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Στοιχεία Επιστημονικού Υπευθύνου  

Ονομ/μο Επιστημονικού 
Υπευθύνου και Ιδιότητα 

Γεωργόπουλος Νικόλαος 
Καθηγητής 

Ονομ/μο Ακαδημαϊκού Υπευθύνου  
και Ιδιότητα 

Γεωργόπουλος Νικόλαος 
Καθηγητής 

Στοιχεία επικοινωνίας  
(τηλέφωνο, email) 

Τηλ: 210 4142258 
Email: ngeorgop@unipi.gr 

  

Στοιχεία Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

Τίτλος προγράμματος Στρατηγικό Μάνατζμεντ Ανθρωπίνων Πόρων 
Strategic Human Resource Management 

Αριθμός Θεματικού 
Πεδίου (Συμβουλευτείτε 

το Παράρτημα) 

203, 109 

Συνολική διάρκεια 

προγράμματος (μήνες, 
διδακτικές ώρες) 

Μήνες: 10 

Σύνολο Διδακτικών Ωρών: 250 

Ομάδα στόχος (Σε 

ποιους απευθύνεται) 

• Αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ 

• Στελέχη (και υποψήφια Στελέχη) Επιχειρήσεων,   
• Υπεύθυνους Τμημάτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

Δυναμικού,  
• Φοιτητές Οικονομικών Σχολών  

• Όλους όσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις στον 
τομέα του επιχειρείν, της Δημιουργίας και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Γλώσσα υλοποίησης Ελληνική 

Απαιτούμενα τυπικά 

προσόντα 
συμμετεχόντων 

• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ  

• Δυνατότητα Πρόσβασης στο Διαδίκτυο, 
• Βασικές Γνώσεις & Δεξιότητες Χειρισμού Η/Υ,  

• Κατοχή ηλεκτρονικής διεύθυνσης (προσωπικό 
email) 

Μέθοδος υλοποίησης 

Δια ζώσης 

Μικτό 

Από απόσταση (e-learning)        Χ 

Διαδικασία 

παρακολούθησης  
(π.χ. στα δια ζώσης: 

παρουσιολόγιο, στα e-
learning: καταγραφή 

ωρών παρακολούθησης 
μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας κ.λπ.) 

Καταγραφή Ωρών Παρακολούθησης μέσω Ηλεκτρονικής 

Πλατφόρμας 

Διδακτικές ενότητες Διάρκεια διδακτικών ενοτήτων 

1. Στρατηγικό 
Μάνατζμεντ και 
Διαχείριση 
Ανθρωπίνων Πόρων 

40 Διδακτικές Ώρες 



2 
 

2. Διαχείριση 
Ανθρωπίνων Πόρων 

25 Διδακτικές Ώρες 

3. Οργανωσιακή 
Συμπεριφορά & Ηγεσία 

25 Διδακτικές Ώρες 

4. Διαπραγματεύσεις 50 Διδακτικές Ώρες 

5. Καινοτομία & Διοίκηση 
Ανθρωπίνων Πόρων 

30 Διδακτικές Ώρες 

6. Οικονομικά & 
Λογιστικά Θέματα 
Εργασιακών Σχέσεων 

30 Διδακτικές Ώρες 

7. Διαχείριση 
Ανθρωπίνων Πόρων με 
την Υποστήριξη 
Πληροφοριακών 
Συστημάτων 

25 Διδακτικές Ώρες 

8. Σύγχρονες Οργανώσεις 
/ Οργανισμοί και 
Διοίκηση Ανθρώπινων 
Πόρων 

25 Διδακτικές Ώρες 

Σκοπός και Στόχοι προγράμματος 

Σκοπός προγράμματος (έως 300 
λέξεις) 

 
 

Εκπαιδευτικοί στόχοι προγράμματος 

         Γνωστικές Δεξιότητες 
(γνωστικές, 
συμπεριφορές/στάσεις, 

ψυχοκινητικές κ.α.)                                      

Ως αποτέλεσμα της παρακολούθησης αυτού 
του Προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα 
πρέπει να είναι σε θέση:  

Το ανθρώπινο κεφάλαιο θεωρείται συχνά ως το πιο σημαντικό 

πλεονέκτημα ενός οργανισμού και μια πιθανή πηγή ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. Η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων καθίσταται 

ολοένα και πιο σημαντική ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και 

των ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών και του εργατικού δυναμικού. 

