιήσουν τη βοήθεια των εξωτερικών συνεργατών, να 

προετοιμάσουν τους κληρονόμους για την διαδοχή, τον 

μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και να ασχοληθούν αποτελεσματικά με 

την αλλαγή αυτή. 
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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)  

Το πρόγραμμα αυτό άμεσα ή έμμεσα θα συμβάλλει στη βελτίωση 
των δεξιοτήτων και των συμπεριφορών των στελεχών της 
επιχείρησης που διαπραγματεύονται για λογαριασμό της. Οι 
επιτυχημένες διαπραγματεύσεις θα βελτιώσουν τις ψυχοκινητικές 
στάσεις του διαπραγματευτή και θα τον κάνουν να πιστέψει στον 
εαυτό του. Βασιζόμαστε λοιπόν, πάνω στις υπάρχουσες γνώσεις, 
την εμπειρία και τις συμπεριφορές των υπευθύνων και 
βελτιώνουμε τις δεξιότητές τους με: 

• Την βελτίωση ανθρωπίνων σχέσεων εντός ή/και εκτός της 
επιχείρησης 

• Την βελτίωση της αποτελεσματικότητας στις 
διαπραγματεύσεις τους σε μία προσπάθεια κτισίματος της 
φήμης τους ως διαπραγματευτές 

• Την απόκτηση των κατάλληλων αντανακλαστικών σε ότι 
αφορά τη διαπραγματευτική τακτική της άλλης πλευράς 

• Την απόκτηση της γνώσης σχετικά με το πώς να ξεπερνούν 
το αδιέξοδο και να μην καίνε γέφυρες 

• Την σωστή διαχείριση του χρόνου που έχουν στη διάθεσή 
τους (ο χρόνος είναι χρήμα!) 

• Την παροχή ανατροφοδότησης προς τη διοίκηση και την 
αναζήτηση πληροφοριών χρήσιμων για την πορεία της 
διαπραγμάτευσης  

• Την αρτιότερη προετοιμασία και οργάνωση του επικεφαλής 
αλλά και της διαπραγματευτικής ομάδας 

• Την διατήρηση και προώθηση της εταιρικής εικόνας 

• Την αξιοποίηση των εικονικών καταστάσεων που δίνονται 
στις μελέτες περίπτωσης 

• Την αντίσταση στην πίεση της άλλης πλευράς  

• Την άριστη συνεργασία των μελών που αποτελούν την 
διαπραγματευτική ομάδα 

• Την αναγνώριση αδύναμων επικοινωνιακών σημάτων που 
πιθανόν να εκπέμπει η άλλη πλευρά 

• Αξιολόγηση των κινδύνων στις οποίες εκτίθεται η εταιρική 
εικόνα από τις αποτυχημένες διαπραγματεύσεις 

• Το κτίσιμο και τη διατήρηση καλών σχέσεων με την άλλη 
πλευρά στις επαναλαμβανόμενες διαπραγματεύσεις 

• Την παρακολούθηση και την κατανόηση των εξελίξεων και 
των σύγχρονων εργαλείων που εμφανίζονται στις 
διαπραγματεύσεις. 
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Όλοι οι εργαζόμενοι και τα στελέχη των επιχειρήσεων και 
οργανισμών μπορούν να βελτιώσουν θεαματικά την απόδοσή τους 
εφ’ όσον βελτιώσουν ορισμένες βασικές δεξιότητες όπως την 
παρακίνηση των συνεργατών τους και την παροχή αποτελεσματικής 
υποστήριξής τους, ώστε να επιτύχουν την βελτίωση τυχόν χαμηλών 
επιδόσεων, τη διαμόρφωση μιας ικανοποιητικής κουλτούρας, την 
ανάπτυξη της ικανότητας να επιλύουν προβλήματα και να 
λαμβάνουν τεκμηριωμένες και γρήγορες αποφάσεις, αλλά και να 
δημιουργούν περιβάλλον ενίσχυσης και ανάπτυξης της 
δημιουργικής σκέψης. Βασιζόμαστε πάνω στις υπάρχουσες γνώσεις, 
την εμπειρία και τις συμπεριφορές των υπευθύνων και βελτιώνουμε 
τις δεξιότητές τους με: 

• Την προετοιμασία τους να δεχθούν και να 
συμπεριλάβουν στο πρόγραμμά τους και την προσωπική 
τους βελτίωση  

• Την οργάνωση των ενεργειών που απαιτούνται για την 
διάθεση του απαραίτητου χρόνου για την προσωπική 
τους βελτίωση   

• Την απόκτηση των κατάλληλων αντανακλαστικών ώστε 
να εντοπίζουν κάθε φορά τις δεξιότητες και τις 
συμπεριφορές που απαιτούν βελτίωση 

• Την απόκτηση της απαραίτητης γνώσης σχετικά με το 
όφελος που αναμένεται αν προκύψει από την βελτίωση 
σε κάποιους τομείς της ζωής τους 

• Την ανατροφοδότηση προς τη διοίκηση και τους 
προϊσταμένους τους σχετική με τις ενέργειες που έγιναν 
για την αυτοβελτίωσή τους 

• Την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων: 
ορθολογική διαδικασία 

• Τη δημιουργική σκέψη: τα εμπόδια και τις μεθόδους 

• Την δημιουργία προσωπικού προγραμματισμού και 
αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου 

