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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 Κοινωνικές Επιστήμες και Οικονομία - Management 

Αριθμός Θεματικού Πεδίου (Συμβουλευτείτε το 
Παράρτημα) 

202, 204 

Συνολική διάρκεια προγράμματος (μήνες, 
διδακτικές ώρες) 

Μήνες: 10 

Σύνολο Διδακτικών Ωρών: 100 ώρες 

Ομάδα στόχος (Σε ποιους απευθύνεται) Το πρόγραμμα απευθύνεται  

• όλους τους εργαζόμενους, τους προϊσταμένους, τους 
διευθυντές  και τα στελέχη της επιχείρησης τα οποία 
επιζητούν την μετάβαση των επικοινωνιακών τους 
δεξιοτήτων, των δεξιοτήτων παρουσιάσεων και της 
προδραστικής ακρόασης (proactive listening) στο 
επόμενο επίπεδο αναπτύσσοντας τις επικοινωνιακές 
τους στρατηγικές και τακτικές.Μπορούν επίσης, να το 
παρακολουθήσουν ανώτερα, μεσαία και κατώτερα 
στελέχη προερχόμενα από οποιοδήποτε λειτουργικό 
τομέα, είτε είναι επικεφαλής ομάδος, τμήματος ή 
διεύθυνσης.Γενικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε 
όλους εκείνους οι οποίοι έχουν κατανοήσει την σημασία 
της αποτελεσματικής επικοινωνίας τον 21ο αιώνα και 
ενδιαφέρονται να βελτιώσουν την προσωπική και την 
επαγγελματική τους ζωή ή καριέρα μέσα από το 
σημαντικό κεφάλαιο της επικοινωνίας και των 
ανθρωπίνων σχέσεων. 

• όλους τους διευθυντές, τους προϊσταμένους, τους 

εργαζόμενους και τα στελέχη της επιχείρησης ή του 

οργανισμού που επιθυμούν να βελτιώσουν την 

εσωτερική επικοινωνία τους σε όλα τα επίπεδα, προς τα 

πάνω, προς τα κάτω και οριζόντια και μέσα από την 

αποτελεσματική εσωτερική επικοινωνία να συμβάλλουν 

στην εκπλήρωση της αποστολής, της υλοποίησης των 

επιχειρησιακών στρατηγικών και της επίτευξης των 

στόχων της οργάνωσης μέσω της συμβολής στην 

ανάπτυξη του κατάλληλου κλίματος και κουλτούρας και 

στην εξασφάλιση των απαιτούμενων στάσεων και 

συμπεριφορών όλων των εργαζομένων ως άτομα και 

ομάδες.  

• σε όλους τους διευθυντές, στα νεώτερα, στα μεσαία και 
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στα ανώτερα στελέχη και τους προϊσταμένους κάθε 

επιχείρησης και οργανισμού του ευρύτερου δημόσιου ή 

ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι επιθυμούν να προσφέρουν 

σύγχρονη φροντίδα, εξυπηρέτηση, τεχνική υποστήριξη 

και όπου υπάρχει ανάγκη να διαχειριστούν την σχέση 

με τον πελάτη, απαιτήσεις του οποίου είναι 

μεγαλύτερες απ’ ότι στο παρελθόν. 

• όλους τους φορείς και τις υπηρεσίες του Δημόσιου 

Τομέα, τους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας που 

επιθυμούν να εκπαιδεύσουν τα στελέχη τους, 

ανεξαρτήτως βαθμίδας, που έρχονται σε επαφή με τον 

πολίτη σε μία προσπάθεια να βελτιώσουν τις 

παρεχόμενες απ’ αυτούς υπηρεσίες σε ότι αφορά την 

δημόσια εικόνα τους. 

• σε εργαζόμενους και στελέχη τα οποία ασκούν ή 

πρόκειται να ασκήσουν Δημόσιο Management 

ανεξάρτητα από το βαθμό που φέρουν σήμερα και την 

ιεραρχία στην οποία ευρίσκονται. 

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 
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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 