Για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, στρατηγικά και 

αποτελεσματικά, οι συμμετέχοντες πρέπει να γνωρίζουν τις έννοιες, 

τις τεχνικές και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί, 

καθώς σχετίζονται με τη διαδικασία της αποτελεσματικής διαχείρισης 

των ανθρώπων. Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα εισάγει τους 

συμμετέχοντες στο Στρατηγικό Μάνατζμεντ Ανθρωπίνων Πόρων ως 

πεδίο θεωρητικής μελέτης και επαγγελματικής πρακτικής. Συζητά 

τους στρατηγικούς, διαχειριστικούς και επιχειρησιακούς ρόλους της 

διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού σε έναν οργανισμό, που πρέπει 

να γίνουν κατανοητοί για μια επιτυχημένη καριέρα στον κόσμο των 

επιχειρήσεων. 

Η φιλοσοφία του Προγράμματος είναι τέτοια ώστε να παρέχει στους 

συμμετέχοντες μια κατανόηση των αρχών και πρακτικών της 

στρατηγικής διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Οι συμμετέχοντες 

θα εισαχθούν σε βασικά πλαίσια, θεωρίες και υποδείγματα όσον 

αφορά το Στρατηγικό Μάνατζμεντ Ανθρωπίνων Πόρων. Θα 

εξετασθούν ζητήματα που αναφέρονται στις πρακτικές του 

ανθρώπινου δυναμικού ώστε να αυξήσουν τόσο την ευημερία των 

εργαζομένων όσο και την οργανωτική αποτελεσματικότητα 

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των 

συμμετεχόντων να αναλύουν τα συστήματα ανθρώπινου δυναμικού 

των σύγχρονων οργανισμών από στρατηγική σκοπιά. Κατά την 

ολοκλήρωση του Προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να 

είναι εξοικειωμένοι με βασικές θεωρίες και πρακτικές ανθρώπινου 

δυναμικού και θα πρέπει να είναι σε θέση να εξετάσουν την 

προσαρμογή μεταξύ αυτών των πρακτικών, ώστε να επηρεάσουν τη 

στρατηγική λήψη αποφάσεων ενός οργανισμού. 
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(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)  

1. Να αναλύουν τον στρατηγικό ρόλο της 

διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού σε 
ανταγωνιστικό περιβάλλον και να 

αξιολογούν τη σχέση μεταξύ διαχείρισης 
ανθρώπινου δυναμικού και οργανωτικής 
επίδοσης. (organizational performance)  

2. Να αναλύουν και να ενσωματώνουν τις 
λειτουργίες Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων 

στο Στρατηγικό Μάνατζμεντ των 
επιχειρήσεων: ανάλυση θέσεων εργασίας, 
προγραμματισμός ανθρώπινων πόρων, 

προσλήψεις και επιλογές, διαχείριση 
επίδοσης, κατάρτιση και ανάπτυξη, 

αποζημιώσεις και παροχές, σχέσεις 
εργαζομένων, συστήματα πληροφοριών 
ανθρώπινου δυναμικού και διαμοιρασμός 

γνώσης, καθώς και αξιολόγηση της 
συμβολής τους στην οργανωτική 

αποτελεσματικότητα. (ανάλυση, σύνθεση 
και αξιολόγηση)  

3. Να συνθέτουν και να εφαρμόζουν τις 

γνώσεις στη διαχείριση ανθρώπινου 
δυναμικού σε σύγχρονους οργανισμούς. 