• Την αποτελεσματική ανάθεση εργασιών και 
αρμοδιοτήτων 

• Τη βελτίωση της απόδοσης των συνεργατών και των 
υφισταμένων 

• Την προετοιμασία και οργάνωση της επικοινωνίας 

• Την αναγνώριση δυνατών και αδύναμων σημείων του 
εαυτού μας 

• Την καλύτερη κατανόηση του ρόλου του κάθε 
εργαζόμενου  

 

Παρακολουθώντας το πρόγραμμα αυτό οι γραμματείς θα 
αποκτήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις ικανότητες, τις 
συμπεριφορές, τα εργαλεία  και τις τεχνικές οι οποίες απαιτούνται 
ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικές στην εργασία τους. Θα 
ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τις διαπροσωπικές τους 
ικανότητες και θα κτίζουν μακροχρόνιες επαγγελματικές σχέσεις 
με όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι φθάνουν στο γραφείο τους 
επιζητώντας μία συνάντηση με τον προϊστάμενό της. 
Βασιζόμαστε πάνω στις υπάρχουσες γνώσεις, την εμπειρία και τις 
συμπεριφορές των γραμματέων και βελτιώνουμε τις δεξιότητές 
τους με: 
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• Την καλύτερη προετοιμασία, προγραμματισμό και 
οργάνωση του χώρου τους 

• Την απόκτηση των κατάλληλων αντανακλαστικών 
ώστε να χειρίζονται δύσκολες καταστάσεις 

• Την απόκτηση της γνώσης σχετικής με τη διαχείριση 
απαιτητικών πωλητών, επισκεπτών και εργαζομένων 

• Τη διαχείριση του χρόνου του δικού της αλλά και του 
διευθυντού με τον οποίο συνεργάζεται  

• Την απαραίτητη σιγουριά στην επίλυση διαφόρων 
προβλημάτων και την λήψη δύσκολων αποφάσεων 

• Την ανατροφοδότηση προς τη διοίκηση ή/και τα 
στελέχη με τα οποία συνεργάζεται 

• Την υιοθέτηση προσωπικών στόχων και την 
ανάπτυξη ενός επαγγελματικού σχεδίου 

• Την ενδυνάμωση και την ενίσχυση του ρόλου της ως 
γραμματέως 

• Την διατήρηση και προώθηση της εταιρικής εικόνας 

• Την κριτική σκέψη σε δύσκολες καταστάσεις και την 
άμεση ανταπόκριση στην επίλυση των διαφόρων 
προβλημάτων που καταλήγουν στο γραφείο της 

• Την προετοιμασία και οργάνωση της επικοινωνίας 
ώστε να γίνεται  περισσότερο πειστική 

• Την αναγνώριση των δυνατών και αδύναμων 
σημείων της 

• Την ανάληψη της ευθύνης όταν και όπου αυτό 
απαιτείται 

• Την διαχείριση των σχέσεων με τα ΜΜΕ κατά την 
διάρκεια μιας κρίσης 

• Το σχεδιασμό της προσωπικής τους ανάπτυξης.  

Περιορισμός ή η ελαχιστοποίηση οποιασδήποτε παρέμβασης των 
χρονοκλεπτών που υπάρχουν στον εργασιακό χώρο είναι ζήτημα 
υψίστης σημασίας για κάθε εργαζόμενο σε μία επιχείρηση ή έναν 
οργανισμό. Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω της βελτίωσης 
των δεξιοτήτων των στελεχών που θα παρακολουθήσουν το 
πρόγραμμα. Βασιζόμαστε πάνω στις υπάρχουσες γνώσεις, την 
εμπειρία και τις συμπεριφορές των υπευθύνων και βελτιώνουμε 
τις δεξιότητές τους με: 

• Την καλύτερη δυνατή προετοιμασία και οργάνωση 
για τη συμμετοχή σε μία σύσκεψη 

• Την απόκτηση των κατάλληλων αντανακλαστικών 
ώστε να αντιδρούν στην περίπτωση που ένας  
απρόσμενος ‘επισκέπτης’ τους διακόπτει από μία 
σημαντική εργασία που κάνουν 

• Την αντίσταση στον πειρασμό να μιλάνε με τις ώρες 
στο τηλέφωνο χωρίς να υπάρχει κάποιο όφελος για 
τους ίδιους ή την επιχείρηση 

• Την απόκτηση γνώσης σχετικής με το πώς να αντιδρώ 
και να λέω ‘ΟΧΙ’ στον προϊστάμενο όταν ήδη μου 
ζητάει πολλά 

• Την διαχείριση και καλύτερη αξιοποίηση της 
αναμονής έξω από κάποιο γραφείο ή σε μία ουρά 

• Την ανατροφοδότηση προς την διοίκηση και όλους 
τους εργαζόμενους για τα επείγοντα και σημαντικά 
θέματα τα οποία πρέπει να γίνουν πρώτα 
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• Την υιοθέτηση και υλοποίηση προσωπικών και 
επαγγελματικών στόχων 

• Την αξιοποίηση του Ημερήσιου Κύκλου Ενέργειας 

• Την αναγνώριση δυνατών και των σημείων του 
εαυτού μου στη διαχείριση του χρόνου 

• Με τη χρήση της τεχνολογίας για την καλύτερη 
διαχείριση του χρόνου των συμμετεχόντων 

• Την βελτίωση της επικοινωνίας στον εργασιακό χώρο 
 

 

Ο ειδικός σχεδιασμός του προγράμματος, ο τρόπος διδασκαλίας, οι 

πρακτικές εφαρμογές, οι ασκήσεις, η ανταλλαγή απόψεων, τα 

πραγματικά περιστατικά και οι μέθοδοι που αναλύονται, καθιστούν 

το πρόγραμμα αυτό απαραίτητο για κάθε άνθρωπο και ταυτόχρονα, 

δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ακούσουν ιδέες, τις 

οποίες αν εφαρμόσουν, είναι πιθανόν να καταφέρουν να 

υπερνικήσουν το φαινόμενο του άγχους. Προσπαθούμε να 

περιορίσουμε ή/και να ελαχιστοποιήσουμε κάποια βλάβη ή άλλης 

επίπτωση που μπορεί να έχει το άγχος στη ζωή ενός ανθρώπου. 

Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων 

των συμμετεχόντων. Βασιζόμαστε πάνω στις υπάρχουσες γνώσεις, 

την εμπειρία και τις συμπεριφορές τους και βελτιώνουμε τις 

δεξιότητές τους στη διαχείριση του άγχους με: 

 

• Την καλύτερη οργάνωση του χρόνου τους 

• Την απόκτηση των κατάλληλων αντανακλαστικών ώστε 
να αποφεύγουν τους χώρους που υπάρχουν 
συγκρούσεις και μπορεί να κλιμακωθούν σε δυσάρεστα 
ύψη 

• Την αντίσταση στην πίεση των διευθυντών με το να 
ενδίδουμε σε υπερβολικές και αλληλοσυγκρουόμενες 
απαιτήσεις 

• Την απόκτηση της γνώσης σχετικής με το πώς να 
δίνουμε προτεραιότητες σε σημαντικές και επείγουσες 
εργασίες 

• Τη διαχείριση της χρονικής περιόδου που αναγκαστικά 
υπάρχει άγχος στη ζωή μας, π.χ. δυσάρεστα γεγονότα 

• Την συνεχή ανατροφοδότηση προς τη διοίκηση σχετική 
με την εξέλιξη των εργασιών που έχουμε αναλάβει να 
φέρουμε σε πέρας 

• Την κατανόηση της κουλτούρας της επιχείρησης και της 
συνεργασίας μας με αυτήν  

• Την αποδοχή και τη συνεργασία με τις εισαγόμενες στην 
επιχείρηση αλλαγές 

• Τη διατήρηση των καλών εργασιακών συνηθειών οι 
οποίες δεν μας δημιουργούν άγχος 

• Την αναγνώριση των δυνατών και των αδύναμων 
σημείων του εαυτού μας 

• Την καλύτερη δυνατή επικοινωνία μέσα στην 
επιχείρηση ή το περιβάλλον στο οποίο ζούμε 

• Την απαιτούμενη προσοχή και φροντίδα του τρόπου 
ζωής μας, π.χ. διατροφή, ύπνος, αναψυχή, κ.λπ. 
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Ο ειδικός σχεδιασμός του προγράμματος, η διδασκαλία, οι πρακτικές 

εφαρμογές που αναφέρονται σ’ αυτό, οι ασκήσεις, η συζήτηση 

μεταξύ των καταρτιζομένων, τα case studies και οι απαντήσεις σε 

σχόλια και ερωτήσεις καθιστούν το πρόγραμμα μια ευχάριστη 

μαθησιακή εμπειρία για όλους. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να 

περιορίσουμε ή  να ελαχιστοποιήσουμε οποιασδήποτε πιθανή 

βλάβη ή άλλη επίπτωση μπορεί να έχει η διαδοχή στη φήμη και τη 

δημόσια εικόνα της επιχείρησης που μεταφέρεται από τη μία γενιά 

στην άλλη. Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω της βελτίωσης των 

δεξιοτήτων των στελεχών που θα κληθούν να συζητήσουν και να 

διαχειριστούν μια μελλοντική μεταβίβαση της επιχείρησης. 

Βασιζόμαστε πάνω στις υπάρχουσες γνώσεις, την εμπειρία και τις 

συμπεριφορές των υπευθύνων και βελτιώνουμε τις δεξιότητές τους 

με: 

• Την κατάλληλη προετοιμασία για τη διαδοχή, τόσο από 
την πλευρά του ιδρυτή – ιδιοκτήτη της επιχείρησης όσο 
και της διάδοχης κατάστασης  

• Την καλύτερη δυνατή οργάνωση της διαδοχής από όλες 
τις εμπλεκόμενες πλευρές   

• Την απόκτηση των κατάλληλων αντανακλαστικών ως 
οικογένεια ώστε να γίνει όσο γίνεται καλύτερα η 
μεταβίβαση της επιχείρησης χωρίς κλυδωνισμούς και 
δυσάρεστες συνέπειες για την εικόνα της στην αγορά 

• Την απόκτηση γνώσης σχετικής με την μεταβίβαση και 
τη διαδοχή της επιχείρησης 

• Τη σωστή διαχείριση της μεταβατικής χρονικής 
περιόδου μετά την διαδοχή 

• Τη συνεχή ανατροφοδότηση της διοίκησης και των 
υποψηφίων διαδόχων ώστε να είναι όλοι ενήμεροι και 
να ελαχιστοποιηθούν οι μεταξύ τους τριβές 

• Τη διατήρηση και προώθηση της εταιρικής εικόνας μετά 
την διαδοχή  

• Την αναγνώριση της ύπαρξης δυνατών και αδύναμων 
σημείων τόσο από την πλευρά του ιδρυτή – κατόχου της 
επιχείρησης όσο και από την πλευρά των διαδόχων ή 
του διαδόχου 

• Την αποδοχή του εξωτερικού συμβούλου ο οποίος θα 
συντονίσει τις ενέργειες για τη διαδοχή 
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Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων προγράμματος  

Τίτλος 
διδακτική

ς 
ενότητας 

Ώρες Διδασκαλίας 

Α/Α & τίτλος 
Εκπαιδευτικών 
Υποενοτήτων 

Μαθησιακά 
αποτελέσματ
α 
(Προσδιορίζον
ται οι βασικές 
ικανότητες 
που 
δημιουργούντ
αι 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 – ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ   (SELF – DEVELOPMENT) 

 

Με την παρακολούθηση του προγράμματος αυτού οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν να 

βάζουν και να επιτυγχάνουν τους προσωπικούς τους στόχους σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Θα 

αναπτύξουν σε σημαντικό βαθμό τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και θα βελτιώσουν τις 

διαπραγματευτικές τους δεξιότητες ώστε να καταλήγουν σε win-win καταστάσεις.  

