
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΚΔΣΔΘΠΑΗΓΔΤΖ 

ΓΗΟΗΘΖΖ ΠΧΙΖΔΧΛ ΘΑΗ ΑΛΘΡΧΠΗΛΟΤ ΓΤΛΑΚΗΘΟΤ ΠΧΙΖΔΧΛ 

DIPLOMA IN SALES MANAGEMENT AND SALES FORCE MANAGEMENT 
 

Υπό ηην Αιγίδα και ηην Υποζηήπιξη ηος Πανελληνίος Σςνδέζμος Σςνηονιζηών Αζθαλιζηικών Σςμβούλων  

Ακαδημαϊκή Σςνεπγαζία Ε.Ι.Α.Σ., Πανεπιζηημίος Πειπαιώρ και EFICERT 
 

Κάθε δεύτερη Τετάρτη, 
από την Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίοσ 2019 έως και την Τετάρτη, 22 Ιανοσαρίοσ 2020, 16.00-19.20 

 

Ζ αθαδεκατθή ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπ Διιεληθνύ Ηλζηηηνύηνπ Αζθαιηζηηθώλ πνπδώλ θαη ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο, ππό ηελ πηζηνπνηεηηθή αηγίδα ηνπ Δπξσπατθνύ Οξγαληζκνύ Αζθαιηζηηθώλ θαη 

Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Πηζηνπνηήζεσλ EFICERT, ε νπνία εθθξάδεηαη ζην Πξόγξακκα Κεηεθπαίδεπζεο 

Γηνίθεζεο Πσιήζεσλ θαη Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Πσιήζεσλ, εκπεξηέρεη ηελ πιένλ ζύγρξνλε θαη 

πινπζηόηεξε εθηθηή ηερλνγλσζία Management θαη, εηδηθόηεξα, Sales Management θαη Sales Force 

Management, ηθαλή λα εγγπεζεί ηνπο πιένλ θαηλνηνκηθνύο, ζπζηεκαηηθνύο θαη απνηειεζκαηηθνύο ηξόπνπο 

Γηνίθεζεο ησλ θπζηθώλ ή αλζξώπηλσλ Γηθηύσλ Πσιήζεσλ θαη ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπο.  

Ζ ελ ιόγσ αθαδεκατθή ζπλεξγαζία θνκίδεη εμαηξεηηθά ζύγρξνλα «εθόδηα» δηνίθεζεο, ζηεξηδόκελα ζηε 

δηεζλή ζεσξία θαη βηβιηνγξαθία Management  θαη  πξσηίζησο,  ζηηο απνδεδεηγκέλα επηηπρείο θαη 

απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο  Sales Management θαη Sales Force Management. 

 Γλσξίδνπκε όηη νη πειάηεο καο δελ είλαη πιένλ physical ή citizens, αιιά phygital (physical θαη 

digital) θαη netizens (internet citizens);   

 Γλσξίδνπκε όηη νη λένη ζπλεξγάηεο καο επηθνηλσλνύλ ιηγόηεξν «δηα δώζεο» θαη πεξηζζόηεξν 

ςεθηαθά, ζηηο πιαηθόξκεο ησλ Social Media; 

 Γλσξίδνπκε ηηο δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο πειαηνινγίνπ θαη πξνζέιθπζεο λέσλ ζπλεξγαηώλ, κε 

«όρεκα» απηέο ηηο πιαηθόξκεο ησλ  Social Media; 

 Πώο δηεηζδύνπκε ζηηο αγνξέο απηώλ ησλ λέσλ (ςεθηαθώλ) πειαηώλ καο θαη πώο 

πξνζειθύνπκε  απηήλ ηε λέα γεληά «ςεθηαθώλ» ζπλεξγαηώλ καο; 

 ε απηό ην πεξηβάιινλ, πνηνί είλαη νη λένη ζηόρνη καο θαη πώο ηνπο επηηπγράλνπκε; 

 Πώο αμηνπνηνύκε ηηο δπλάκεηο ηνπ Γξαθείνπ Πσιήζεώλ καο ή ηνπ Γηθηύνπ Πσιήζεσλ πνπ 

δηεπζύλνπκε, πξνο απηέο ηηο λέεο θαηεπζύλζεηο;  