(σύνθεση και εφαρμογή) 
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Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων προγράμματος  

 

Ώρες Διδασκαλίας 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

(Προσδιορίζονται 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.)   
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1. Στρατηγικό 
Μάνατζμεντ και 
Διαχείριση 
Ανθρωπίνων Πόρων 

   40 • Η έννοια του 
Στρατηγικού 
Μάνατζμεντ 

• Φύση της 
Στρατηγικής και της 
Διαχείρισης 
Ανθρωπίνων Πόρων 

• Ορισμός 
στρατηγικής και 
Στρατηγικού 
Μάνατζμεντ 

• Ανάλυση 
Υποδείγματος 
Στρατηγικού 
Μάνατζμεντ 

• Ανασκόπηση της 
διαδικασίας 
διαμόρφωσης και 
Υλοποίησης 
Στρατηγικής. 

• Ορισμός και Έννοια 
Στρατηγικού 
Μάνατζμεντ 
Ανθρωπίνων Πόρων  

• Στόχοι Στρατηγικού 
Μάνατζμεντ 
Ανθρωπίνων Πόρων 

• Προσεγγίσεις 
Στρατηγικού 
Μάνατζμεντ 
Ανθρωπίνων Πόρων 

• Περιορισμοί στην 
έννοια του 
Στρατηγικού 
Μάνατζμεντ 
Ανθρωπίνων Πόρων 

 

Η διδακτική ενότητα θα 
εισαγάγει τους 
επιμορφούμενους στη 
διαχείριση του ανθρώπινου 
παράγοντα υπό το πρίσμα του 
στρατηγικού μάνατζμεντ 
παρέχοντας μια εισαγωγή στη 
Διαχείριση Ανθρώπινων 
Πόρων, στη γενική έννοια της 
στρατηγικής και στη 
διαδικασία της Στρατηγικής 
Διαχείρισης Ανθρωπίνων 
Πόρων. Στη συνεχεια 
περιγάφεται η διαμόρφωση 
και εφαρμογή στρατηγικών 
Διαχείρισης Ανθρωπίνων 
Πόρων, ο αντίκτυπος του 
Στρατηγικού Μάνατζμεντ 
Ανθρώπινων Πόρων, η 
στρατηγική συμβολή της 
λειτουργίας του Τμήματος 
Ανθρωπίνων Πόρων, και ο 
ρόλοος στη Στρατηγική 
Διαχείριση Ανθρωπίνων 
Πόρων. Τέλος θα 
συνδυασθούν οι 
διδασκόμενες έννοιες με τους 
κύριους τομείς στους οποίους 
αναπτύσσονται στρατηγικές 
Ανθρώπινου Δυναμικού, 
συγκεκριμένα: ανθρώπινος 
πόρος, ενίσχυση της 
οργανωτικής αποδοτικότητας 
και αποτελεσματικότητας, 
μάθηση και ανάπτυξη, 
διαχείριση επιδόσεων, 
ανταμοιβή και σχέσεις 
εργαζομένων. Η έννοια του 
Στρατηγικού Μάνατζμεντ 
Ανθρωπίνων Πόρων (Strategic 
HRM), καθώς και οι σχετικές 
διαδικασίες εξετάζονται σε 
αυτή την ενότητα  
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2. Διοίκηση 

Ανθρωπίνων 
Πόρων 

   25 • Προγραμματισμός 
ανθρωπίνου 
δυναμικού, 
ανάλυση και 
περιγραφή θέσεων 

• εργασίας 

• Σύγχρονες τεχνικές 
προσέλκυσης και 
επιλογής 
ανθρωπίνου 
δυναμικού 

• Εκπαίδευση και 
ανάπτυξη 
ανθρωπίνου 
δυναμικού 

• Αξιολόγηση 
απόδοσης 
εργατικού 
δυναμικού 

 