Συναισθηματική Νοημοσύνη 2 μήνες, 20 ώρες 

Επικοινωνία και Επικοινωνιακές Δεξιότητες 2 μήνες, 20 ώρες 

Εσωτερική Επικοινωνία σε Υπηρεσίες και 
Οργανισμούς 

2 μήνες, 20 ώρες 

Εξυπηρέτηση του Πολίτη από τις Δημόσιες 
Υπηρεσίες 

2 μήνες, 20 ώρες 

Σύγχρονη Διοίκηση (Management) στο Δημόσιο 
Τομέα 

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 αποκτήσουν την ικανότητα χειρισμού των συναισθημάτων 
κάποιου άλλου ατόμου, που 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. 
Σκοπός επίσης, του προγράμματος είναι η ανάπτυξη μεθόδων 
και τεχνικών οι οποίες θα βοηθήσουν στην καλύτερη διαχείριση 
της σχέσης αυτής με την ταυτόχρονη αναβάθμιση των 
προσφερομένων υπηρεσιών. Επομένως, ο σκοπός του 
προγράμματος είναι η βελτίωση της εξυπηρέτησης και κατά 
συνέπεια της ικανοποίησης των πολιτών μέσα από τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες του Δημοσίου και των άλλων 
οργανισμών, π.χ. Δήμων, Περιφερειών, κ.λπ. 
Οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει με την ολοκλήρωση του 
προγράμματος  να έχουν βελτιώσει τις διοικητικές σας 
ικανότητες και τις γνώσεις σας στην ανάλυση των ιδεών του 
Δημόσιου Management. Οι αναφορές και οι εργασίες θα σας 
βοηθήσουν να αναπτύξετε την κριτική σας σκέψη και να 
εξετάσετε την περίπτωση της εφαρμογής τους στην εργασία σας. 
Σκοπός του προγράμματος συνεπώς, είναι να ανταποκριθεί σε 
όλα τα παραπάνω εφαρμόζοντας σύγχρονες αρχές, πρακτικές και 
εργαλεία του Management στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση. 
 

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: 

Διατήρηση και προώθηση της εταιρικής εικόνας 

Αναγνώριση αδύναμων επικοινωνιακών σημάτων 

Η ανάλυση των στοιχείων κλειδιά της καλής επικοινωνίας 

Η ανασκόπηση των εμποδίων στην αποτελεσματική επικοινωνία 
και η αναζήτηση πρακτικών λύσεων 

Η περιγραφή του αποτελέσματος της δικής μας επικοινωνιακής 
συμπεριφοράς στις επαφές μας με τους άλλους ανθρώπους 

Η μεταφορά ευχάριστων ή ακόμα και άσχημων νέων στους 
εργαζόμενους. 
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Βελτίωση της φήμης και της δημόσιας εικόνας της επιχείρησης 
μέσα από την αποτελεσματική εσωτερική επικοινωνία με απώτερο 
επίτευγμα την επίτευξη των στόχων της, την ικανοποίηση των 
πελατών της και τη συνεργασία της με τους λοιπούς 
εμπλεκόμενους φορείς.  Η διάχυση των πληροφοριών μέσα στην 
επιχείρηση μπορεί να γίνει με εσωτερικές εγκυκλίους, με 
συσκέψεις, με τηλεσυσκέψεις και με αξιοποίηση όλων των 
σύγχρονων μεθόδων. Βασιζόμαστε πάνω στις υπάρχουσες γνώσεις, 
την εμπειρία και τις συμπεριφορές των υπευθύνων και 
βελτιώνουμε τις δεξιότητές τους ώστε να: 

• Υπάρχει ενημέρωση όλων των εργαζομένων στην 
επιχείρηση ή τον οργανισμό 

• Αποκτηθούν οι κατάλληλες δεξιότητες ώστε να γίνουν 
κατανοητές οι εξελίξεις στο περιβάλλον της 
επιχείρησης 

• Καμφθεί η αντίσταση στις προτεινόμενες αλλαγές από 
την διοίκηση 

• Αντιλαμβάνονται καλύτερα τους ρόλους τους και να 
καταβάλλουν τις απαιτούμενες προσπάθειες για την 
υλοποίηση του εταιρικού οράματος 

• Διατηρείται και να προωθείται η εταιρική εικόνα 

• Υπάρχει έγκαιρη και έγκυρη ανατροφοδότηση τόσο 
από την όσο και από όλους τους εργαζόμενους 

 

Μέσα από αυτό το Πρόγραμμα αναδεικνύονται δεξιότητες και 
συμπεριφορές τις οποίες αναζητά η σύγχρονη Διοίκηση και 
Ηγεσία στην προσπάθειά της να προσφέρει καλύτερη 
εξυπηρέτηση στον πολίτη. Βασιζόμαστε πάνω στις υπάρχουσες 
γνώσεις, την εμπειρία και τις συμπεριφορές των υπευθύνων και 
βελτιώνουμε τις δεξιότητές τους. Αναμένουμε λοιπόν βελτίωση 
ικανοτήτων όπως: 

• Διορατικότητα και διαίσθηση στην εξυπηρέτηση του 
πολίτη 

• Καινοτομία, νέες ιδέες οι οποίες θα βελτιώσουν τη 
σημερινή πραγματικότητα στην υπηρεσία 

• Επικοινωνία με τον πολίτη και παροχή 
Ανατροφοδότησης στο πρόβλημα που τον απασχολεί 