 Πνηό είλαη ην λέν κνληέιν Management πνπ θαινύκαζηε λα αθνινπζήζνπκε; 

 

Η Αθαδεκατθή ζπλεξγαζία ηνπ Ειιεληθνύ Ιλζηηηνύηνπ Αζθαιηζηηθώλ Σπνπδώλ θαη ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο, ππό ηελ πηζηνπνηεηηθή αηγίδα ηεο EFICERT, απαληά πιήξσο, 

επηζηεκνληθά θαη εθαξκνζκέλα, ζηα πξνεγνύκελα εξσηήκαηα, «θσηίδεη» ηηο πιένλ 

απαηηεηηθέο δηαζηάζεηο ηνπο θαη παξέρεη άξηζηα «εξγαιεία»  απνηειεζκαηηθήο  θαη 

αλαπηπμηαθήο Δηνίθεζεο Πσιήζεσλ θαη Δηνίθεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ Πσιήζεσλ, 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξόγξακκα Μεηεθπαίδεπζεο.  
 

Πεξηγξαθή θαη Θεκαηνινγία 

Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ, ηα αλζξώπηλα ή θπζηθά Γίθηπα 

Πσιήζεσλ (Γίθηπα Agency, Πξαθηνξεηαθά θαη Μεζηηηθά Γίθηπα Πσιήζεσλ) 

αληηκεησπίδνπλ πξσηόγλσξεο πξνθιήζεηο, λέεο απαηηήζεηο θαη ζεκαληηθέο 

αιιαγέο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ, νινέλα θαη πην πνιύ, ην πεξηβάιινλ ηνπο, ηελ νξγαλσηηθή ηνπο δνκή, ηηο 

ιεηηνπξγίεο θαη ηελ απόδνζε ηνπο.  

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Σελίδα 2 από 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ πνιπεηήο ύθεζε ηεο νηθνλνκίαο καο, έρεη αθήζεη ην «απνηύπσκα» ηεο ζηελ απόδνζε ησλ Γηθηύσλ 

Πσιήζεσλ, θαζώο έρνπλ επεξεαζηεί ην εηζόδεκα θαη ε αγνξαζηηθή δύλακε ησλ θαηαλαισηώλ θαη, 

επνκέλσο, ησλ δπλεηηθώλ πειαηώλ ηνπο. 
 

Ζ δηεύξπλζε ηεο «δεμακελήο» ησλ αλέξγσλ, έρεη θαη απηή επηδξάζεηο ζην εηζόδεκα ησλ λνηθνθπξηώλ,  

αιιά ηαπηόρξνλα παξέρεη κεγάιεο επθαηξίεο πξνζέιθπζεο λέσλ Αζθαιηζηηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ, ζηνηρείν 

πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ ηζρπξνπνίεζε ησλ αλζξώπηλσλ ή θπζηθώλ Γηθηύσλ Πσιήζεσλ, ζηνλ 

εκπινπηηζκό ηεο ζηειέρσζεο θαη ζηελ επαύμεζε ηεο απόδνζήο ηνπο. 

 

Οη λέεο ηερλνινγίεο παξέρνπλ ζεκαληηθέο επθαηξίεο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ησλ 

πσιήζεσλ, αθνύ κία λέα γεληά δπλεηηθώλ πειαηώλ εκθαλίδεηαη θαη κπνξεί λα 

επηθνηλσλεί καδί ηνπο, κε «όρεκα» ηηο ςεθηαθέο πιαηθόξκεο ησλ κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο.  
 

Ζ θάκςε ηνπ ζπζηήκαηνο Θνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ επεξεάδεη θαη απηή ηνλ «θόζκν» ησλ αλζξώπηλσλ ή 

θπζηθώλ Γηθηύσλ Πσιήζεσλ, αθνύ αλεζπρεί ην πειαηεηαθό ηνπο θνηλό θαη θαιεί ηνπο Αζθαιηζηηθνύο 

Γηακεζνιαβεηέο λα πξνηείλνπλ νπζηαζηηθέο ιύζεηο καθξάο πλνήο. 
 