Η διδακτική ενότητα θα 
εισαγάγει τους 
επιμορφούμενους στις βασικές 
αρχές και κύριες λειτουργίες 
της Διοίκησης Ανθρωπίνων 
Πόρων. Ο/Η απόφοιτος/η θα 
είναι σε θέση να γνωρίζει τους 
βασικούς πυλώνες διοίκησης 
ανθρωπίνων πόρων, όπως είναι 
η ανάλυση και περιγραφή 
θέσεων εργασίας, η 
προσέλκυση και επιλογή 
εργαζομένων, η εκπαίδευση και 
αξιολόγηση του εργατικού 
δυναμικού και να μπορεί να τις 
εφαρμόσει πρακτικά στη 
εργασιακή του 
καθημερινότητα. 

 

3. Οργανωσιακή 

Συμπεριφορά και 
Ηγεσία 

   25 • Σύγχρονες θεωρίες 
και μοντέλα 
Ηγεσίας 

• Η επίδραση της 
προσωπικότητας 
στη συμπεριφορά 
των εργαζομένων 

• Κλασικές και 
σύγχρονες θεωρίες 
εργασιακής 
παρακίνησης 

• Θετικές και 
αρνητικές στάσεις 
στην εργασία: 
Εργασιακή 
Ικανοποίηση, Το 
Σύνδρομο του 
«Καλού 
Στρατιώτη», 
Εργασιακός 
Απουσιασμός και 
Παρουσιασμός 

 

Η διδακτική ενότητα θα 
εισαγάγει τους 
επιμορφούμενους στις βασικές 
αρχές και θα αναλύσει τους 
ψυχολογικούς παράγοντες που 
επηρεάζουν τη συμπεριφορά 
των ηγετών, των υφισταμένων 
και των ομάδων στον 
εργασιακό χώρο. Ο/Η 
απόφοιτος/η θα είναι σε θέση 
να γνωρίζει τις βασικές θεωρίες 
ηγεσίας και τους παράγοντες 
που την επηρεάζουν καθώς 
επίσης και να εντρυφήσει σε 
θέματα που αφορούν την 
παρακίνηση, την 
προσωπικότητα, αλλά και τις 
στάσεις των εργαζομένων μέσα 
στον εργασιακό τους χώρο. 
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4. Διαπραγματεύσεις    50 • Βασικοί όροι στις 
διαπραγματεύσεις
Η καλύτερη 
εναλλακτική λύση 
στη 
διαπραγματεύσιμη 
συμφωνία, Τιμή 
αντίστασης, Ζώνη 
Πιθανής 
Συμφωνίας, 
Αύξηση της αξίας 
μέσω ανταλλαγών. 

• Εργαλεία 
ανάλυσης 
ενδιαφερόντων 
προτεραιοτήτων 
και δύναμης δια-
πραγματευόμενων 
μερών.  

• Βασικές 
διαπραγμα-
τευτικές παγίδες 
στη διαπραγμά-
τευση και 
αντίδοτα.  

• Στρατηγικές / 
τακτικές/πρακτικές 
δημιουργίας και 
διεκδίκησης αξίας. 

• Λεκτική και μη-
λεκτική 
επικοινωνία για 
αποτελεσματική 
δια ζώσης και εξ 
αποστάσεως 
συνεργασία. 

• Αποτελεσματική 
άσκηση επιρροής. 

• Συγκρούσεις και 
τρόποι 
αντιμετώπισης σε 
δια ζώσης και εξ 
αποστάσεως 
ομάδες εργασίας. 