Επίσης, θα αντιληφθούν την σημασία της κοινωνικής υπευθυνότητας και της ηθικής έναντι του εαυτού τους και 

των άλλων. Θα είναι σε θέση να ενταχθούν σε ομάδες ώστε να αναπτυχθεί η ομαδική εργασία και η συνεργασία 

στον εργασιακό τους χώρο. Θα κατανοήσουν τη σημασία της ευελιξίας, της αιτιολόγησης των ενεργειών τους 

και θα αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό την κριτική τους σκέψη και τις δεξιότητες της επίλυσης 

προβλημάτων και της λήψης των αποφάσεων. Η αναλυτική τους σκέψη καθώς και η δημιουργικότητά τους 

αναμένεται να βελτιωθούν σημαντικά. 

Τέλος, θα βελτιώσουν τη μνήμη τους, θα προσέρχονται οργανωμένοι από κάθε άποψη στις συσκέψεις που θα 

καλούνται να συμμετέχουν, θα κάνουν καλή διαχείριση του χρόνου τους, θα μάθουν να συνεργάζονται με το 

εργασιακό άγχος και το σημαντικότερο: θα κτίσουν την αυτοεκτίμησή τους και την αυτοπεποίθησή τους. 

Ανάλυση ανά Εκπαιδευτική Ενότητα 

Διαπραγματευτικές Δεξιότητες 

Εβδομάδα 
1 

   2,5 Εισαγωγή στη διαπραγμάτευση και η 
αυξανόμενη αντίληψη των ικανοτήτων 
διαπραγμάτευσης στον εργασιακό χώρο. 
Οι προσεγγίσεις στη διαπραγμάτευση. Ο 
ορισμός και η επιρροή! Η 
διαπραγματευτική εμβέλεια. 



13 
 

Εβδομάδα 
2  

   2,5 Η ΒΑΤΝΑ του Διαπραγματευτή. Σκέψεις, 
συλλογισμοί και αξιοποίηση της 
προετοιμασίας μας. Τι θα συμβεί αν δεν 
συμφωνούμε; Οι παραχωρήσεις – το 
παζάρι. Ο τύπος Δίνω/Παίρνω. Οι 
ακριβότερες λέξεις στη διαπραγμάτευση! 
Κανόνες παραχωρήσεων. Μελέτη 
περίπτωσης. 

Εβδομάδα 
3 

   2,5 Οι 3 όψεις των παραχωρήσεων. Ο 
χειρισμός του αδιεξόδου. Η διακοπή ή και 
η αναβολή της διαπραγμάτευσης. Γιατί να 
διακόψουμε; Ο τρόπος και η ώρα της 
διακοπής. Τα ‘κόκκινα’ κουμπιά της άλλης 
πλευράς. Μελέτη περίπτωσης. 

      

Εβδομάδα 
4 

   2,5 Τι να κάνετε όταν πατήσουν τα δικά σας 
‘κόκκινα’ κουμπιά; Μη συγχέετε το 
‘Αισθάνομαι’ με το ‘Αισθάνθηκα’. Η 
μέθοδος win-win και οι 4 τομείς της 
διαπραγμάτευσης. Τα ενδιαφέροντα στη 
διαπραγμάτευση. Μελέτη περίπτωσης. 

Εβδομάδα 
5 

   2,5 Οι διαπραγματευτικές αρχές. Τεστ: το 
διαπραγματευτικό μου στυλ. Τα 5 στυλ στη 
διαπραγμάτευση. Συζήτηση και ανάλυση 
των 5 στυλ. Οι τακτικές στις 
διαπραγματεύσεις: οι βρώμικες τακτικές, 
παραδείγματα και τρόποι αντίδρασης.  

Εβδομάδα 
6 

   2,5 Η διαδικασία των διαπραγματευτικών 
φάσεων και τα βήματα. Προσοχή στα ΜΗ! 
Το περιεχόμενο του ‘Τι’ η διαδικασία του 
‘Πως’. Μελέτη περίπτωσης. 

Εβδομάδα 
7 

   2,5 Διατηρήστε την κίνηση προς τα εμπρός στη 
διαπραγμάτευση. Γεφυρώστε το χάσμα. 
Σφραγίστε τη συμφωνία. Η φάση μετά τη 
διαπραγμάτευση. Ένα Έντυπο 
ανασκόπησης της διαπραγμάτευσης. Ο 
κατάλογος του καλού διαπραγματευτή. Η 
συνολική στρατηγική της 
διαπραγμάτευσης. 

Εβδομάδα 
8 

   2,5 Ο τόπος και ο τρόπος για 
διαπραγματεύσεις πρόσωπο με πρόσωπο. 
Η χρήση και αξιοποίηση των 
διαπραγματευικών ομάδων. Ατομική ή 
Ομαδική διαπραγμάτευση; Ο ηγέτης και οι 
ρόλοι των μελών της ομάδας. Η ομάδα 
στήριξης από τα μετόπισθεν. Οι δεξιότητες 
των μελών της ομάδας. Οι δεξιότητες του 
αποτελεσματικού διαπραγματευτή. Τεστ. 
Κλείσιμο του προγράμματος.  

