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ΜΔΣΟΓΔΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΔΥΘΥΝΣΗΣ 

Πεξηγξαθή Μαζήκαηνο  

1. Τίηινο Μαζήκαηνο Γηεύζπλζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ θαη  

Οξγαλσζηαθή Σπκπεξηθνξά 

2. Κσδηθόο Μαζήκαηνο ΔΑΣ106 

3. Τύπνο Μαζήκαηνο Υπνρξεσηηθό 

4. Δπίπεδν Μαζήκαηνο Μεηαπηπρηαθό  

5. Έηνο  Σπνπδώλ 1
ν
  

6. Δλόηεηα 1
ε
  

7. Πηζησηηθέο Μνλάδεο (ECTS)  7.5 

8. Όλνκα Γηδάζθνπζαο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Δξ. Μαξία Μηραειίδε 

9. Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

   Ο θνηηεηέο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, αλακέλεηαη λα είλαη ζε ζέζε : 

 Να αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία θαη ην ξόιν ηεο δηεύζπλζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηόζν 

ζην ηδησηηθό ηνκέα όζν θαη ζην δεκόζην ηνκέα θαη λα εληάζζεη θαη λα αμηνινγνύλ, ζην 

ηζηνξηθό ηνπο πιαίζην, ηηο ζηξαηεγηθέο θαη πνιηηηθέο πνπ πηνζεηνύληαη από νξγαληζκνύο 

γηα ηα ζέκαηα πξνζσπηθνύ. 

 Να αλαδεηθλύνπλ ηελ επίδξαζε ησλ πνιηηηθώλ, νηθνλνκηθώλ, θνηλσληθώλ θαη άιισλ 

παξαγόλησλ πνπ θαζνξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο δηεύζπλζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζην 

δεκόζην ηνκέα. 

 Να αλαπηύμνπλ ζηξαηεγηθέο πνπ αθνξνύλ ζηνπο Αλζξώπηλνπο Πόξνπο ζρεηηθά κε ηελ 

πξόζιεςε θαη επηινγή πξνζσπηθνύ.  

 Να αλαιύνπλ απνηειεζκαηηθά ζέζεηο εξγαζίαο, λα πξνεηνηκάδνπλ πεξηγξαθέο 

θαζεθόλησλ θαη εηδίθεπζεο εξγαζίαο. 

 Να αμηνινγήζνπλ ην λνκηθό πεξηβάιινλ θαη ηνπ αληίθηππνπ ηνπ ζην ρώξν εξγαζίαο. 

 Να αλαιύνπλ ηηο αλάγθεο γηα θαηάξηηζε θαη αλάπηπμε θαη λα αμηνινγνύλ εξγαζίεο 

πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζνπλ ακνηβέο/θιίκαθεο κηζζνύο/θίλεηξα θαη νθέιε. 
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 Να πξνεηνηκάδνπλ θαη λα εθηεινύλ απνηειεζκαηηθέο ζπλεληεύμεηο επηινγήο 

 Να αλαπηύμνπλ θαη λα εθαξκόδνπλ απνηειεζκαηηθά επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 

 Να αληηκεησπίδνπλ πξνβιεκάηα γηα ηε ζηειέρσζε, ηελ εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη λα αμηνινγνύλ ηηο απνδόζεηο ηνπο. 

 Να αλαιύνπλ δεηήκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο ζην ρώξν εξγαζίαο γηα ηελ θαιύηεξε 

απόδνζε ησλ ππαιιήισλ θαη λα δηεξεπλνύλ ηνλ ζπκβνπιεπηηθό ηνπο ξόιν ζε ζέκαηα 

αμηνπνίεζεο θαη ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Να παξαθηλνύλ αλζξώπνπο (ζεσξίεο, αλζξώπηλεο αλάγθεο θαη θίλεηξα) 

 Να δηαρεηξίδνληαη ηε δπλακηθή νκάδσλ εξγαζίαο (ζπκπεξηθνξά αηόκσλ, ζπγθξνύζεηο) 

 Να δηαρεηξίδνληαη νξγαλσζηαθέο δηαδηθαζίεο (δξαζηεξηόηεηεο θαη ζρέζεηο κέζα ζηνπο 

νξγαληζκνύο όπσο, επηθνηλσλία, εγεζία, δύλακε, επηξξνή, εμνπζία) 