• Προσομοιώσεις 
διαπραγμάτευσης 
μέσω ασκήσεων 
υπόδησης ρόλων 
(role plays) 

 

Η διδακτική ενότητα θα 

εισαγάγει τους 

επιμορφούμενους στη 

διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης με σκοπό τη 

δημιουργία επωφελών 

εκβάσεων και την ενίσχυση της 

εμπιστοσύνης προκειμένου να 

εξασφαλιστούν οι 

προϋποθέσεις για μελλοντική 

συνεργασία. Ο/η απόφοιτος/η 

θα είναι σε θέση να αναλύει τα 

ενδιαφέροντα και τις 

προτεραιότητες των 

διαπραγματευόμενων μερών 

και να κλείνει συμφωνίες που 

δημιουργούν αξία σε όλα τα 

εμπλεκόμενα μέρη. Ο/η 

απόφοιτος/η θα μπορεί να 

αποφεύγει συχνά λάθη στις 

διαπραγματεύσεις και να 

ξεπερνά εμπόδια που 

εμφανίζονται κατά το κλείσιμο 

μιας συμφωνίας. Ο/η 

απόφοιτος/η θα αναπτύξει την 

ικανότητα να εφαρμόζει 

πρακτικές που δημιουργούν 

εμπιστοσύνη δημιουργώντας 

τις βάσεις για επωφελείς 

μελλοντικές συνεργασίες. 

Επιπλέον, μέσα από ασκήσεις 

υπόδησης ρόλων (role plays), 

ο/η απόφοιτος/η θα αναπτύξει 

εμπειρίες που θα ενισχύσουν 

στην πράξη τη 

διαπραγματευτική του/της 

δεξιότητα.  
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5. Καινοτομία και 

Διοίκηση 
Ανθρώπινων 

Πόρων 

   30 • Πηγές, τύποι και 

πρότυπα 

καινοτομίας  

• Διαχείριση 

καινοτομίας 

• Καινοτομία και 

διαχείριση 

ανθρώπινων 

πόρων 

• Η φύση των 

πρακτικών για 

τους ανθρώπινους 

πόρους 

• Ο ρόλος των 

ανθρώπων στην 

απόκτηση, 

εκμετάλλευση και 

μεταφορά της 

τεχνολογίας 

• Επιλογή 

καινοτομίας και 

στρατηγικές 

συνεργασίες  

• Οργάνωση 

μονάδας και 

καινοτομία 

• Διοίκηση της 

διαδικασίας 

ανάπτυξης νέου 

προϊόντος  

• Διοίκηση της 

ομάδας ανάπτυξης 

νέου προϊόντος  

• Ανάπτυξη 

επιτυχημένης 

στρατηγικής 

καινοτομίας  

 

Η διδακτική ενότητα θα εισάγει 

τους επιμορφούμενους στα 

χαρακτηριστικά και τις 

ιδιαιτερότητες της σημασίας 

της διοίκησης του ανθρώπινου 

παράγοντα σε σχέση με την 

καινοτομία και τη διαχείρισή 

της. Ο/η απόφοιτος/η θα 

γνωρίζει τα στοιχεία εκείνα που 

συνδέουν το ρόλο των 

ανθρώπινων πόρων στην 

εξήγηση των καινοτομικών 

δραστηριοτήτων και θα μάθει 

αφενός το γιατί και το πώς το 

ανθρώπινο κεφάλαιο 

ενθαρρύνει την καινοτομία και 

αφετέρου το πώς η διαχείριση 

του ανθρώπινου παράγοντα 

στην επιχείρηση μπορεί να 

παράγει επιθυμητά επίπεδα 

καινοτομικής δράσης. Ο/η 

απόφοιτος/η θα είναι ικανός/η 

να αντιλαμβάνεται τους 

κύριους παράγοντες που 

διαμορφώνουν μια 

επιτυχημένη στρατηγική για την 

καινοτομία και αυτό που συχνά 

καλείται νέες ή σύγχρονες 

πρακτικές διαχείρισης 

ανθρώπινων πόρων. 

