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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Tο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας,
διοργανώνει εξ αποστάσεως Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, με τίτλο «Σύγχρονες
Προσεγγίσεις στο Μάνατζμεντ και την Ηγεσία: Πρακτικές κατευθύνσεις για
αυξημένη οργανωσιακή αποτελεσματικότητα» διάρκειας 54 ωρών το οποίο θα
πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως με την μέθοδο της σύγχρονης και ασύγχρονης
τηλεκπαίδευσης:

Διάρκεια: 54 ώρες ( 2 μήνες)

Κόστος:   300 Ευρώ

Υλοποίηση: Eξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Πιστοποιητικό:  Χορηγείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καφετζόπουλος Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής-

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

https://www.uom.gr/ba


Κ .Ε .ΔΙ .ΒΙ .Μ .  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  |  ΣΕΛ .  3

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, ιδιωτικού και δημοσίου τομέα που
είναι έτοιμα να αναλάβουν σημαντική διοικητική ευθύνη στους οργανισμούς
τους.
Στελέχη μεσαίου επιπέδου με λίγα χρόνια εργασιακής εμπειρίας που
εμπνέονται να καινοτομούν ή επιθυμούν να κάνουν τη διαφορά στον τρόπο
εργασίας τους.
Άτομα που είναι πρόθυμα και αφοσιωμένα να βελτιώνουν την εργασία τους
στους οργανισμούς τους.
Άτομα που θέλουν να βελτιώσουν σημαντικά τις γνώσεις τους και τις
επαγγελματικές τους προοπτικές προς όφελος της καριέρας τους.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε: 
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Οι  εκπαιδευόμενοι ,  είτε  είναι  έμπειροι  επαγγελματίες  ή
νεοεισερχόμενοι  στις  επιχειρήσεις ,  θα  αναβαθμίσουν  τις  ηγετικές
τους  δεξιότητές ,  θα  βελτιώσουν  τις  ικανότητες  απόδοσής  στον  χώρο
εργασίας  και  τις  επαγγελματικές  τους  προοπτικές ,  προωθώντας  την
καριέρα  τους .  Ειδικότερα ,  το  συγκεκριμένο  πρόγραμμα  θα  παράσχει  τα
απαραίτητα  εφόδια ,  ώστε  οι  συμμετέχοντες  να  αντιλαμβάνονται  τις
σύγχρονες  τάσεις  στη  διοίκηση  των  επιχειρήσεων ,  να  οικοδομήσουν
μεγαλύτερη  αυτογνωσία ,  να  βελτιώσουν  το  στυλ  ηγεσίας  τους ,  να
ενεργούν  πιο  αποφασιστικά ,  να  προβλέπουν  και  να  αντιδρούν  στις
επιχειρηματικές  ευκαιρίες ,  να  αναπτύσσουν  τις  δεξιότητες  που
απαιτούνται  για  να  αντιμετωπίζουν  αποτελεσματικά  τις  διαφορετικές
καταστάσεις  και  προκλήσεις .  Το  παρόν  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα
προσδοκά  να  δημιουργήσει  αποτελεσματικότερους  ηγέτες  και
μάνατζερ ,  σκεπτόμενους  έξω  από  το  κουτί ,  που  θα  φέρουν  και  θα
οδηγήσουν  την  απαραίτητη  αλλαγή ,  την  καινοτομία  και  τη  στρατηγική
ευελιξία  για  αυξημένη  οργανωσιακή  αποτελεσματικότητα .

Το  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  «Σύγχρονες  Προσεγγίσεις  στο
Μάνατζμεντ  και  την  Ηγεσία :  Πρακτικές  κατευθύνσεις  για  αυξημένη
οργανωσιακή  αποτελεσματικότητα» αποσκοπεί  στο  να  εκπαιδεύσει ,
προετοιμάσει  και  εμβαθύνει  τις  γνώσεις  όσων  επιθυμούν ,  στις
σύγχρονες  τάσεις  και  προκλήσεις  των  επιχειρήσεων .  Αφορά  θέματα
που  άπτονται  της  διοίκησης  και  της  ηγεσίας  σε  οργανισμούς
οποιασδήποτε  μορφής .  

ΣΚΟΠΟΣ  -  ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



Κ .Ε .ΔΙ .ΒΙ .Μ .  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  |  ΣΕΛ .  5

Οι  σύγχρονες  τάσεις  και  προκλήσεις  των  επιχειρήσεων :  Μέθοδοι
αντιμετώπισης .
Πώς  θα  διαμορφωθεί  ένας  ανθεκτικός  κι  ευέλικτος  οργανισμός .
Πώς  θα  διαμορφωθεί  μια  επιτυχημένη  επιχειρηματική
στρατηγική .
Ποιες  ικανότητες  απαιτούνται  στο  νέο  επιχειρηματικό
περιβάλλον  και  πώς  θα  αποκτηθούν .
 Διαχείριση  της  γνώσης  και  ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα .
  Διοίκηση  υψηλά  προσοντούχου  ανθρώπινου  δυναμικού
(talentmanagement) .