Σέινο, ην λέν ζεζκηθό πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ αζθαιηζηηθή αγνξά καο, επεξεάδεη θαη απηό ην πεξηβάιινλ 

ηεο αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο θαη θαιεί ηα αλζξώπηλα ή θπζηθά Γίθηπα Πσιήζεσλ λα ιεηηνπξγνύλ 

αθόκε πην ζπληεηαγκέλα θαη κεζνδηθά, ζην πιαίζην ησλ απαηηήζεσλ ηνπ. 
 

Ζ Γηνίθεζε ησλ αλζξώπηλσλ ή θπζηθώλ Γηθηύσλ Πσιήζεσλ θαζίζηαηαη, έηζη, αθόκε πην 

απαηηεηηθή θαη πεξίπινθε, ελώ θαιεί ηνπο επί θεθαιήο ηνπο  (Γηεπζπληέο θαη Δπηζεσξεηέο 

Πσιήζεσλ, Agency θαη Unit Managers, Πξάθηνξεο θαη Κεζίηεο Αζθαιίζεσλ) λα αληαπνθξηζνύλ 

ζηηο λέεο απαηηήζεηο θαη ζηηο λενδηακνξθσλόκελεο ζπλζήθεο ηνπ ξόινπ ηνπο.  
 

 Να εγγπεζνύλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ πνπ αλαιακβάλνπλ.   

 Να αλαπηύζζνπλ θαη λα πξνζειθύνπλ αμηόινγα λέα ζηειέρε πσιήζεσλ, πςειήο απόδνζεο.   

 Να ζπγθξνηνύλ θαη λα δηνηθνύλ Sales Teams πςειώλ πξνζόλησλ πνηόηεηαο θαη παξαγσγηθόηεηαο.   

 Να εγγπώληαη ηελ επίηεπμε πςειώλ πνηνηηθώλ δεηθηώλ απόδνζεο, όπσο πςειήο δηαηεξεζηκόηεηαο θαη 

αλαλεσζηκόηεηαο εξγαζηώλ, επηθεξδνύο Product Μix, θ.ν.θ. 
 

Σν ελ ιόγσ Πξόγξακκα Κεηεθπαίδεπζεο ζηε Γηνίθεζε Πσιήζεσλ θαη ζηε 

Γηνίθεζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Πσιήζεσλ αλαιύεη ηηο πξναλαθεξόκελεο 

αιιαγέο θαη εμειίμεηο, θαζώο θαη ηηο επηδξάζεηο ηνπο ζηα αλζξώπηλα ή θπζηθά 

Γίθηπα Πσιήζεσλ, ελώ πξνηείλεη ηεθκεξησκέλνπο θαη εκπεξηζηαησκέλνπο 

ηξόπνπο απνηειεζκαηηθήο αλάπηπμεο θαη δηνίθεζήο ηνπο, αιιά θαη αλάπηπμεο θαη 

δηνίθεζεο ησλ πόξσλ ηνπο, ησλ ιεηηνπξγηώλ θαη ησλ εξγαζηώλ ηνπο. 
 

ε απηό ην πιαίζην, νη Θεκαηηθέο Δλόηεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο έρνπλ σο εμήο:   
 

α. Λέν Οηθνλνκηθό θαη Θεζκηθό Πεξηβάιινλ, Πεξηβάιινλ Αγνξάο θαη Απνξξένπζεο Δπθαηξίεο 

Πσιήζεσλ  

β. ηνρνζεζία θαη Πξνγξακκαηηζκόο Πσιήζεσλ θαη Αλζξσπίλσλ Πόξσλ  

γ. Πξνζέιθπζε, Αμηνιόγεζε, Δπηινγή θαη Θαζνδήγεζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Πσιήζεσλ  

δ. Δθπαίδεπζε θαη Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Πσιήζεσλ 

ε. Οξγάλσζε «Γπλάκεσλ» ύγρξνλσλ Αζθαιηζηηθώλ Γξαθείσλ Πσιήζεσλ 

ζη. Ζγεζία θαη ε «Σέρλε» ηεο Γηεύζπλζεο  

 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Σελίδα 3 από 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δ.  Δπνπηεία Δπίηεπμεο & Τπέξβαζεο ηόρσλ Πσιήζεσλ θαη Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Πσιήζεσλ 