• Αξιοπιστία από την πλευρά της Υπηρεσίας 

• Προσβασιμότητα στην υπηρεσία, ο πολίτης να 
γίνεται αποδεκτός και να μην περιφρονείται 

• Ανατροφοδότηση προς τη διοίκηση και τους 
εμπλεκόμενους φορείς του Τομέα 

• Αξιοπιστία σ’ αυτά που μεταφέρονται στον πολίτη 
από τους υπεύθυνους σε μία υπηρεσία 

• Ενημέρωση των υπευθύνων ώστε να παρέχουν 
ακριβείς πληροφορίες στον πολίτη 

• Ευελιξία από την πλευρά της υπηρεσίας ώστε να 
αποφεύγεται η ταλαιπωρία του πολίτη 
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• Προθυμία, διάθεση εξυπηρέτησης ανεξαρτήτως της 
συμπεριφοράς του πολίτη 

• Υπευθυνότητα από την πλευρά του Δημόσιου 
λειτουργού 

• Εγκυρότητα στις οδηγίες και τις προτάσεις που κάνει 
προς τον πολίτη 

• Επίλυση του προβλήματος και ικανοποίηση του 
αιτήματος του πολίτη 

• Διαχείριση των σχέσεων της υπηρεσίας με τους 
πολίτες που προσέρχονται σ’ αυτήν 

• Απόδοση στην εργασία του, κ.λπ. 

Σημείο κλειδί των ακολουθούμενων πολιτικών και βασικό 
κριτήριο επιλογών και μεταβολών του Δημοσίου Management 
αποτελεί ο πολίτης, ο οποίος αντιμετωπίζεται ως ‘πελάτης’ με 
προσωπικές επιθυμίες και ανάγκες οι οποίες αποτελούν τη 
νομιμοποιητική βάση της λειτουργίας της Διοίκησης καθώς αυτές 
καθοδηγούν τη δράση διαμορφώνοντας με αυτόν τον τρόπο μία 
‘εκ των κάτω’ (bottom-up) προσέγγιση στις σχέσεις διοίκησης – 
πολίτη, σε αντίθεση με την ‘εκ των άνω’ (top-down) προσέγγιση 
του γραφειοκρατικού μοντέλου που ίσχυσε μέχρι σήμερα. 
Βασιζόμαστε πάνω στις υπάρχουσες γνώσεις, την εμπειρία και 
τις συμπεριφορές των υπευθύνων και βελτιώνουμε τις 
δεξιότητές τους: 

• Στην οργάνωση της εργασίας τους 

• Καλλιεργώντας τη δημιουργικότητά τους και την 
απαραίτητη καινοτομία 

• Την κριτική σκέψη και την ευελιξία που πρέπει να 
τους διακρίνει 

• Απόκτηση γνώσης σχετικά με το πώς να διοικούν 
καλύτερα τους υπαλλήλους και την υπηρεσία τους 

• Κτίζοντας ηγετικές δεξιότητες, απαραίτητες στον 21ο 
Αιώνα 

• Ανατροφοδότηση για την διοίκηση από τους 
εργαζόμενους αλλά και για τους εργαζόμενους από 
τη διοίκηση 

• Καλύτερη λήψη αποφάσεων 

• Ομαδική εργασία και συνεργασία ώστε να 
προκύψουν τα οφέλη από τη συνέργεια 

• Επικοινωνία και δεξιότητες προσεκτικής ακρόασης 

• Κάμψη της αντίσταση στην προτεινόμενη από τη 
Διοίκηση αλλαγή 

• Δέσμευση και ενθουσιασμός στην εξυπηρέτηση του 
πολίτη, κ.λπ. 
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Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων προγράμματος  

Τίτλος 
διδακτικής 
ενότητας 

Ώρες Διδασκαλίας 

Α/Α & τίτλος 
Εκπαιδευτικών 
Υποενοτήτων 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 
(Προσδιορίζοντ
αι 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 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - MANAGEMENT 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, 

τις ερευνητικές τους και τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες για να τις εφαρμόσουν στην άσκηση δημόσιας 

διοίκησης. Να διαχειρίζονται την διαφορετικότητα μέσα στο οργανωσιακό πλαίσιο και να εντοπίζουν τα 

σημαντικότερα θέματα στις σημερινές δημόσιες οργανώσεις. 

Επίσης, θα αναδείξουν τις ολοκληρωμένες γνώσεις τους, τις δεξιότητές τους και την ηθική τους που είναι 

απαραίτητες για μία υπεύθυνη διαχείριση, διοίκηση και ηγεσία στο Δημόσιο management. Γίνεται αναφορά στις 

βασικές αρχές της Δημόσιας Διοίκησης και στις υπάρχουσες αμφισβητήσεις. Θα εξοικειωθούν με το νέο μοντέλο 

Δημόσιου management και θα γνωρίσουν τους δείκτες κλειδιά για την μέτρηση της απόδοσης της οργάνωσης. 

Τέλος, θα ενημερωθούν για τη θέση του Δημόσιου Στελέχους, τις ανθρώπινες σχέσεις και τις λειτουργίες του 

γενικού management. Θα κατανοήσουν τη σημασία της εστίασης στα αποτελέσματα της οργάνωσης, τον ρόλο 

της κυβέρνησης και τα σύγχρονα μοντέλα Δημόσιας Διοίκησης. 

Ανάλυση ανά Εκπαιδευτική Ενότητα 

Συναισθηματική Νοημοσύνη 

Ενότητα 1 
(Θέμα 1-8) 

   1 Εισαγωγή στο σεμινάριο και την 
Συναισθηματική Νοημοσύνη, 

   1 Η ανακάλυψη της Συναισθηματικής 
Νοημοσύνης, 

   1 Ένα ατύχημα αποκαλύπτει τα μυστικά 
της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, 

   1 Σε τι χρειάζονται τα συναισθήματα, 

   1 Ο ανθρώπινος εγκέφαλος και η 
λειτουργία του, 

   1 Η φύση της Συναισθηματικής 
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Νοημοσύνης, 

   0,5 Γνώθι σ’ αυτόν και το μοντέλο των 5 
συναισθηματικών ικανοτήτων, 

   0,5 Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στην 
πράξη, 

Ενότητα 2 

(Θέμα 9 -16) 

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

   1 Η αυτοκυριαρχία και ο αυτοέλεγχος, 

   1 Αυτό που μας παρακινεί προς την 
επιτυχία, 

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

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

Ενότητα 2 

(Θέμα 9 -16) 

   1 Ομάδες, Ομαδική Συνεργασία, ο 
ικανός ηγέτης της ομάδας, 

   0,5 Η ομάδα μαθαίνει, τα 5 μυστικά της 
επιτυχίας, 

   0,5 Η ανάπτυξη του EQ, οδηγίες για 
εκπαίδευση στην συναισθηματική 
ικανότητα, 

Ενότητα 3 

(Θέμα 17 – 

24) 

 

   1 Όταν η εργασία γίνεται κόλαση και η 
δουλειά δουλεία, 

   1 Το νέο μοντέλο μάθησης και οι 
καλύτερες μέθοδοι, 

   1 Μάθηση με διάρκεια και οικοδόμηση 
δεξιοτήτων, 

   1 Η διαχείριση του “INTELLECTUAL 
CAPITAL” της επιχείρησης, 

   1 Πως μειώνεται η απόδοση του 
εργαζόμενου, 

   0,5 Οι 4 βασικές διαστάσεις για την 
επιλογή εργαζομένων, 

   0,5 Τελικές σκέψεις – Συμπεράσματα – 
Κλείσιμο του σεμιναρίου. 

Επικοινωνία και Επικοινωνιακές Δεξιότητες 

Ενότητα 1    2,5 Εισαγωγή, έννοια και ορισμός της 
επικοινωνίας. Τα είδη της 
επικοινωνίας. Επικοινωνία και 
αποτελεσματικότητα στην επιχείρηση 
ή τον οργανισμό. Τα βασικά στοιχεία 
που αποτελούν τη διαδικασία της 
επικοινωνίας. 

Ενότητα 2     2,5 Η επικοινωνία στον εργασιακό χώρο. 
Οι μορφές της επικοινωνίας. Η τυπική 
και η άτυπη επικοινωνία σε 
επιχειρήσεις και οργανισμούς. Άσκηση 
και Ιστορίες πετυχημένης ή 
αποτυχημένης επικοινωνίας. 

 Ενότητα 3    2,5 Η φύση της επικοινωνίας. Τα εμπόδια 
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στην επικοινωνία και πως θα τα 
ξεπεράσουμε. 26 βήματα για 
αποτελεσματική επικοινωνία. Τα στυλ 
επικοινωνίας. Μελέτη περίπτωσης. 

Ενότητα 4    2,5 Η βελτίωση της επικοινωνίας σε όλους 
τους χώρους, προσωπικό ή/και 
εργασιακό περιβάλλον. Τα λάθη που 
κάνουμε στην επικοινωνία μας. 
Ερωτήσεις οι οποίες μας δίνουν καλές 
απαντήσεις. Η μετάδοση το 
μηνύματος κατά την επικοινωνία. Η 
γλώσσα του σώματος. Το Mehrabian 
Model και η σημασία του. Η βελτίωση 
του μηνύματος. Τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα της αποτελεσματικής 
επικοινωνίας. Το χρηματικό κόστος της 
ατελούς επικοινωνίας σε επιχειρήσεις 
και οργανισμούς. Μελέτη περίπτωσης. 

