
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Με πρωτοβουλία του ΠΜΣ Εφηρμοσμένων Οικονομικών και 

Διοίκησης του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης 

και του Καθηγητή και Προέδρου του Τμήματος κ. Θεοδοσίου 

Παλάσκα διοργανώνεται  η 1η Ημερίδα Συμπεριφορικής Οικονομικής  

με τίτλο «PsychoManagement Athens 2019 – PMA 2019», το 

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 09:00 π.μ. στο αμφιθέατρο 

Σάκη Καράγιωργα Ι του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και 

Πολιτικών Επιστημών. 

Την έναρξη της ημερίδας θα χαιρετήσει ο Καθηγητής και 

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού του 

Παντείου Πανεπιστημίου, κος Βασίλειος Κουγέας. 

Σκοπός της ημερίδας είναι: 

• Η παρουσίαση και η προώθηση σύγχρονων πρακτικών 

management,, προσανατολισμένων στον άνθρωπο, που 

ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία στο χώρο 

της διοίκησης.  

• Η κατανόηση ότι οι ανθρώπινες επιλογές δεν είναι πλήρως 

λογικές και ότι μεταβάλλονται διαχρονικά. 

• Η αποτύπωση και κατανόηση της διαχείρισης των ανθρώπινων 

σχέσεων στο εσωτερικό των επιχειρήσεων και οργανισμών για 

αποτελεσματική επίλυση διενέξεων, δημιουργία κλίματος 

εμπιστοσύνης και ενίσχυση της συνεργασίας.  

• Η ανάλυση του καινοτόμου «παντρέματος» της  συναισθηματικής 

νοημοσύνης και των αποχρώσεων της ανθρώπινης συμπεριφοράς 

(Μακιαβελισμός και οπορτουνισμός) με την διαχείριση του 

ανθρώπινου δυναμικού. 

Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν επίκαιρες εισηγήσεις  

ομιλητών με μακρά εμπειρία και βαθιά γνώση σε τομείς του 

Psychomanagement :  

• PsychoManagement & Management,  

• Παρακίνηση και εργαζόμενοι  

• Ηγεσία και Εργασιακό Περιβάλλον,  

• Επικοινωνία στο χώρο εργασίας 

• Συναισθηματικά Νοήμων Ομάδα και Λήψη Αποφάσεων. 

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό συνέδριο για την κατανόηση της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς μέσα από το πρίσμα  του μάνατζμεντ, της 

οικονομίας, της ψυχολογίας, και της κοινωνιολογίας.  

 Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας, οι συμμετέχοντες θα  λάβουν μέρος 

ενεργά στη συζήτηση τεσσάρων  workshops:  

§ PsychoManagement and Roles 

§ PsychoManagement and Decision Making 

§ PsychoManagement and Multicultural Issues 

§ PsychoManagement and Cοmmunication 

 

Για  οποιαδήποτε  περαιτέρω  πληροφορία,  μπορείτε  να 

επικοινωνείτε  με  την οργανωτική επιτροπή της ημερίδας:  

 

Facebook page: https://www.facebook.com/PMAthens2019/  

E-mail: topa.pma@gmail.com  

 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις συμμετοχές και θα δοθούν 

πιστοποιητικά παρακολούθησης.  
 

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του PMA2019 

 

 