ε. Θαηλνηνκηθή ηξαηεγηθή θαη Σαθηηθή Αλάπηπμεο Πσιήζεσλ 

ζ. Θέκαηα Δηδηθνύ Δλδηαθέξνληνο 

 Αμηνπνίεζε Social Media 

 Marketing Αζθαιηζηηθώλ Τπεξεζηώλ 

 Financial Planning Management 

 Φεθηαθόο Κεηαζρεκαηηζκόο 

 Λέν Θεζκηθό Πιαίζην Οξγάλσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο  

η. Business Plan Project 
 

 

Οη πξναλαθεξόκελεο ελόηεηεο εκπεξηέρνπλ πινύην δεδνκέλσλ, ζηαηηζηηθώλ κεγεζώλ δηεζλνύο θαη 

ειιεληθήο ηερλνγλσζίαο, workshops θαη case studies, ελώ ε αλάπηπμή ηνπο ζα εμειίζζεηαη θαηά ηξόπν 

δηαδξαζηηθό θαη ζπκκεηνρηθό. 
 

 

ε πνηνπο απεπζύλεηαη 

Σν πξόγξακκα Μεηεθπαίδεπζεο απεπζύλεηαη πξσηίζησο ζε Μέιε ηνπ Παλειιελίνπ πλδέζκνπ πληνληζηώλ 

Αζθαιηζηηθώλ πκβνύισλ θαη έρεη ζρεδηαζηεί έηζη, ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηα θύξηα εξγαζηαθά 

ελδηαθέξνληά ηνπο, απηά ηεο Αλάπηπμεο θαη ηεο Γηνίθεζεο Πσιήζεσλ θαη Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 

Πσιήζεσλ. 
 

 

ηόρνη Πξνγξάκκαηνο 

Σν ελ ιόγσ Πξόγξακκα Μεηεθπαίδεπζεο έρεη ηνπο εμήο θύξηνπο ζηόρνπο: 

  Να αλαιύζεη δηεμνδηθά ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ θαη επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο θαη ηεο απόδνζεο ησλ αλζξώπηλσλ ή θπζηθώλ Γηθηύσλ Πσιήζεσλ. 

  Να πξνηείλεη, ελ κέζσ ησλ ζεκαληηθώλ εμειίμεσλ θαη αιιαγώλ, ηα ελδεδεηγκέλα κνληέια νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο απηώλ ησλ Γηθηύσλ Πσιήζεσλ.  

  Να πξνηείλεη ηεθκεξησκέλνπο ηξόπνπο επαύμεζεο ηεο απόδνζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπο. 

  Να ζπκβάιεη ζηελ αύμεζε ησλ πσιήζεσλ ηνπο, δηα ηεο εθαξκνγήο θαηάιιεισλ κεζόδσλ δηνίθεζεο ηνπο.  

  Να παξνπζηάζεη, θαηά ηξόπν εκπεξηζηαησκέλν ηηο πξνθιήζεηο θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ «αύξην», πξνο ηνλ 

ζθνπό ηεο αμηνπνίεζήο ηνπο δηα ησλ θαηάιιεισλ κνληέισλ νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο.  

 

ην ζύλνιν ησλ ελνηήησλ ηνπ, ην Πξόγξακκα επηδηώθεη λα εκθπζήζεη ζηα 

ζπκκεηέρνληα ζηειέρε άξηζην πλεύκα δηνίθεζεο θαη εκπξάθησο λα ζπκβάιεη 

ζηελ πεξαηηέξσ αλέιημε ησλ ζρεηηθώλ δεμηνηήησλ, γλώζεσλ, αληηιήςεσλ θαη 

εκπεηξηώλ ηνπο.  

 

Καζεζηαθό Κνληέιν 

Σν αθνινπζνύκελν καζεζηαθό κνληέιν είλαη πνιπζρηδέο θαη εκπεξηέρεη έληνλα ζηνηρεία 

δηάδξαζεο, ζπζηεκαηηθήο αληαιιαγήο εκπεηξηώλ, καζεζηαθά videos, αζθήζεηο εξγαζίαο 

θαη αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο, workshops θαη αλαιύζεηο ελαιιαθηηθώλ θαηαζηάζεσλ 