Ενότητα 5    2,5 Η αποτελεσματική ακρόαση. Η 
βελτίωση των ικανοτήτων ακρόασης. 
Τεστ στην ακρόαση. The Johari  
window και η σημασία του στην 
επικοινωνία. Η συλλογή των στοιχείων 
στους εργασιακούς χώρους. Μέθοδοι 
επικοινωνίας που εξοικονομούν χρόνο 
και μειώνουν το άγχος. 5 κλειδιά για 
να εκφράζεστε σωστά σε καθημερινή 
βάση. Μελέτη περίπτωσης. 

Ενότητα 6    2,5 Η σιγουριά (assertiveness) στην 
επικοινωνία.  
Η ανατροφοδότηση στην επικοινωνία. 
Μελέτη περίπτωσης. 

Ενότητα 7    2,5 Τα επίπεδα ακρόασης. Τεχνικές για την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων στην 
επικοινωνία.  
7 δύσκολοι χαρακτήρες και πώς να 
επικοινωνήσετε μαζί τους. Μελέτη 
περίπτωσης. 

Ενότητα 8    2,5 Εσωτερική και Εξωτερική επικοινωνία 
σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. 
6 Μύθοι και πραγματικότητες στη 
διαδικασία της επικοινωνίας. Οι 
δεξιότητες κωδικοποίησης και 
αποκωδικοποίησης του μηνύματος. Η 
διαδικασία της πειθούς. Επικοινωνία 
και συγκρούσεις στο εργασιακό 
περιβάλλον. Η διαχείριση των 
συγκρούσεων. Μελέτη περίπτωσης. 

Εσωτερική Επικοινωνία σε Υπηρεσίες και Οργανισμούς 

Ενότητα 1    2,5 Εισαγωγή, 
έννοια, 
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ορισμός και 
εξέλιξη της 
εσωτερικής 
επικοινωνίας. 
Η προσθήκη 
της 
τεχνολογίας. 
Που 
συναντάμε 
την 
εσωτερική 
επικοινωνία 
στην 
επιχείρηση. 
Πως βλέπουν 
οι άλλοι την 
εσωτερική 
επικοινωνία. 
Οι 
εργαζόμενοι 
στην πρώτη 
γραμμή. Οι 
Line 
managers και 
οι 
προϊστάμενοι
. 

Ενότητα 2     2,5 Το Διοικητικό 
Συμβούλιο/ο 
Διευθύνων 
Σύμβουλος 
και η μεταξύ 
τους 
επικοινωνία. 
Από την 
θεωρία στην 
πράξη. Τι 
είναι ο 
υπεύθυνος 
για την 
εσωτερική 
επικοινωνία; 
Εστίαση στην 
ποσότητα ή 
τον άνθρωπο; 
Το 
συνεργατικό 
μοντέλο 
εσωτερικής 
επικοινωνίας. 

 

Ενότητα 3    2,5 Η διαχείριση  
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της 
εσωτερικής 
επικοινωνίας 
από την 
επιχείρηση. 
Ποιος 
υλοποιεί την 
εσωτερική 
επικοινωνία; 
Δημόσιες 
σχέσεις ή 
Ανθρώπινοι 
Πόροι; Ποιο 
είναι το 
μήνυμα; Η 
επικοινωνία 
πρόσωπο με 
πρόσωπο. Η 
έντυπη 
εσωτερική 
επικοινωνία. 
Μελέτη 
περίπτωσης. 

       

Ενότητα 4 
 

   2,5 Ποιος 
χρησιμοποιεί 
ποια μέσα και 
γιατί; Η 
πλευρά του 
διευθυντή. Η 
εσωτερική 
επικοινωνία 
από πάνω 
προς τα κάτω. 
Η διασφάλιση 
της 
προσεκτικής 
ακρόασης. Το 
ξεπέρασμα 
των εμποδίων 
την 
εσωτερική 
επικοινωνία. 
Οι 
παραλήπτες 
της 
εσωτερικής 
επικοινωνίας. 
Το κλειδί 
είναι η 
συμμετοχή. Ο 
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χειρισμός της 
υπερπληροφ
όρησης. Η 
επιχειρηματικ
ή κουλτούρα, 
η βελτίωσή 
της και τα 
μέσα 
διάδοσής της. 