Παράλληλα θα είναι σε θέση να 

γνωρίζει τις συγκεκριμένες 

πρακτικές που επηρεάζουν την 

καινοτομία αυτή καθεαυτή και 

τη σχέση της διαχείρισης του 

ανθρώπινου παράγοντα με την 

καινοτομία. 
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6. Οικονομικά & 

Λογιστικά Θέματα 
Εργασιακών 

Σχέσεων 

   30 • Συμβάσεις 
Εργασίας: 
Τύποι συμβάσεων 
- Νομικές 
δεσμεύσεις - 
Λογιστική 
αποτύπωση 
Υπολογισμοί 
Αποζημιώσεων - 
Φορολογικές 
υποχρεώσεις 

• Ασφάλιση 
Εργαζομένων: 
Είδη ασφάλισης 
Δημόσια 
Ασφαλιστικά 
Ταμεία 
Υπολογισμοί 
ασφαλιστικών 
εισφορών 
Ιδιωτική Ασφάλιση 
ατυχημάτων και 
συνταξιοδοτικών 
προγραμμάτων 

• Εκπαίδευση 
Εργαζομένων και 
Αξιολόγηση 
Επίδοσης: 
Παραγωγικότητα 
και συμβολή της 
εκπαίδευσης 
Αριθμοδείκτες 
ελέγχου απόδοσης 
Αξιολόγηση για τις 
ανάγκες 
υπολογισμού 
Ballanced Scorcard 

 

Η διδακτική ενότητα θα εισάγει 

τους επιμορφούμενους σε 

θέματα που αφορούν τις 

συμβάσεις εργασίας που 

αναφέρονται ανάμεσα στους 

εργοδότες και εργαζόμενους, 

όπως τύπους συμβάσεων, 

ευνοϊκές δεσμεύσεις καθώς και 

στη λογιστική τους αποτύπωση. 

Ακόμη θα συζητηθούν θέματα 

που αφορούν την ασφάλιση 

των εργαζομένων, όπως είδη 

ασφάλισης, συνταξιοδοτικά 

προγράμματα κ.λπ. Τέλος οι 

επωφελούμενοι θα 

αντιμετωπίσουν θέματα 

εκπαίδευσης, καθώς και 

αξιολόγησης της επίδοσης 
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7. Διαχείριση 

Ανθρωπίνων 
Πόρων με την 

Υποστήριξη  
Πληροφοριακών 
Συστημάτων 

   25 • Μετασχηματισμός 

του ανθρώπινου 

δυναμικού μέσω της 

τεχνολογίας 

• Η χρήση του E-HR 

και του HRIS σε 

οργανισμούς 

• Εφαρμογή του HRIS: 

Δυνατότητες και 

Προοπτικές  

• Πρόσβαση σε 

δεδομένα 

ανθρώπινου 

δυναμικού  

• Χρήση της 

τεχνολογίας HR 

• Το μέλλον: Τάσεις 

στην τεχνολογία HR 

 

Η διδακτική ενότητα θα εισάγει 

τους επιμορφούμενους σε 

θέματα υποστήριξης της 

διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων 

από τα πληροφοριακά 

συστήματα. Έχει παρατηρηθεί 

ότι πολλές επιχειρήσεις 

επιλέγουν μη παραδοσιακές 

δομές, σχεδιάζουν εργασίες για 

την κατάρρευση των εμποδίων 

μεταξύ των εργαζομένων, και 

χρησιμοποιούν μια ποικιλία 

τεχνικών για να διασφαλιστεί η 

ευελιξία του εργατικού 

δυναμικού. Αν και οι 

στρατηγικές είναι πολύ 

ανίσχυρες για την αύξηση της 

αποτελεσματικότητας των 

επιχειρήσεων, η εμφάνιση των 

Πληροφοριακών Συστημάτων 

έχει κάνει πολύ πιο εύκολη την 

παρακολούθηση του 

ανθρώπινου δυναμικού. Τα 

αρχεία ανθρώπινου δυναμικού 

αποτελούνται από δεδομένα 

που αφορούν τους υπαλλήλους 

της επιχείρησης, όπως τις 

ηλικίες τους, το επίπεδο 

εκπαίδευσης και εμπειρίας, τις 

αμοιβές και λεπτομέρειες 

επίδοσης. Η διαχείριση αυτών 

των αρχείων περιλαμβάνει την 

καταγραφή, τη χρονολόγηση, 

την ανάλυση και την ασφάλεια 

των πληροφοριών. Ορισμένες 

από αυτές τις πληροφορίες 

μπορεί να είναι πολύ 

εμπιστευτικού χαρακτήρα, 

όπως μεμονωμένοι μισθοί ή 

δεδομένα υγείας. Τα 

Πληροφοριακά Συστήματα 

Ανθρωπίνων Πόρων (HRIS - 

ΠΣΑΠ) είναι συστήματα που 

χρησιμοποιούνται για τη 

συλλογή, καταγραφή, 

διατήρηση δεδομένων, καθώς 

και ανάλυση και ανάκτηση 
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πληροφοριών σχετικά με το 

ανθρώπινο δυναμικό της 

επιχείρησης. Τα περισσότερα 

από τα σημερινά HRIS 

βρίσκονται αποθηκευμένα 

στους Η/Υ. Αν και είναι πέρα 

από τους σκοπούς του 

συγκεκριμένου Προγράμματος 

να συζητηθούν τεχνικές 

λεπτομέρειες των HRIS, αξίζει 

τον κόπο να διερυνηθούν δύο 

σχετικά θέματα: τις εφαρμογές 

των HRIS και τη διαχείριση 

θεμάτων ασφάλειας και 

απορρήτου που σχετίζονται με 

τα HRIS. Η διαχείριση του 

ανθρώπινου δυναμικού 

εξελίσσεται σε ένα επάγγελμα 

με βάση την τεχνολογία. Σε 

πολλούς οργανισμούς, οι 

εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν το 

ανθρώπινο δυναμικό ως πύλη 

παρά ως άτομο. Αυτός ο 

μετασχηματισμός της παροχής 

υπηρεσιών HR είναι γνωστός ως 

"e-HR" και η εφαρμογή του e-

HR απαιτεί μια θεμελιώδη 

αλλαγή στον τρόπο με τον 

οποίο οι επαγγελματίες του HR 

βλέπουν τους ρόλους τους. Ο 

όρος «e-HR» περιγράφει τον 

μετασχηματισμό της παροχής 

υπηρεσιών HR 

χρησιμοποιώντας τεχνολογία 

που βασίζεται στο Διαδίκτυο. 