δηνίθεζεο (case studies).  Παξέρνληαη πιήξεηο επηζηεκνληθέο ζεκεηώζεηο, tests 

αμηνιόγεζεο πξνζσπηθνηήησλ θαη styles εγεζίαο, θαζώο θαη ππεξζύρξνλεο 

βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο. 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Σελίδα 4 από 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σίηινη πνπδώλ θαη αλαγλσξηζηκόηεηα 

Οη απόθνηηνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα ιάβνπλ Βεβαίσζε Κεηεθπαίδεπζεο ζηε 

Γηνίθεζε Πσιήζεσλ θαη Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Πσιήζεσλ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεηξαηώο θαη ηνπ Διιεληθνύ Ηλζηηηνύηνπ Αζθαιηζηηθώλ πνπδώλ, θαζώο θαη ηελ 

πηζηνπνίεζε European Insurance Intermediary ηνπ Δπξσπατθνύ Οξγαληζκνύ 

Αζθαιηζηηθώλ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Πηζηνπνηήζεσλ EFICERT.  Θα εκθαλίδνληαη, 

θαηόπηλ ζπγθαηάζεζήο ηνπο, ζηηο θαηάιιειεο ελόηεηεο ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπ Ηλζηηηνύηνπ 

ηξαηεγηθήο Ζγεζίαο θαη Φεθηαθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο, ηνπ 

Διιεληθνύ Ηλζηηηνύηνπ Αζθαιηζηηθώλ πνπδώλ θαη ηεο EFICERT.   

 

Σν ελ ιόγσ Πξόγξακκα Μεηεθπαίδεπζεο θαη νη ρνξεγνύκελνη ηίηινη ζπνπδώλ ηπγράλνπλ 

επξείαο απήρεζεο θαη αλαγλσξηζηκόηεηαο κεηαμύ ησλ παξαγόλησλ ηεο αζθαιηζηηθήο 

αγνξάο καο, θαζώο πηζηνπνηνύλ ηελ πςειή ηερλνγλσζία Γηνίθεζεο Πσιήζεσλ θαη 

Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Πσιήζεσλ, ελώ αληαλαθινύλ ζην επηζηεκνληθό θαη αθαδεκατθό 

θύξνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο θαη ζηελ εθαξκνζκέλε αζθαιηζηηθή ηερλνγλσζία ηνπ 

Διιεληθνύ Ηλζηηηνύηνπ Αζθαιηζηηθώλ πνπδώλ θαη ηεο EFICERT. 

 

Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο θαη Δηζεγεηέο  

Γηδάζθνληεο ζην Πξόγξακκα είλαη Παλεπηζηεκηαθνί Θαζεγεηέο θαη Σερλνγλώζηεο ηεο Αζθαιηζηηθήο Αγνξάο, 

εηδηθόηεξα ηεο Αζθαιηζηηθήο Γηακεζνιάβεζεο, σο αθνινύζσο: 

 

 O θνο Γηάλλεο Πνιιάιεο, Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο, Θαζεγεηήο ηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο θαη Ζγεζίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο θαη Δπηζθέπηεο Θαζεγεηήο ηνπ Syracuse 

University ηεο Νέαο Τόξθεο. Ο θνο Πνιιάιεο είλαη Γηεπζπληήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηξαηεγηθήο Ζγεζίαο 

θαη Φεθηαθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο, δηαζέησλ πινύζην ζπγγξαθηθό θαη 

επηζηεκνληθό έξγν, αιιά θαη ζεκαληηθέο θαη αμηνπξόζερηεο παξαζηάζεηο δηνίθεζεο, νξγάλσζεο θαη 

αλάπηπμεο πνιπεζληθώλ νξγαληζκώλ θαη ειιεληθώλ επηρεηξεζηαθώλ νκίισλ, θπξίσο ησλ ηνκέσλ 

παξνρήο ππεξεζηώλ θαη retail business. 

 

 Ο θνο Αληώλεο Εαΐξεο, Θαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Νεάπνιεο ηεο Θύπξνπ (Πάθνο) θαη 

Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ηνπ Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ. 