Προσωπική Ανάπτυξη – Βελτίωση Δεξιοτήτων 

Εβδομάδα 
1 

   2,5 Ορισμός και στόχοι. 
Η βελτίωση των Ώρες 
Διδασκαλίας 
εργαζομένων. Ο έλεγχος 
και η παρακολούθηση 
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των εξελίξεων. Η 
αυτοαξιολόγηση, η 
υιοθέτηση στόχων. Η 
αναζήτηση και η 
αξιολόγηση των εκάστοτε 
ευκαιριών για προσωπική 
ανάπτυξη. Το σχέδιο 
δράσης μου και η 
υλοποίησή του. 

Εβδομάδα 
2  

   2,5 Οι στόχοι και τα είδη 
στόχων. Οι στόχοι σήμερα 
και ο καλός στόχος. Τα 
προβλήματα που 
παρουσιάζονται με τους 
στόχους. Οδηγίες για 
καλή στοχοθεσία. Η 
επίτευξη των στόχων 
μέσω των 18 ‘Π’. 

 

Εβδομάδα 
3 

   2,5 Η ανάπτυξη του εαυτού 
μας. Η αναγνώριση των 
συναισθημάτων μας. Τα 
αδύνατα και τα δυνατά 
σημεία του εαυτού μας. 
Τα σημεία δράσης και το 
κτίσιμο της 
αυτοπεποίθησης. Ο 
προσωπικός κύκλος 
ανάπτυξης και η 
αποτελεσματική μάθηση. 

 

Εβδομάδα 
4 

   2 Η συνεχιζόμενη 
προσωπική ανάπτυξη και 
η υποστήριξή της από το 
προσωπικό και το 
επαγγελματικό 
περιβάλλον. Η εξέλιξη της 
καριέρας μας. Η 
διαχείριση του χρόνου 
μας. Η σημασία των 
συμπεριφορών στην 
προσωπική εξέλιξη. Το 
δίλημμα με τους 
αρνητικούς 
εργαζόμενους. Κερδίζω 
τον σεβασμό των άλλων. 
Τεστ. 

 

Εβδομάδα 
5 

   2 Ο σχεδιασμός της 
αποτελεσματικής χρήσης 
του χρόνου μας και η 
καλύτερη δυνατή 
κατανομή του. Οι 
χρονοκλέπτες. Οι 
προτεραιότητες στην 
εργασία μας. E-
communication, test. 
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Εβδομάδα 
6 

   3 Η ανάληψη του ελέγχου 
πάνω στο χρόνο μας. Η 
ανάθεση εργασιών για τη 
δημιουργία χρόνου για 
την προσωπική μας 
ανάπτυξη. Δείκτες 
μέτρησης της απόδοσης. 
Η διαχείριση του 
Ανθρώπινου Δυναμικού 
αναφερόμενη στις 
εργασιακές ικανότητες 
των εργαζομένων. Οι 
μορφές των ικανοτήτων. 
Τα προσωπικά κίνητρα. Οι 
συνηθέστερες ικανότητες 
και οι 6 παράγοντες που 
οδηγούν στην επιτυχία. 

 

Εβδομάδα 
7 

   2,5 Η ανάπτυξη μιας 
επιχειρηματικής 
περίπτωσης. Τι είναι η 
μαθησιακή σύμβαση; Η 
αξιολόγηση του 
αναπτυξιακού μας 
σχεδίου. Πότε να 
αξιολογήσω την 
προσωπική μου 
ανάπτυξη. Τεστ, ασκήσεις 
στις συμπεριφορές. 

 

Εβδομάδα 
8 

   3 Υποστήριξη και 
προώθηση της ευημερίας 
των εργαζομένων. Οι 
λόγοι πίσω από την 
ενθάρρυνση και 
εμψύχωση των 
εργαζομένων. Ο ρόλος της 
επαγγελματικής υγείας. 
Το εργασιακό άγχος και η 
συνεργασία μαζί του. Η 
διαχείριση των απουσιών 
των εργαζομένων λόγω 
ασθένειας. Η επικοινωνία 
και η ευημερία των 
εργαζομένων. Μελέτη 
περίπτωσης και 
παραδείγματα 
αυτοβελτίωσης. 

 

Η Επαγγελματίας (Executive Assistant) Γραμματεύς 

Εβδομάδα 
1 

   2,5 Το οικονομικό περιβάλλον 
αλλάζει. Οι δεξιότητες 
που απαιτούνται σήμερα. 
Η διοίκηση (management) 
σήμερα. Τα διοικητικά 
στελέχη και οι διευθυντές. 
Οι ρόλοι των διευθυντών. 
Τα 6 στυλ του 
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management. Ο 
Διευθυντής του 2022! 

Εβδομάδα 
2  

   2,5 Managing your boss. Ο 
χώρος εργασίας, το 
γραφείο και ο ρόλος της 
Γραμματέως σήμερα. Η 
θέση της στο 
οργανόγραμμα. Η 
γραμματειακή λειτουργία. 
Οι χρονοκλέπτες της 
γραμματέως. Ο χειρισμός 
των παραπόνων. Η 
αξιολόγηση του 
συστήματος 
αρχειοθέτησης. Το 
πρόγραμμα στόχων 
αυτοαξιολόγησης. 