Τώρα οι επαγγελματίες του 

ανθρώπινου δυναμικού όχι 

μόνο πρέπει να κατέχουν τις 

παραδοσιακές δεξιότητες και 

γνώσεις ανθρώπινου 

δυναμικού, αλλά και να έχουν 

τη δυνατότητα να εφαρμόζουν 

αυτές τις γνώσεις μέσω της 

τεχνολογίας. 
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8. Σύγχρονες 

Οργανώσεις / 
Οργανισμοί και 

Διοίκηση 
Ανθρώπινων 
Πόρων 

   25 • Ο κόσμος 
των  οργανισμών και 
ο θεσμός της 
επιχείρησης 

• Οι Λειτουργίες της 
Επιχείρησης και ο 
ρόλος του 
ανθρώπινου 
δυναμικού 

• Διοίκηση και 
Επιχειρηματικότητα 

• Η κοινωνικά 
υπεύθυνη 
επιχείρηση και 
Ανθρώπινοι Πόροι 

• Διεργασίες και 
Επίδοση της 
επιχείρησης 

Λαμβάνοντας υπόψη το 
σύγχρονο επιχειρηματικό 
περιβάλλον η διοίκηση ενός 
αυξανόμενα ποικιλόμορφου 
ανθρώπινου δυναμικού απαιτεί 
την απόκτηση ενός συνόλου 
εφοδίων και γνώσεων για την 
βελτίωση της άσκησης των 
Διοικητικών καθηκόντων. 
Βασικός στόχος των 
εισηγήσεων είναι η επαφή των 
συμμετεχόντων  με θέματα που 
άπτονται του τομέα της 
διοίκησης και της οργάνωσης 
των επιχειρήσεων στο πλαίσιο 
μιας εισαγωγικής θεώρησης. 
Με την ολοκλήρωση της 
θεματικής ενότητας οι 
συμμετέχοντες θα μπορούν να 
προσδιορίζουν τα 
χαρακτηριστικά των 
οργανισμών, να αξιολογούν  
την επίδραση των ανθρωπίνων 
πόρων στην ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων, να υποστηρίζουν 
δράσεις  αναδιοργάνωσης των 
οργανισμών, να υιοθετούν 
πολιτικές ανάπτυξης του 
ανθρώπινου δυναμικού στο 
πλαίσιο της εταιρικής 
υπευθυνότητας 

 

                                                                   

Αξιολόγηση Μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Τρόπος αξιολόγησης  μαθησιακών 
αποτελεσμάτων 

Εξετάσεις ερωτήσεων πολλαπλών 
επιλογών, ή 

Ανάλυση Μελέτης Περίπτωσης, ή 

Συγγραφή εργασίας ή 

Όπως ο διδάσκων επιλέξει. 
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Εκπαιδευτές 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτή  
Ιδιότητες εκπαιδευτή  

Προσόντα εκπαιδευτή 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Διδακτορικό Δίπλωμα 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτή  

Ιδιότητες εκπαιδευτή  
Προσόντα εκπαιδευτή 

ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς 
Διδακτορικό Δίπλωμα 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτή  
Ιδιότητες εκπαιδευτή  
Προσόντα εκπαιδευτή 

ΣΩΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς 
Διδακτορικό Δίπλωμα 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτή  

Ιδιότητες εκπαιδευτή  
Προσόντα εκπαιδευτή 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπ/μίου Πειραιώς 
Διδακτορικό Δίπλωμα 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτή  
Ιδιότητες εκπαιδευτή  

Προσόντα εκπαιδευτή 

ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 
Επίκουρος Καθηγητής ΟΠΑ 

Διδακτορικό Δίπλωμα 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτή  
Ιδιότητες εκπαιδευτή  
Προσόντα εκπαιδευτή 

ΚΟΠΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπ/μίου Πειραιώς 
Διδακτορικό Δίπλωμα 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτή  

Ιδιότητες εκπαιδευτή  
Προσόντα εκπαιδευτή 

ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ 

Επικ. Καθηγητής Πανεπ/μίου Πειραιώς 
Διδακτορικό Δίπλωμα 

 

Χορήγηση Πιστοποιητικού 

Τύπος Πιστοποιητικού ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Βαθμοί ECVET   
(προαιρετικά εφόσον υπάρχουν) 
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Κόστος συμμετοχής – Εκπτωτική πολιτική 

Κόστος συμμετοχής 1.500 Ευρώ 

Εκπτωτική πολιτική Εταιρική Συμμετοχή:  
• 10% για τρεις ή περισσότερες 

συμμετοχές και  

• 20% για πέντε ή περισσότερες 
συμμετοχές 

Τρόπος καταβολής τελών (Άπαξ /Δόσεις) Άπαξ ή 5 ισόποσες δόσεις των 300,00€ (Α’ 
δόση με την εγγραφή, Β’ δόση δύο μήνες 

μετά την έναρξη των μαθημάτων, Γ’ δόση 
τέσσερις μήνες μετά την έναρξη των 
μαθημάτων, Δ’ δόση έξι μήνες μετά την 

έναρξη των μαθημάτων, E’ δόση οκτώ μήνες 
μετά την έναρξη των μαθημάτων) 

 