Ο θνο Εαΐξεο είλαη ύκβνπινο Δπηρεηξήζεσλ, Γηδάθησξ Οηθνλνκηθήο Θνηλσληνινγίαο ηνπ Παληείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ θαη Αληηπξόεδξνο ηνπ πλδέζκνπ Διιεληθνύ Δκπνξίνπ.  Ο θνο Εαΐξεο δηαζέηεη πινύζηα 

θαη δηεζλή αθαδεκατθή εκπεηξία,  σο Θαζεγεηήο ηνπ Πνιηηεηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Νέαο Τόξθεο (State 

University of New York), ηνπ Bolton University, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Σνπινύδεο (University of 

Toulouse) θαη ηεο Αλώηαηεο ρνιήο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Ecole Superiere de Gestion) ηεο Γαιιίαο. 

Δπίζεο, δηαζέηεη πνιπζρηδή πνιηηηθή, ζπκβνπιεπηηθή θαη επηρεηξεζηαθή εκπεηξία, σο Γεληθόο Γηεπζπληήο 

ηνπ Σνκέσο Γηεζλνύο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ, σο Αλαπιεξσηήο 

Δθπξόζσπνο ζηνλ Οξγαληζκό Ζλσκέλσλ Δζλώλ, αιιά θαη σο Πξόεδξνο θαη Γεληθόο Γηεπζπληήο 

ζεκαληηθώλ πνιπεζληθώλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκώλ. Ο θνο Εαΐξεο έρεη «πινύζηα» αξζξνγξαθία ζε 

έγθξηηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη επηζεσξήζεηο, ελώ εθδόζεηο βηβιίσλ θαη επηζηεκνληθώλ 

ζπγγξακκάησλ ηνπ αθνξνύλ ζηνπο θύξηνπο ηνκείο ηνπ δηδαθηηθνύ ελδηαθέξνληόο ηνπ.  
 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Σελίδα 5 από 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O θνο Ιεσλίδαο Υπηήξεο, Θαζεγεηήο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Αλζξσπίλσλ Πόξσλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο θαη Γηεπζπληήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Ο θνο Υπηήξεο δηαζέηεη πινύζηα αθαδεκατθή εκπεηξία θαη δηεζλείο 

παξαζηάζεηο ζηε ζπκβνπιεπηηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ, ηελ θαηλνηνκία θαη ηε ζύγρξνλε αλάπηπμε ηνπ 

αλζξσπίλνπ «θεθαιαίνπ» ηνπο. Ζ αξζξνγξαθία ηνπ θηινμελείηαη ζε 

έγθπξα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη επηζεσξήζεηο, ελώ ην ζπγγξαθηθό ηνπ 

έξγν πεξηιακβάλεη κειέηεο, έξεπλεο θαη επηζηεκνληθέο εθδόζεηο επί 

ζεκάησλ management θαη Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πόξσλ.  

 

 O θνο Αληώλεο Θαηζαιήο, δηδάθησξ ηνπ Exeter University ηεο Μ. Βξεηαλίαο, κε πςειή εμεηδίθεπζε 

επί ζεκάησλ Δπηθνηλσλίαο, Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Πσιήζεσλ. O θνο 

Θαηζαιήο δηαζέηεη ζεκαληηθή εκπεηξία θαη εμεηδίθεπζε ζηελ αλάπηπμε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ πσιήζεσλ 

θαη ζηελ νξγάλσζε θαη ηε δηνίθεζή ηνπ θαηά ηξόπνπο πνπ επηδξνύλ ζεηηθά ζηελ απόδνζε ηεο εξγαζίαο 

ηνπ, ηελ θαζηζηνύλ θαηλνηνκηθή θαη πνιιαπιαζηάδνπλ ην απνηέιεζκά ηεο.  

 

 H Γξ. καξνύια Παληειή, εκπεηξόηαηε Φπρνιόγνο, κε κεηαπηπρηαθέο θαη δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο 

Φπρνινγίαο ζην Παλεπηζηήκην Surrey ηεο Αγγιίαο, θάηνρνο Μ.Sc. θαη Ph.D. in Psychology. H Γξ. 

Παληειή έρεη αλαπηύμεη πνιπεηείο εθπαηδεπηηθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο ζπλεξγαζίεο κε ζεκαληηθέο 

Αζθαιηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο ηεο Υώξαο καο θαη έρεη εγεζεί εμεηδηθεπκέλσλ ελδνεπηρεηξεζηαθώλ 

πξνγξακκάησλ, κε ζεκαηηθά  αληηθείκελα ηνπο ηελ Φπρνινγία, ηελ Ζγεζία, ηε πλαηζζεκαηηθή 

Ννεκνζύλε, ηελ Αλάπηπμε Οκαδηθόηεηαο, ηελ Δμσζηξέθεηα θαη ηελ Δπηθνηλσλία. Ζ εκπεηξία ηεο, 

εθηείλεηαη, επίζεο, ζε αγνξέο πέξαλ ηεο αζθαιηζηηθήο, πάληνηε όκσο κε θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληόο ηεο 

ην δηνηθεηηθό πξνζσπηθό θαη ηα δίθηπα πσιήζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Έρεη δηδάμεη Ζγεζία θαη 

πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ζηα πξνπηπρηαθά θαη κεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο 

Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο. Γηεηέιεζε Σαθηηθό Μέινο ηεο 

Δζληθήο Αξρήο Ηαηξηθώο Τπνβνεζνύκελεο Αλαπαξαγσγήο. Δίλαη ζπγγξαθέαο βηβιίσλ ςπρνινγίαο θαη 

παηδαγσγηθώλ ηζηνξηώλ. Δλδεηθηηθά, από ηηο Δθδόζεηο ΘΡΗΣΗΘΖ θπθινθνξεί ην βηβιίν ηεο «Σα κπζηηθά 

ηεο νκαδηθήο επηηπρίαο: από ηελ ζεσξία ζηελ πξάμε». Αξζξνγξαθεί ζηνλ εκεξήζην θαη πεξηνδηθό ηύπν, 

ελώ δηαηεξεί ηαθηηθή παξνπζία ζε εθπνκπέο ηεο ηειεόξαζεο θαη ηνπ ξαδηνθώλνπ. Δξγάδεηαη ηδησηηθά σο 

αλεμάξηεηε Φπρνιόγνο θαη δηεπζύλεη νκάδεο ςπρνζεξαπείαο θαη απηνγλσζίαο. Δίλαη δηπισκαηνύρνο 

ςπρνδξακαηίζηξηα θαη θνηλσληνδξακαηίζηξηα από πηζηνπνηεκέλα εθπαηδεπηηθά θέληξα ηεο Αγγιίαο.  

 

ην Πξόγξακκα δηδάζθνπλ, επίζεο, σο πξνζθεθιεκέλνη Guest Speakers, επίιεθηνη 

ύκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ θαη Industry Experts, δηαζέηνληεο εμεηδηθεπκέλε ηερλνγλσζία 

θαη δηεζλείο παξαζηάζεηο επί ησλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ησλ 

εθαξκνγώλ ηνπο ζηελ απόδνζε ηνκέσλ ηεο ζύγρξνλεο Γηνίθεζεο Πσιήζεσλ θαη 

Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Πσιήζεσλ.  

 

 

Γηάξθεηα θαη Δγθαηαζηάζεηο Γηεμαγσγήο 
 

Σν Πξόγξακκα Μεηεθπαίδεπζεο είλαη δηάξθεηαο ζαξάληα (40) εθπαηδεπηηθώλ σξώλ, πιένλ εηδηθήο 

εθπαηδεπηηθήο ελόηεηαο e-learning, θαη ζα δηεμάγεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Διιεληθνύ Ηλζηηηνύηνπ 

Αζθαιηζηηθώλ πνπδώλ θαη, θαηόπηλ αλαθνίλσζεο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο, 

εμειηζζόκελν ζε δέθα (10) εθπαηδεπηηθέο ζπλεδξίεο ησλ ηεζζάξσλ (4) εθπαηδεπηηθώλ σξώλ, έθαζηε, σο 

εμήο: 

 

  



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Σελίδα 6 από 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Σεηάξηε, 11 επηεκβξίνπ, 16.00-19.20 