10.  Τξόπνο Παξάδνζεο  

 

Πξόζσπν κε Πξόζσπν 

11. Πξν-απαηηνύκελα θαη Σπλ-απαηηνύκελα 

Δελ Υπάξρνπλ 

12.  Πεξηερόκελν Μαζήκαηνο (Σηόρνο, Πεξηερόκελν)  

Οη θύξηνη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο είλαη λα δηεπθνιύλνπλ ηελ εθκάζεζε ησλ παξαθάησ: 

• Επηζθόπεζε ησλ ελλνηώλ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

αλζξώπηλν δπλακηθό ελόο νξγαληζκνύ 

• Η ζεκαζία ησλ ηξόπσλ βειηίσζεο ηεο ζέζεο ηνπ νξγαληζκνύ ζηελ αγνξά από ηελ 

πξννπηηθή ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

• Η ζεκαζία ηεο κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

• Η ζεκαζία ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζε ζέκαηα αλζξώπηλνπ 

δπλακηθνύ 

• Η ζεκαζία ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζην αλζξώπηλν δπλακηθό 

• Η ζεκαζία ησλ θαιύηεξσλ ηαθηηθώλ αιιαγήο ζην αλζξώπηλν δπλακηθό κε ζθνπό ηελ 

πξνεηνηκαζία γηα ην κέιινλ 

1. Πξνθιήζεηο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ: ζέκαηα, αξρέο θαη δεηήκαηα θαη νη πξνθιήζεηο ηνπ 
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αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ πνπ απαζρνινύλ ηνπο νξγαληζκνύο ζήκεξα.  

2. Τν Ννκηθό Πεξηβάιινλ: ην λνκνζεηηθό «λαξθνπέδην» πνπ επεξεάδεη ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηνίθεζε ησλ αλζξώπσλ ζην ρώξν εξγαζίαο. 

3. Πξνγξακκαηηζκόο: πώο λα εμαζθαιηζηεί όηη νη ζσζηνί άλζξσπνη είλαη ζηε ζσζηή ζέζε ζην 

ζσζηό ρξόλν. 

4. Πξόζιεςε θαη Δπηινγή: απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη πνιηηηθέο γηα ηελ εύξεζε, 

ηνπνζέηεζε θαη δηαηήξεζε ησλ αλζξώπσλ.  

5. Σρέδην Δξγαζίαο: ζρεδηαζκόο εξγαζηώλ γηα λα εμαζθαιηζηεί όηη παξέρεηαη ζηνπο 

εξγαδόκελνπο έλα πεξηβάιινλ αζθάιεηαο θαη απόδνζεο-ελίζρπζεο. 

6. Καηάξηηζε θαη Αλάπηπμε: αλάιπζε αλαγθώλ θαη ζρεδηαζκόο πνιηηηθώλ θαη πξαθηηθώλ γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή θαηάξηηζε. 

7. Γηαρείξηζε θαη Βειηίσζε ηεο Απόδνζεο: δηαδηθαζίεο απνηειεζκαηηθήο αλαηξνθνδόηεζεο 

θαη αμηνιόγεζεο ηεο απόδνζεο πνπ ζα βειηηώζνπλ ηε κεκνλσκέλε θαη ηε ζπλνιηθή απόδνζε. 

8. Απνδεκίσζε θαη Κίλεηξα: ζρεδηαζκόο θαη εθαξκνγή κεζόδσλ αληακνηβήο πνπ παξαθηλνύλ 

ηνπο εξγαδόκελνπο γηα βέιηηζηε απόδνζε. 

9. Σρέζεηο Υπαιιήισλ: ζρεδηαζκόο θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ θαη δνκώλ γηα ηε δεκηνπξγία 

ζρέζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή απόδνζε ηνπ νξγαληζκνύ. 

10. Υγεία θαη Αζθάιεηα: εμαζθάιηζε όηη ν ρώξνο εξγαζίαο παξέρεη έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ 

γηα ην εξγαηηθό δπλακηθό ηνπ. 

11. Γηεζλή Αλζξώπηλνη Πόξνη: Αλάιπζε ησλ Δηεζλώλ Πξαθηηθώλ πνπ αθνξνύλ ζηνπο 

αλζξώπηλνπο πόξνπο. 