 

Εβδομάδα 
3 

   2,5 Πως θα τα καταφέρω ως 
γραμματεύς; Ο 
σχεδιασμός και η 
οργάνωση του γραφείου. 
Η ανάπτυξη οργανωτικών 
δεξιοτήτων. Η 
κατάστρωση ενός 
επαγγελματικού σχεδίου. 
Τα μη και τα πρέπει στον 
εργασιακό χώρο. Μελέτη 
περίπτωσης. 

 

       

Εβδομάδα 
4 

   2,5 Η αλληλογραφία και τα 
τηλεφωνήματα. Η 
διαχείριση της ροής των 
πληροφοριών. Πως 
απαντάμε στο τηλέφωνο; 
Το τηλέφωνο: Εχθρός ή 
Φίλος; Λάθη που γίνονται 
στην τηλεφωνική 
συνομιλία. Η Εμπορική 
Αλληλογραφία: 
Επιστολές, Faxes, E-mails, 
κ.λπ. 

 

Εβδομάδα 
5 

   2,5 Δημόσιες Σχέσεις. 
Δημιουργία και 
διατήρηση καλών 
εργασιακών σχέσεων. 4 
κανόνες χειρισμού των 
παραπόνων. 
Αρμοδιότητες 
οικονομικού 
περιεχομένου. 
Αυτοματισμός γραφείου. 
Η οργάνωση ταξιδιών και 
συσκέψεων. Η 
δημιουργία 
επαγγελματικού προφίλ. 
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Δεξιότητες που επιθυμεί ο 
διευθυντής σήμερα. Η 
διαδικασία της 
επικοινωνίας. Η ενεργός 
ακρόαση. 

Εβδομάδα 
6 

   2,5 Η δημιουργία ευνοϊκού 
κλίματος για τον 
επισκέπτη. Εμπόδια και 
φίλτρα στην επικοινωνία. 
Η γλώσσα του σώματος. Η 
μετάδοση μηνυμάτων με 
τη βοήθεια του σώματος. 
Η Συναισθηματική 
Νοημοσύνη. 

 

Εβδομάδα 
7 

   2,5 Η ανάθεση εργασιών από 
την πλευρά της 
γραμματέως. Το άγχος 
στο χώρο της εργασίας. Η 
διαχείριση του άγχους. Η 
θετική σκέψη. Η 
αυτοπεποίθηση της 
γραμματέως. Μελέτη 
περίπτωσης.   

 

Εβδομάδα 
8 

   2,5 Τα παράπονα και οι 
προσαρμογές. Τα 
προβλήματα και η λύση 
τους. Οι Εσωτερικές 
Εγκύκλιοι. Οι εκθέσεις και 
οι αναφορές. Η σύνταξη 
μιας καλής επιστολής. Η 
προσευχή της 
γραμματέως. 

 

Η Διαχείριση του Χρόνου (Time Management) 

Εβδομάδα 
1 

   2 Ορισμός του χρόνου, η 
φύση του χρόνου και 
εκφράσεις για το χρόνο. 
Χρειάζεται ένα καλύτερο 
Time Management?  Η 
αντίληψη του χρόνου. Η 
προσωπική γραμμή του 
χρόνου. Παραδείγματα. 

 

Εβδομάδα 
2  

   2 Ειδικά χαρακτηριστικά της 
γραμμής του χρόνου. 
Άσκηση αντίληψης του 
χρόνου. Ο ημερήσιος 
κύκλος ενέργειας και η 
χρησιμότητά του. Πως 
χάνουμε ενέργεια και πως 
κερδίζουμε ενέργεια. 

 

Εβδομάδα 
3 

   2 Εμπόδια στην αξιοποίηση 
του χρόνου. Η 
αναβλητικότητα και 
τρόποι αντιμετώπισής 
της. Άσκηση 
αναβλητικότητας. 
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Ανάλυση της 
αναβλητικότητας. 

Εβδομάδα 
4 

   2 Τηλεφωνήματα, 
Συσκέψεις, η οργάνωσή 
τους. Ο λόγος διεξαγωγής 
μιας σύσκεψης και 
πρακτικές οδηγίες. Ο 
Δεκάλογος του καλού 
μέλους της σύσκεψης. 
Τεστ συντονισμού μιας 
σύσκεψης. Ο τύπος για να 
δίνουμε προτεραιότητες. 
Απρόσμενοι επισκέπτες. 
Πότε ταιριάζει ένα ‘ΟΧΙ;’ 

 

Εβδομάδα 
5 

   2 Η οργάνωση του χρόνου 
μας. Η διαφορά μεταξύ 
αποδοτικού και 
αποτελεσματικού. Οι 
δυνατότητες του 
εργαζόμενου. Πώς να 
κάνετε πιο αποδοτική την 
επένδυση στο χρόνο σας. 
Το κλειδί στη διαχείριση 
του χρόνου. 

 

Εβδομάδα 
6 

   2 Ο προγραμματισμός του 
χρόνου μας. 6 βήματα 
προγραμματισμού. 
Οργανώστε τον εργασιακό 
σας χώρο. Τεστ απωλειών 
του χρόνου. 10 τρόποι 
συνεργασίας  με τον 
φόρτο εργασίας. Έντυπο 
για καλύτερη χρήση του 
χρόνου μας  

 

Εβδομάδα 
7 

   6 Δίνεται η μετάφραση του 
βιβλίου του Edwin Bliss 
“Getting Things Done" 

 

Εβδομάδα 
8 

   2 Να δίνετε: λίγο χρόνο στη 
συγκέντρωση 
πληροφοριών και πολύ 
στη χρήση τους. Time-logs 
πολύτιμος συνεργάτης 
στον προγραμματισμό του 
χρόνου μας. Το 
πολλαπλασιαστικό 
αποτέλεσμα της 
Διαχείρισης του χρόνου. 
10 αλήθειες για τον 
χρόνο. 

 

Η Διαχείριση του Άγχους (Stress Management) 

Εβδομάδα 
1 

   2,5 Εισαγωγή. Οι συνέπειες 
του προσωρινού και του 
χρόνιου άγχους. Οι 
κατηγορίες του άγχους. 
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Εβδομάδα 
2  

   2,5 Τα 5 αίτια του άγχους. Οι 
διαφορετικές αντιλήψεις 
για το άγχος. Άσκηση για 
το άγχος. Οι σχέσεις μας 
στην εργασία. 

 

Εβδομάδα 
3 

   2,5 Η προσωπικότητα και το 
άγχος. 7 Παράγοντες για 
την αξιολόγηση της 
κατάστασης. Η 
αξιολόγηση του εαυτού 
μας. Άσκηση. 

 

Εβδομάδα 
4 

   2,5 Γενικές ικανότητες για τη 
ζωή. 7 Παράγοντες με 
τους οποίους 
αξιολογούμε τον εαυτό 
μας. Βασικές στρατηγικές 
για την παρεμπόδιση του 
άγχους. Μελέτη 
περίπτωσης. Τεστ. 

 

Εβδομάδα 
5 

   2,5 Οι πηγές άγχους για τους 
εργαζόμενους. Το κτίσιμο 
των συμπεριφορών και 
των αντιλήψεων. Η 
αλλαγή τρόπου 
αξιολόγησης του εαυτού 
μας. Εντοπίστε αυτούς 
που εμπιστεύεστε για να 
σας βοηθήσουν να 
συνεργαστείτε με το 
άγχος. 

 

Εβδομάδα 
6 

   2,5 Στρατηγικές για τη 
συνεργασία με το άγχος. 
Η βίωση της ευτυχίας. Το 
κτίσιμο κοινωνικών 
δεσμών οι οποίο θα 
βοηθήσουν στη 
συνεργασία με το άγχος. 
Η απλοποίηση της ζωής 
μας. Ασχολούμαι με το 
άγχος όταν λαμβάνει 
χώρα. Η ανάνηψη μετά το 
άγχος. Μελέτη 
περίπτωσης. Τεστ. 

 

Εβδομάδα 
7 

   2,5 Στρατηγικές 
παρεμπόδισης του 
άγχους. Ένα πρόγραμμα 
100 ημερών για τη 
συνεργασία με το άγχος. 
Η συνεργασία με το άγχος 
κατά τον Dale Carnegie. 

 

Εβδομάδα 
8 

   2,5 Η άποψη του Charles 
Handy για τη διαχείριση 
του άγχους. Τα 
συμπτώματα του κακού 
άγχους. Καταστάσεις που 

 



20 
 

οδηγούν στο άγχος. Οι 4 
μορφές του άγχους. Οι 
συνέπειες του άγχους στη 
ζωή μας, την εργασία μας 
και την επιχείρηση ή τον 
οργανισμό. Τεστ για τη 
διάγνωση της 
εσωστρέφειας ή της 
εξωστρέφειας του 
χαρακτήρα μας. Τεστ.   

Η Διαδοχή στις Οικογενειακές Επιχειρήσεις 

Εβδομάδα 
1 

   2,5 Εισαγωγή. Η δημιουργία 
κουλτούρας στην 
οικογενειακή επιχείρηση. 
Ας μιλήσουμε 
επιχειρηματικά. Οι κύκλοι 
της επιχειρηματικής και 
της οικογενειακής ζωής. Η 
αγοραία αξία της 
επιχείρησης σε 
αντιδιαστολή με την 
οικογενειακή αξία. 

 

 

Εβδομάδα 
2  

   2,5 Έχουμε μία καλή 
προσφορά! Να την 
δεχθούμε ή να την 
απορρίψουμε; Η 
συμμετοχική διοίκηση 
μέσω των γενεών. 
Φέρνουμε τα παιδιά στην 
επιχείρηση. Οι 4 μορφές 
της οικογενειακής 
επιχειρηματικής 
κουλτούρας. Η μαγεία της 
εμψύχωσης. Θέματα 
διαδοχής στην 
οικογενειακή επιχείρηση. 
Ο ρόλος του ιδιοκτήτη. Η 
προοπτική της νέας 
γενιάς. Η διαδοχή ως 
διαδικασία. Τα 
χαρακτηριστικά της 
αποτελεσματικής 
διαδοχής. 

 

Εβδομάδα 
3 

   2,5 Η εμψύχωση μέσω των 
ομάδων. Η μετατόπιση 
προς μία συναινετική 
διοίκηση: 5 προτάσεις. 
Τα οικογενειακά 
επιχειρηματικά σχέδια και 
οι συσκέψεις. Μελέτη 
περίπτωσης. Η επίσκεψη 
σε ένα εργοστάσιο. 

 

Εβδομάδα 
4 

   2,5 Το κτίσιμο μιας 
ανθεκτικής κουλτούρας. Η 
επανεπένδυση και η νέα 
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τεχνολογία. Η 
παρότρυνση για ένα κοινό 
όραμα στην οικογενειακή 
επιχείρηση. Δώστε στον 
εργαζόμενο 
περισσότερους λόγους να 
εργαστεί. 5 δεσμεύσεις 
για τον καλό ηγέτη. Οι 8 
λάθος υποθέσεις στις 
οικογενειακές 
επιχειρήσεις. Άσκηση.  