2. Σεηάξηε, 25 επηεκβξίνπ, 16.00-19.20 

3. Σεηάξηε, 9 Οθησβξίνπ, 16.00-19.20 

4. Σεηάξηε, 23 Οθησβξίνπ, 16.00-19.20 

5. Σεηάξηε, 6 Ννεκβξίνπ, 16.00-19.20 

6. Σεηάξηε, 20 Ννεκβξίνπ, 16.00-19.20 

7. Σεηάξηε, 4 Γεθεκβξίνπ, 16.00-19.20 

8. Σεηάξηε, 18 Γεθεκβξίνπ, 16.00-19.20 

9. Σεηάξηε, 8 Ηαλνπαξίνπ, 16.00-19.20 

10. Σεηάξηε, 22 Ηαλνπαξίνπ, 16.00-19.20 
 

Δλαιιαθηηθά, Μέιε ηνπ πλδέζκνπ εθηόο Αηηηθήο, κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο 

εθπαηδεπηηθέο ζπλεδξίεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε πεξηβάιινλ webinar. εκεηώλεηαη όηη ε 

ελόηεηα αζύγρξνλεο ςεθηαθήο εθπαίδεπζεο, e-learning, ζα έρεη ηελ έλαξμή ηεο ηε 

Γεπηέξα, 27 Ηαλνπαξίνπ, ζα εμειίζζεηαη έσο ηελ Παξαζθεπή, 27 Μαξηίνπ 2020 θαη ζα 

εκπεξηέρεη ζεκαηνινγία need analysis, θαηά ηηο επηηαγέο ηεο EFICERT.  
 

 

Θόζηνο πκκεηνρήο - online εγγξαθέο : https://salesmanagement.eventsadmin.com/Register  

Σα Γίδαθηξα πκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα Μεηεθπαίδεπζεο θαηαβάιινληαη ζηνλ Παλειιήλην ύλδεζκν 

πληνληζηώλ Αζθαιηζηηθώλ πκβνύισλ θαη δηακνξθώλνληαη, αλά θαηεγνξία ελδηαθεξνκέλσλ, σο εμήο: 

  Κέιε Π...Α.. (ηακεηαθώο ελήκεξα)  

€ 80, ζην πιαίζην πξνεγγξαθήο ζην Πξόγξακκα, έσο ηελ Σεηάξηε, 31 Ηνπιίνπ. 

€ 120, εάλ ε εγγξαθή ζην Πξόγξακκα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ σο άλσ εκεξνκελία θαη έσο ηελ 

Παξαζθεπή, 6 επηεκβξίνπ.  

  Ινηπέο αηνκηθέο ζπκκεηνρέο  

€ 160, ζην πιαίζην πξνεγγξαθήο ζην Πξόγξακκα, έσο ηελ Σεηάξηε, 31 Ηνπιίνπ. 

€ 200, εάλ ε εγγξαθή ζην Πξόγξακκα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ σο άλσ εκεξνκελία θαη έσο ηελ 

Παξαζθεπή, 6 επηεκβξίνπ.  

  ηειέρε Δπηρεηξήζεσλ ππό ηελ ρξεκαηνδόηεζε ησλ Δηαηξεηώλ ηνπο 

€ 200, ζην πιαίζην πξνεγγξαθήο ζην Πξόγξακκα, έσο ηελ Σεηάξηε, 31 Ηνπιίνπ. 

€ 240, εάλ ε εγγξαθή ζην Πξόγξακκα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ σο άλσ εκεξνκελία θαη έσο ηελ 

Παξαζθεπή, 6 επηεκβξίνπ.  

  Απόθνηηνη & κεηαπηπρηαθνί Φνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο 

€ 80, ζην πιαίζην πξνεγγξαθήο ζην Πξόγξακκα, έσο ηελ Σεηάξηε, 31 Ηνπιίνπ. 

€ 120, εάλ ε εγγξαθή ζην Πξόγξακκα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ σο άλσ εκεξνκελία θαη έσο ηελ 

Παξαζθεπή, 6 επηεκβξίνπ.  
 

 

 

 

Πλζον των προαναφερομζνων διδάκτρων, προβλζπεται 

προαιρετικό κόςτοσ πιςτοποίηςησ EFICERT και ανάρτηςησ των 

ςτοιχείων των Αποφοιτοφντων  του Προγράμματοσ ςτην 

ευρωπαϊκή ιςτοςελίδα τησ, φψουσ € 60. Το ποςόν θα καταβληθεί 

ςτο Ε.Ι.Α.Σ., μετά την ολοκλήρωςη του όλου Προγράμματοσ.  