12. Κίλεηξα: Δηαδηθαζίεο ππνθίλεζεο, παξάγνληεο, ζεσξίεο ππνθίλεζεο, εθαξκνγή ζηνπο 

νξγαληζκνύο. 

13. Οκάδεο Δξγαζίαο: Δεκηνπξγία, δπλακηθή ησλ νκάδσλ, απνηειεζκαηηθόηεηα. 

14. Ηγεζία: Απνηειεζκαηηθόο Ηγέηεο, ζεσξίεο ζηνπο νξγαληζκνύο θαη νη εθαξκνγέο ζηνπο 

νξγαληζκνύο. 

15. Δπηθνηλσλία: Αξρέο επηθνηλσλίαο ζηε δηνίθεζε. 

13.  Σπληζηώκελε Βηβιηνγξαθία 

 

 Γιοίκηζη Ανθρωπίνων Πόρων, Χπηήξεο Λ, Φαίδηκνο, Αζήλα, 2013 

 Γιοίκηζη Ανθρώπινων Πόρων, Κνπθίδνπ Ξεξνηύξε Σηέιια, Εθδόζεηο Αληθνύια, 2010 
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 Οργανωζιακή Σσμπεριθορά, Βαζικές έννοιες και ζύγτρονες προζεγγίζεις - 2η έκδοζη, 

Stephen Robbins, Timothy Judge, Εθδόζεηο Κξηηηθή, 2018 

 Οργανωζιακή Σσμπεριθορά Γ΄ έκδοζη , Λεσλίδαο Σ. Χπηήξεο, Interbooks, 2013 

 Η Κσπριακή Γημόζια Γιοίκηζη: Σσζηημική Θεώρηζη. Χξπζαθίλεο, Γ., Λεπθσζία, 2013 

 Γιοίκηζη Ανθρώπινων Πόρων ,Παπαιεμαλδξή Νάλζπ θαη Μπνπξαληάο Δεκήηξηνο, 

Εθδόζεηο Ε. Μπέλνπ, 2003 

 Γιοίκηζη και Οργανωηική Σσμπεριθορά, Θενδσξάηνο Ε., Εθδόζεηο Σηακνύιεο, 2004 

 Human Resource Management, Dessler Gary, Prentice Hall, 2017 

 

Άξζξα: 

 Hoel, D. H (2014). Leaving Employeement due to persistent stress. 4nd ed. Pittsburgh: 

Djukovic, N. p267-289. 

 Jacob, E (2013). Bullying causes lack of motivation. 5th ed. Surrey: Warr, J., A p45-49. 

 Jones, H (2011). Verbal conduct & Physical conduct against inferior males & females. 

5th ed. Austin: Phillips L. p.163-177. 

 Leigh M. & Cooper C. L. (2011). The negative impacts of bullying on the individual in 

the workplace. Costs of bullying on employees 2(3),33-50. 

 Lewis, G. & Timothy, F. (2012). The non-working factors 3rd ed. Pocatello: Meriam, I & 

Raknes, F. p68-83. 

 Melhuish E., (2012). Defining bullying in business. Bullying as the major issue in 

business 8 (6), 19-24. 

 Moore E (2012). Work Relationships 3rd ed. Alabama: Matthiersen, N., A & Bickman, L. 

p63-79. 

 Moore E, Sparks, H & Evans, P. (2011). The organizational structure & Climate 6th ed. 

Virginia:  

 Sparks, H & Colatosi, C. p77-93. 

 Needham, P (2014). Mental problems caused due to negative stress. The Employee’s 

defectiveness in the organization. 3 (5), 53-71. 

 Hemp, P., 2004. Regarding productivity. Presenteeism: At Work – But Out Of It, [e-
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journal] 82(10), pp. 49-58. Available through Harvard Business Review website  

 < https://hbr.org/2004/10/presenteeism-at-work-but-out-of-it > [Accessed 8 March 

2018] 

 Σσναλλακηική ηγεζία, μεηαζτημαηιζηική ηγεζία, διοίκηζη ζσγκρούζεων, ζσναιζθημαηική 

νοημοζύνη ζηην περίπηωζη ηων διεθνοποιημένων οργανιζμών. Η περίπηωζη ηων 

θαρμακοβιομητανιών, Σιαδήμος Βαζίλειος, 

https://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/8307/1/%ce%a0%ce%b1%ce%bd%

ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%ce%bc%ce%b9%ce%bf%20%ce%a0

%ce%b1%cf%84%cf%81%cf%8e%ce%bd.pdf 

 Ποια είναι ηα ταρακηηριζηικά ενός ηγέηη, Economistas, Σηέθανος Τζοσπλάκης, 2019 

https://www.economistas.gr/synenteyxeis/13829_poia-einai-ta-haraktiristika-enos-igeti 

 Πραγμαηικός ηγέηης: ηα 5 ταρακηηριζηικά ηοσ και πως να ηα αποκηήζεις, THE PERPOSE, 

Γιώργος Παλαιός https://purpose.gr/pragmatikos-igetis-ta-5-charaktiristika-tou-ke-pos-

na-ta-apoktisis/ 

 Venkatesh, V., Thong, J. Y., & Xu, X. (2012). Consumer acceptance and use of 

information technology: extending the unified theory of acceptance and use of 

technology. MIS quarterly, 157-178. https://www.selecthub.com/hris/future-of-hr-

software-trends/ 

 Ma, L., & Ye, M. (2015). The role of electronic human resource management in 

contemporary human resource management. Open Journal of Social Sciences, 3(04), 71.  

 Mahfod, J., & Khalifa, N. Y. (2017). Electronic human resource management (E-HRM) 

system. Nivlouei, F. B. (2014). Electronic human resource management system: The main 

element in capacitating globalization paradigm. International Journal of Business and 

Social Science, 5(2). 

 Ollier-Malaterre, A. (2017). Cross-national work–life research: Common misconceptions 

and pervasive challenges. Community, Work & Family, 20(1), 92–

98.10.1080/13668803.2017.1272173  

 Ollo-López, A., & Goñi-Legaz, S. (2017). Differences in work–family conflict: Which 

individual and national factors explain them? The International Journal of Human 

Resource Management, 28(3), 499–525.10.1080/09585192.2015.1118141  
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 Lyness, K. S., & Judiesch, M. K. (2014). Gender egalitarianism and work–life balance 

for managers: Multisource perspectives in 36 countries. Applied Psychology: An 

International Review, 63, 96–129.10.1111/apps.2014.63.issue-1  

 Masuda, A. D., Poelmans, S. A. Y., Allen, T. D., Spector, P. E., Lapierre, L. M., Cooper, 

C. L., … Moreno-Velazquez, İ. (2012). Flexible work arrangements availability and their 

relationship with work-to-family conflict, job satisfaction, and turnover intentions: A 

comparison of three country clusters. Applied Psychology: An International Review, 61, 

1–29.10.1111/apps.2012.61.issue-1  

 David Giauque, Simon Anderfuhren-Biget & Frédéric Varone (2019) Stress and turnover 

intents in international organizations: social support and work–life balance as resources, 

The International Journal of Human Resource Management, 30:5, 879-901, DOI: 

10.1080/09585192.2016.1254105 

 Michailidis, M. P. (2018). The Challenges of AI & Blockchain on HR Recruitment 

Practices, Journal Cyprus Review, Vol 30 No. 2,):169-180 (ISSN:1015-2881(Print), 

ISSN#:25478974(online). 

14.  Σρεδηαζκέλεο Μαζεζηαθέο Γξαζηεξηόηεηεο θαη Γηδαθηηθέο Μέζνδνη 

Δηάιεμε 

Σπδεηήζεηο 

Πξαθηηθά παξαδείγκαηα 

Μειέηεο πεξίπησζεο 

Παξνπζηάζεηο 

 

15.  Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο θαη θξηηήξηα 

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο,(Γξαπηή Εμέηαζε, Πξνθνξηθή Εμέηαζε, Παξνπζηάζεηο, Μειέηεο/Projects, 

Αζθήζεηο, Δξαζηεξηόηεηεο)  

Αλαθέξνληαη ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο (π.ρ Αζθήζεηο, δξαζηεξηόηεηεο , κειέηεο, 

Εμεηάζεηο) 

Εξγαζίεο/ Μειέηεο: 40% 

Γξαπηή εμέηαζε: 50% 
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Παξνπζία/ Σπκκεηνρή ζηελ ηάμε: 10% 

 

16.  Γιώζζα Γηδαζθαιίαο 

Ειιεληθά 

17.  Πξαθηηθή Άζθεζε 

Πξναηξεηηθή  

 