Εβδομάδα 
5 

   2,5 Εκπαίδευση, η ψυχή και η 
καρδιά της οικογενειακής 
επιχείρησης. Η διαχείριση 
των οικογενειακών 
συγκρούσεων. 
Οικογενειακές 
συγκρούσεις: είναι 
ένδειξη υγείας; 4 μέθοδοι 
επίλυσης των 
συγκρούσεων. Οι σχέσεις 
στις οικογενειακές 
επιχειρήσεις.  Η γλώσσα 
των οικογενειακών 
επιχειρήσεων. Οι λύσεις 
των προβλημάτων 
βρίσκονται στις σχέσεις. 
Ένα μοντέλο 
επιχειρηματικού σχεδίου 
για τη διαδοχή. Η 
συμμετοχή των μελών της 
οικογένειας στη λήψη των 
αποφάσεων. Η 
ταυτοποίηση του ή των 
διαδόχων. Το σχέδιο 
έκτακτης ανάγκης. Το 
οργανόγραμμα και οι 
μέθοδοι μεταβίβασης. Η 
αποτίμηση της 
επιχείρησης. Η 
στρατηγική εξόδου του 
ιδρυτή της οικογενειακής 
επιχείρησης.  

 

Εβδομάδα 
6 

   2,5 Η αίσθηση της συζύγου 
ότι αδικείται ο σύζυγός 
της από την κατανομή των 
ρόλων και των 
αρμοδιοτήτων. Η 
υπόδειξη του επόμενου 
Διευθύνοντος Συμβούλου. 
Η προετοιμασία των 
κληρονόμων. Η 
αποχώρηση του 
ιδιοκτήτη. Ένας χρήσιμος 
κατάλογος για τις 
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οικογενειακές 
επιχειρήσεις. 
Παραδείγματα 
πραγματικής διαδοχής 
στον Ελληνικό χώρο.  

Εβδομάδα 
7 

   2,5 Πότε η πώληση ακούγεται 
λογική; Γιατί πωλούνται οι 
οικογενειακές 
επιχειρήσεις; Πότε να 
πουλήσετε ή να μην 
πουλήσετε την 
επιχείρηση; Η απόκτηση 
εξωτερικών μετόχων. Η 
προετοιμασία της 
επιχείρησης για την 
πώληση. Οι 3 κύκλοι και 
οι 7 ρόλοι (σχήμα). 

 

Εβδομάδα 
8 

   2,5 Η πλοήγηση της 
πετυχημένης πώλησης. 
Ένα παράδειγμα. Ένα 
εργαστήριο (workshop) 
για τις οικογενειακές 
επιχειρήσεις. Μελέτη 
περίπτωσης. 
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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 
Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης Εκπαιδευτικής 
Ενότητας 

Βαθμοί ECVET   
(προαιρετικά εφόσον υπάρχουν) 

Ώρες Εξ 

Αποστάσεως 

Σύνολο 

Ωρών 

Μονάδες 

ECVET 

20+20+20+20+20+20 120 
120 

4,8 
 /25 

 
Βαθμοί ECVET: 4,8 

 

 

Διαπραγματευτικές  
Δεξιότητες 

2 μήνες, 20 ώρες 

Προσωπική Ανάπτυξη – 
Βελτίωση Δεξιοτήτων 

2 μήνες, 20 ώρες 

Η Επαγγελματίας (Executive 
Assistant) Γραμματεύς 

2 μήνες, 20 ώρες 

Η Διαχείριση του Χρόνου 
(Time Management) 

2 μήνες, 20 ώρες 

H Διαχείριση του Άγχους 
(Stress Management) 

2 μήνες, 20 ώρες 

Η Διαδοχή στις Οικογενειακές 
Επιχειρήσεις 

2 μήνες, 20 ώρες 
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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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Κόστος συμμετοχής – Εκπτωτική πολιτική 
 Κόστος συμμετοχής ανά Διδακτική Ενότητα 
 

1. Διαπραγματευτικές Δεξιότητες: 240€ χωρίς 

έκπτωση, 170€ με έκπτωση Νο1 και 200€ με 

έκπτωση Νο2 

Δόσεις:240€ (140+100), 170€ (εφάπαξ), 200€ 

(εφάπαξ) 

 
2. Προσωπική Ανάπτυξη – Βελτίωση Δεξιοτήτων: 

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

3. Η Επαγγελματίας (Executive Assistant) 

Γραμματεύς: 240€ χωρίς έκπτωση, 170€ με 

έκπτωση Νο1 και 200€ με έκπτωση Νο2 

Δόσεις: 240€ (140+100), 170€ (εφάπαξ), 200€ 

(εφάπαξ) 

 

4. Η Διαχείριση του Χρόνου (Time 

Management): 240€ χωρίς έκπτωση, 170€ με 

έκπτωση Νο1 και 200€ με έκπτωση Νο2 

Δόσεις: 240€ (140+100), 170€ (εφάπαξ), 200€ 

(εφάπαξ) 

 

5. Η Διαχείριση του Άγχους (Stress 

Management): 240€ χωρίς έκπτωση, 170€ με 

έκπτωση Νο1 και 200€ με έκπτωση Νο2 

Δόσεις: 240€ (140+100), 170€ (εφάπαξ), 200€ 

(εφάπαξ) 

 

6. Η Διαδοχή στις Οικογενειακές Επιχειρήσεις: 

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: 1.020€ 
Έκπτωση Νο2: 1.200€ 
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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 

 

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. 

 