Ενότητα 5    2,5 Η εσωτερική 
επικοινωνία 
με 
συγκεκριμένε
ς ομάδες και 
ιδιαίτερα, με 
τις 
απομακρυσμ
ένες ομάδες. 
Πως γίνεται η 
εσωτερική 
επικοινωνία; 
Τι θέλουν να 
ακούσουν οι 
εργαζόμενοι; 
Το φάσμα της 
εσωτερικής 
επικοινωνίας. 
Αρχές 
εσωτερικής 
επικοινωνίας. 
Πολιτικές για 
τη στήριξη 
της 
εσωτερικής 
επικοινωνίας. 
Μελέτη 
περίπτωσης. 

 

Ενότητα 6    2,5 Μέθοδοι 
εσωτερικής 
επικοινωνίας 
και πως θα 
πάρουμε 
περισσότερα 
από μία 
σύσκεψη. Ο 
δεκάλογος 
του καλού 
μέλους της 
σύσκεψης. 
Δεξιότητες 
παρουσιάσεω
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ν. Πως θα 
κάνετε ένα 
έντυπο 
ελκυστικό. 

Ενότητα 7    2,5 Brainstorming 
για καλύτερη 
εσωτερική 
επικοινωνία. 
Δημιουργία 
και 
αξιολόγηση 
ιδεών. Η 
τεχνική μιας 
σύσκεψης 
Brainstorming
. Τα συνήθη 
λάθη στο 
Brainstorming
. Η 
αξιολόγηση 
των ιδεών. Η 
διαχείριση 
της αλλαγής. 
Η αλλαγή ως 
προϋπόθεση 
επιτυχίας 
μιας 
επιχείρησης. 
Οι αιτίες 
εφησυχασμο
ύ. Τα είδη 
των αλλαγών. 
Η αντίσταση 
στην αλλαγή. 
Τα εμπόδια 
στην αλλαγή. 
Ένα τεστ για 
την αλλαγή. 
Μελέτη 
περίπτωσης.  

 

Ενότητα 8    2,5 Μελέτη 
περίπτωσης. 
Η εισαγωγή 
της 
εσωτερικής 
επικοινωνίας 
στην 
επιχείρηση. Τι 
πρέπει να 
λάβουμε 
υπόψη; Ποιος 
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θα είναι ο 
προϊστάμενος 
του 
υπευθύνου 
της 
εσωτερικής 
επικοινωνίας. 
Ποια θέματα 
ενοχλούν 
Διοίκηση και 
εργαζόμενους
. Η γλώσσα 
του σώματος 
στην 
εσωτερική  
επικοινωνία. 
Η ακρόαση. 
Το παράθυρο 
Johari. 
Κλείσιμο του 
προγράμματο
ς.   

Εξυπηρέτηση  του πολίτη από τις Δημόσιες Υπηρεσίες 

Ενότητα  1    3 10 Ενέργειες, 
όπως τις 
εκφράζει ο 
πολίτης. 10 
Σημεία μη 
ικανοποιητικ
ής 
εξυπηρέτηση
ς του πολίτη. 
Ο σχεδιασμός 
της 
εξυπηρέτηση
ς του πολίτη. 
Η δέσμευση 
απέναντι 
στον πολίτη. 
Η συμμετοχή 
των 
συνεργατών 
σας στην 
προσπάθεια 
βελτίωσης 
της 
εξυπηρέτηση
ς του πολίτη. 
Ο χειρισμός 
των 
παραπόνων 
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των πολιτών. 
Η διαχείριση 
της αλλαγής. 

Ενότητα 2     3 Η 
οργανωσιακή 
κουλτούρα, 
ορισμός, 
ιδιότητες και 
σχηματισμός 
της. Η 
σπουδαιότητ
α και οι 
συνέπειες της 
κουλτούρας. 
Η Τυπολογία 
των Harrison 
και Hardy. Οι 
προσδιοριστι
κοί 
παράγοντες 
της 
οργανωσιακή
ς 
κουλτούρας. 
Ο ρόλος των 
διευθυντών. 
Η διάδοση 
και η αλλαγή 
της 
κουλτούρας. 

 

Ενότητα 3    2 3 
Αδιαμφισβήτ
ητες αλήθειες 
στην 
εξυπηρέτηση 
του πολίτη. Η 
μοναδική 
σημασία που 
έχει η 
εξυπηρέτηση 
του πολίτη. 
21ος Αιώνας: 
Τι πρέπει να 
γίνει; 
Υιοθετείστε 
υψηλά 
επίπεδα 
εξυπηρέτηση
ς του πολίτη. 
Παγίδες που 
πρέπει να 
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αποφύγουμε. 
Η ανάπτυξη 
του οράματος 
της 
υπηρεσίας 
και η 
προσεκτική 
ακρόαση του 
πολίτη. 