 Διοίκηση  των  οργανωσιακών  αλλαγών .
Διαχείριση  της  καινοτομίας  και  επιχειρηματικότητα .
Μάνατζμεντ  και  ηγεσία .
Ποια  είναι  τα  χαρακτηριστικά  ενός  σύγχρονου  ηγέτη .
Πώς  θα  επιτευχθεί  η  αποτελεσματική  ηγεσία .
Τα  σύγχρονα  ηγετικά  στυλ :  Από  την  θεωρία  στην  πράξη
Μέθοδοι  ηγεσίας  των  ομάδων  προς  επίτευξη  υψηλών  αποδόσεων
Ενδυνάμωση  και  δέσμευση  του  προσωπικού
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ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Οι  εισηγητές  των  Προγραμμάτων  είναι  μέλη  του  Διδακτικού  και
Επιστημονικού  Προσωπικού  (Δ .Ε .Π .)  του  Πανεπιστημίου  Μακεδονίας
καθώς  και  εξωτερικοί  συνεργάτες  και  στελέχη  με  πολύχρονη
εμπειρία ,  αλλά  και  εξειδικευμένη  θεωρητική  γνώση .  

Ο  εισηγητης  του  προγράμματος  είναι  ο :

Καφετζόπουλος  Δημήτριος ,  Επίκουρος  Καθηγητής  -  Τμήμα
Οργάνωσης  & Διοίκησης  Επιχειρήσεων ,  Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας

Οι  εκπαιδευόμενοι  για  την  απόκτηση  του  πιστοποιητικού ,
υποβάλλονται  σε  αξιολόγηση  με   .  Μετά  την  επιτυχή  αξιολόγηση
παρέχεται  στους  συμμετέχοντες  Πιστοποιητικό ,  διαφορετικά
λαμβάνουν  Βεβαίωση  Παρακολούθησης .

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

https://www.uom.gr/ba
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ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1)    Ομάδες εγγραφόμενων: Ορίζεται έκπτωση
25% επί των διδάκτρων σε κάθε εγγραφόμενο
μέλος ομάδας τεσσάρων (4) ατόμων και άνω. Η
έκπτωση ισχύει με την ταυτόχρονη εγγραφή
τεσσάρων ατόμων και δε συνδυάζεται με
καμία άλλη έκπτωση.
2)    Εφάπαξ καταβολή: Ισχύει έκπτωση με
εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων. Έκπτωση
5% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι
εγγραφόμενοι οι οποίοι θα καταβάλουν
εφάπαξ τα δίδακτρα προγραμμάτων κόστους
άνω των 300€ με κατάθεση σε τραπεζικό
λογαριασμό. Η συγκεκριμένη έκπτωση για την
εφάπαξ καταβολή διδάκτρων μπορεί να
συνδυαστεί με μία μόνο έκπτωση από τις
επόμενες ειδικές κατηγορίες.
Β) Ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων
Οι παρακάτω ειδικές κατηγορίες
εκπτώσεων ΔΕΝ ισχύουν αθροιστικά.
1)    Έκπτωση 50% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι
εργάζονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
2)    Έκπτωση 20% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας και έχουν ολοκληρώσει κάποιο
Πρόγραμμα στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο παρελθόν.

3)    Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας.
4)   Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
φοιτητές ή απόφοιτοι του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

5) Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι
ανήκουν στην κατηγορία ΑΜΕΑ ή πολυτέκνων.
6)    Έκπτωση 10% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
άνεργοι, με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας
σε ισχύ.

Προκειμένου να τεκμηριώνεται η ισχύς των

επιλεγμένων στη φόρμα εγγραφής εκπτώσεων,

ο/η εκπαιδευόμενος/η οφείλει να αποστέλλει

στο τμήμα διοικητικής υποστήριξης έγκαιρα

και στο πρωτότυπο ή σε επικυρωμένο

αντίγραφο τα σχετικά δικαιολογητικά, πριν την

έναρξη του επιλεχθέντος Προγράμματος. Σε

περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής ή μη

επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των

υποβληθέντων δικαιολογητικών, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της

χορηγηθείσας έκπτωσης καθώς και να

απαιτήσει την όποια προκύπτουσα χρηματική

διαφορά.

 Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τα

ποσοστά των εκπτώσεων και λοιπών

προσφορών επί των αρχικών τιμών των

διδάκτρων, καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος

Κύκλου Σπουδών χωρίς προηγούμενη

ειδοποίηση. Οι όποιες αλλαγές δεν αφορούν

τους/τις ήδη εγγεγραμμένους/ες.
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. . . . .

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 300€ με προκαταβολή 200€ με την εγγραφή και
μία δόση.

Για τη συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα  απαιτείται η ολοκλήρωση των παρακάτω τριών
βημάτων.

ΒΗΜΑ 1ο - Υποβολή αίτησης εγγραφής
Αιτήσεις Συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα μας 

(kedivim.uom.gr) ή αυτοπροσώπως στο γραφείο του ΚΕΔΙΒΙΜ

 ΒΗΜΑ 2ο - Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών
Υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών κατά περίπτωση.

1.       Απλή φωτοτυπία Πτυχίου Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. / Ι.Ε.Κ. ή Απολυτηρίου Λυκείου και αντίστοιχα για
τους φοιτητές Βεβαίωση Σπουδών από τη Γραμματεία του Τμήματος που φοιτούν.
2.       Απλή φωτοτυπία ταυτότητας.
3.       Πρωτότυπο ή σε (επικυρωμένο) αντίγραφο τα σχετικά δικαιολογητικά που εμπίπτουν
στην εκπτωτική πολιτική.

 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν:

·         Ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα αρχεία) στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@uom.edu.gr 

ΒΗΜΑ 3ο - Καταβολή διδάκτρων (υπάρχει σχετική ηλεκτρονική ενημέρωση μετά την
αίτηση)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ  - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΟΣΤΟΣ


