
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΤΠΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙ0001 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 
  ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.stt.aegean.gr/images/programma-

spoudon/eksamino6/dioikisi-anthropinou-dinamikou.pdf 

https://eclass.aegean.gr/courses/TNEY257/ 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

 

Η διδασκαλία του μαθήματος  Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού έχει σκοπό: 

 Να αναλύσει το εννοιολογικό υπόβαθρο και τις συγχρονες θεωρίες και πρακτικές της 

Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 

 Να εξηγήσει πως η συστηματική και μακροχρόνια αντιμετώπιση του ανθρώπινου 

δυναμικού συμβάλλει στην προσέλκυση, διατήρηση και ανάπτυξη ικανών και 

ικανοποιημένων εργαζόμενων και στην επίτευξη των στόχων των επιχειρήσεων και των 

οργανισμών 

 Nα παράσχει γνώσεις που να συμβάλλουν στην αναλυτική και συνθετική ικανότητα των 

διδασκομένων 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι-νες πρέπει να είναι σε θέση: 

 Να κατανοούν τις λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 

 Να κατανοούν τη συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα στην αποτελεσματική 

λειτουργία των επιχειρήσεων και των οργανισμών 

http://www.stt.aegean.gr/images/programma-spoudon/eksamino6/dioikisi-anthropinou-dinamikou.pdf
http://www.stt.aegean.gr/images/programma-spoudon/eksamino6/dioikisi-anthropinou-dinamikou.pdf


(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Το μάθημα δίνει έμφαση σε θεμελιώδεις έννοιες της επιστήμης της Διοίκησης Ανθρώπινου 
Δυναμικού τις οποίες προσαρμόζει και εξειδικεύει για τις ανάγκες των επιχειρήσεων της 
ναυτιλιακής βιομηχανίας. Στο πλαίσιο του μαθήματος δίνεται έμφαση στη συστημική 
προσέγγιση των οργανώσεων και αναλύονται μια σειρά από αλληλένδετες ενότητες, οι 
οποίες στο σύνολό τους, αποτελούν υποσυστήματα στο σύστημα διοίκησης ανθρώπινων 
πόρων.  
Οι ακόλουθες ενότητες εξετάζονται στο πλαίσιο του μαθήματος: 

- Εισαγωγή στη ΔΑΔ 

- Η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος των οργανώσεων,  

- Προγραμματισμός των ανθρώπινων πόρων 

- Ανάλυση εργασίας 

 Να κατανοούν την αναγκαιότητα ανάπτυξης εργαλείων και μεθόδων που θα 

συμβάλλουν στην ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και στην επίτευξη των 

στόχων των επιχειρήσεων και των οργανισμών 

 Να προσαρμόζουν τα θεωρητικά εργαλεία και τις έννοιες της επιστήμης της Διοίκησης 

Ανθρώπινου Δυναμικού στο ιδιαίτερο περιβάλλον των επιχειρήσεων της ναυτιλιακής 

βιομηχανίας 

 
 
 

 

 

Γενικές Ικανότητες 

 

Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ασχολείται με τη συστηματική και μακροχρόνια 
αντιμετώπιση των ανθρώπινων πόρων μιας οργάνωσης επιδιώκοντας τον σχεδιασμό των 
δραστηριοτήτων και των πολιτικών για το προσωπικό με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις 
μακροχρόνιες ανάγκες της οργάνωσης. Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού επιτρέπει στις 
οργανώσεις να αποκτήσουν, διατηρήσουν και αξιοποιήσουν ικανούς εργαζόμενους, οι 
οποίοι θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων τους.  
Οι διδασκόμενοι μέσω της παρακολούθησης του μαθήματος επιδιώκεται να αναπτύξουν τις 
ακόλουθες γενικές ικανότητες: 

- Ανάλυση περιβάλλοντος  

- Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών 

- Λήψη αποφάσεων 

- Ομαδική εργασία 

- Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

- Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 

θέματα φύλλου 

- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

- Διαχείριση ανθρώπινου παράγοντα 

- Επίλυση συγκρούσεων 

- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 



- Προσέλκυση και επιλογή υποψηφίων 

- Εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων 

- Συστήματα ανταμοιβών των εργαζομένων,  

- Αξιολόγηση της απόδοσής των εργαζομένων 

- Εργασιακές σχέσεις  

- Διεθνής ΔΑΔ 

- Διαχείριση διαφορετικότητας και θέματα κουλτούρας 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε πρακτικές περιπτώσεις και παραδείγματα από το χώρο των 
ναυτιλιακών και μεταφορικών επιχειρήσεων.  

 
 
 

 

  



(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Με φυσική παρουσία, πρόσωπο με πρόσωπο 

Χρήση πλατφόρμας eclass 

(https://eclass.aegean.gr/courses/TNEY124/) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χρήση Σύγχρονων και Διαδραστικών Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη Διδασκαλία και 
στην Εργαστηριακή Υποστήριξη. 
Επικοινωνία με τους φοιτητές και υποστήριξη του 
μαθήματος μέσω της πλατφόρμας eclass 
(https://eclass.aegean.gr/courses/TNEY124/)  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 ώρες 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

39 ώρες 

Σεμινάρια 12 ώρες 

Συγγραφή Εργασίας 35 ώρες 

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  125 ώρες 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ  
 

 
Διαδικασία Αξιολόγησης 

Επιλογή των διδασκομένων μεταξύ: 

Α. Τελικής εξέτασης με ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων 

(100%) 

Β. Γραπτής εργασίας και δημόσιας παρουσίασης της με 

βαρύτητα 40% και Τελικής εξέτασης με ερωτήσεις 

ανάπτυξης δοκιμίων με βαρύτητα 60% 

 

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική με εξειδικευμένη 

ορολογία στα αγγλικά 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Λεωνίδας Σ. Χυτήρης (2013), Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Εκδόσεις Φαίδιμος, 
Αθήνα.  

2. Gary Dessler (2015), Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Κριτική, Αθήνα. 
3. Νάνσυ Παπαλεξανδρή – Δημήτρης Μπουραντάς (2003), Διοίκηση Ανθρώπινων 

Πόρων, Εκδόσεις Γ. Μπένου, Αθήνα. 
4. Γ.Θεοτοκάς, Μ.Λεκάκου, Α.Πάλλης, Θ.Συριόπουλος, Γ.Τσαμουργκέλης, (2008), 

Ελληνική ναυτιλία, απασχόληση και ανταγωνιστικότητα, Δαρδανός, Αθήνα. 
5. R. Noe, J. Hollenbeck, B. Gerhart, P. Wright (2006), Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, 

Αθήνα, Παπαζήσης. 
 



- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

1. Human Resource Management Review 
2. Human Resource Management Journal 
3. International Human Resource Management Journal 

 

 
 

 

 