Ενότητα 4    3 Η διαχείριση 
των 
προσδοκιών 
του πολίτη. Η 
ομαδική 
εργασία και 
τα δομικά 
εμπόδια σ’ 
αυτήν. 
Ενδείξεις 
ακαμψίας σε 
μία Δημόσια 
Υπηρεσία. 
Στρέψτε τους 
υπαλλήλους 
στη μεγάλη 
εικόνα. Η 
δυναμική της 
επικοινωνίας 
πρόσωπο-με-
πρόσωπο. 8 
Βασικοί 
κανόνες στην 
εξυπηρέτηση 
του πολίτη 
και 7 Βήματα 
επιτυχημένης 
εξυπηρέτηση
ς του πολίτη.  

 

Ενότητα 5    2 Η 
συστηματοπο
ίηση στην 
εξυπηρέτηση 
του πολίτη. Ο 
συντονισμός 
της 
επικοινωνίας 
με τον 
πολίτη. 
Παραπέμψτε 
το πρόβλημα, 
όχι τον 
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πολίτη. 
Μελέτη 
περίπτωσης. 

Ενότητα 6    2 Ξεπεράστε τις 
προσδοκίες 
του πολίτη 
και τηρήστε 
τις 
δεσμεύσεις 
σας απέναντί 
του. Οι 
πολίτες 
εκτιμούν τις 
δεσμεύσεις. 
Μιλήστε και 
γράψτε απλά 
Ελληνικά. 
Αποφύγετε 
την τεχνική 
ορολογία 
(jargon) και 
τις 
συντομογραφ
ίες. Άλλα 
εμπόδια στην 
επικοινωνία 
με τον 
πολίτη. 

 

Ενότητα 7    2,5 Τηρώ το 
πρόγραμμα 
εξυπηρέτηση
ς του πολίτη. 
Η επίδραση 
του 
ανοργάνωτου 
εργασιακού 
χώρου στην 
ψυχολογία 
του πολίτη. 
Τα 
χαρακτηριστι
κά του 
ιδανικού 
περιβάλλοντο
ς στην 
εξυπηρέτηση 
του πολίτη. 
Αν η 
απάντηση 
στον πολίτη 
είναι 
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αρνητική! 
Μετατρέψτε 
τους 
παραπονούμε
νους πολίτες 
σε 
πρεσβευτές 
της 
υπηρεσίας 
σας. Μην 
φτάνετε τον 
πολίτη στα 
άκρα. Μην 
παίζετε με τις 
αντοχές του. 
6 Βήματα για 
την επίλυση 
των 
παραπόνων 
του πολίτη. Η 
μέθοδος 
LEARN στην 
επίλυση των 
παραπόνων 
του πολίτη. 
Τα 8 
αμαρτήματα 
στην 
εξυπηρέτηση 
του πολίτη. 
Μελέτη 
περίπτωσης.  

Ενότητα 8    2,5 Εμψυχώστε 
τους 
συνεργάτες 
σας να 
κάνουν τις 
σωστές 
ενέργειες. 
Ρίξτε τους 
πρωταθλητές 
στον αγώνα 
και 
παραμείνατε 
σε επαφή με 
τον πολίτη. 3 
Στοιχεία 
επαρκούς 
επικοινωνίας 
με τον 
πολίτη. Η 
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παρακολούθη
ση (follow up) 
των 
ενεργειών 
σας. Δείτε την 
υπηρεσία σας 
μέσα από τα 
μάτια του 
πολίτη. 
Επιθεωρείστε 
την υπηρεσία 
σας ανά 
τακτά χρονικά 
διαστήματα. 
Μετρήστε την 
ικανοποίηση 
του πολίτη 
και 
αξιοποιήστε 
τις 
πληροφορίες 
που 
συλλέξατε. 
Μελέτη 
περίπτωσης.   

Σύγχρονη Διοίκηση (Management) στο Δημόσιο Τομέα 

Ενότητα 1    2 Εισαγωγή. Η 
εποχή των 
συναλλαγών. 
Βασικές 
αρχές της 
Δημόσιας 
Διοίκησης. Το 
νέο μοντέλο. 
Η νέα 
προσέγγιση. 
Administratio
n και 
Management. 
Η επιβολή της 
αλλαγής. 

 

Ενότητα 2     2 Δείκτες 
κλειδιά για 
την μέτρηση 
της απόδοσης 
της 
οργάνωσης. 
Γιατί μετράμε 
την απόδοση; 

 

Ενότητα 3    2 Το 
παραδοσιακό 

 



20 
 

μοντέλο 
Δημόσιας 
Διοίκησης. Τα 
πρώτα 
μοντέλα 
διοίκησης. Οι 
μεταρρυθμίσ
εις του 19ου 
Αιώνα. Η 
θεωρία του 
Weber. Η 
θέση του 
Δημόσιου 
στελέχους. Ο 
Wilson και ο 
πολιτικός 
έλεγχος. Η 
διοίκηση και 
ο Taylor. Οι 
ανθρώπινες 
σχέσεις. 

       

Ενότητα 4    2 Μία 
συνεχιζόμενη 
διαμάχη. Ο 
Χρυσούς 
Αιών της 
Δημόσιας 
Διοίκησης. Τα 
προβλήματα 
με το κλασικό 
μοντέλο. 

 

Ενότητα 5    4 Η Διοίκηση 
στο Δημόσιο 
Τομέα. η 
σημασία του 
management. 
Η διαχείριση 
των 
εξωτερικών 
Διοικητικών 
Μονάδων. Η 
αρχή μιας 
Διευθυντικής 
προσέγγισης. 
Οι 
μεταρρυθμίσ
εις στο 
Δημόσιο 
Management. 
Το 
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διευθυντικό 
πρόγραμμα: 
Τα 7 σημεία 
του κατά τον 
Hood. Μία 
στρατηγική 
προσέγγιση. 
Η εστίαση 
στα 
αποτελέσματ
α. 
Βελτιωμένη 
οικονομική 
διαχείριση. Η 
ευελιξία στη 
στελέχωση 
και στην 
οργάνωση. Η 
ανάθεση με 
συμβάσεις. 
Οι σχέσεις με 
τους 
πολιτικούς 
και με το 
κοινό. Οι 
θεωρητικές 
βάσεις της 
διοίκησης. Η 
οικονομική 
βάση του 
managerialis
m. Η βάση 
του 
οικονομικού 
management. 
Οι μειωμένες 
ευθύνες. 

Ενότητα 6    3 Ο ρόλος της 
Κυβέρνησης. 
Η ανάγκη για 
Δημόσιο 
Τομέα. Το 
Ιδιωτικό και 
το Δημόσιο 
Management. 
Δημόσια 
αγαθά: αυτά 
που 
απολαμβάνο
υν οι πολίτες. 
Τα 4 εργαλεία 
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της 
Κυβέρνησης. 
Οι φάσεις 
των 
κυβερνητικών 
αποφάσεων. 
Οι βασικές 
λειτουργίες 
της 
Κυβέρνησης.   

Ενότητα 7    3 Η Δημόσια 
Επιχείρηση 
και οι λόγοι 
ίδρυσής της. 
Τα είδη των 
Δημόσιων 
Επιχειρήσεων
. Οι Δημόσιες 
Κοινωφελείς 
Υπηρεσίες. 
Επιχειρήσεις 
σε 
ανταγωνιστικ
ό περιβάλλον. 
Το μέλλον της 
Δημόσιας 
Επιχείρησης. 

 

Ενότητα 8    2 Η πολιτική 
του Δημόσιου 
Τομέα και η 
ανάλυση 
αυτής της 
πολιτικής. 
Εμπειρικές 
μέθοδοι. 
Μοντέλα 
πολιτικών 
διαδικασιών. 
Εν 
κατακλείδι. 
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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+20 100 
100 

4 
 /25 

 

Βαθμοί ECVET: 4 
 

 
Συναισθηματική Νοημοσύνη 

2 μήνες, 20 ώρες 

Επικοινωνία και 
Επικοινωνιακές Δεξιότητες 

2 μήνες, 20 ώρες 

Εσωτερική Επικοινωνία σε 
Υπηρεσίες και Οργανισμούς 

2 μήνες, 20 ώρες 

Εξυπηρέτηση του Πολίτη από 
της  Δημόσιες Υπηρεσίες 

2 μήνες, 20 ώρες 

Σύγχρονη Διοίκηση 
(Management)  στο Δημόσιο 
Τομέα 

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. Συναισθηματική Νοημοσύνη: 240€ χωρίς 

έκπτωση, 170€ με έκπτωση Νο1 και 200€ με 

έκπτωση Νο2 

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

(εφάπαξ) 

 
2. Επικοινωνία και Επικοινωνιακές Δεξιότητες: 

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

3. Εσωτερική Επικοινωνία σε Υπηρεσίες και 

Οργανισμούς: 240€ χωρίς έκπτωση, 170€ με 

έκπτωση Νο1 και 200€ με έκπτωση Νο2 

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

(εφάπαξ) 

 

4. Εξυπηρέτηση του πολίτη από τις Δημόσιες 

Υπηρεσίες: 240€ χωρίς έκπτωση, 170€ με 

έκπτωση Νο1 και 200€ με έκπτωση Νο2 

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

(εφάπαξ) 

 

5. Σκοπός : 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: 850€ 
Έκπτωση Νο2: 1000€ 

 

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 
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• 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. 

 


