Σύνδεσμος Zoom: https://bit.ly/3mzO8U3
Zoom Meeting ID: 964 6751 4803
Passcode: 712889

Πρόγραμμα

5.00 - 5.15 μμ: Εισαγωγή-Καλωσόρισμα
5.15 - 6.15 μμ: Κεντρική Ομιλία: Καθ. Όλγα Επιτροπάκη
6.15 - 6.30 μμ: Διάλειμμα
6.30 – 8.00 μμ: Practitioners’ Panel
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ο Κλάδος Εργασιακής & Οργανωσιακής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας
(ΕΛΨΕ) διοργανώνει την 6η Ημερίδα με τη συμμετοχή ερευνητών και επαγγελματιώνανωτέρων στελεχών του χώρου της Εργασιακής & Οργανωσιακής Ψυχολογίας. H εκδήλωση
έχει τίτλο «Κρίσεις και Εργασία: Κίνδυνοι και ευκαιρίες» και στόχο έχει να θέσει ερωτήματα
και να επιδιώξει απαντήσεις αναφορικά με το πώς οι ραγδαίες και συνεχείς αλλαγές και
προκλήσεις στον εργασιακό χώρο επηρεάζουν τους εργαζόμενους, τις ομάδες και τους
οργανισμούς. Στη συζήτηση θα τεθούν ζητήματα σχετικά με το ρόλο της ηγεσίας, της
εκπαίδευσης και της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και στελέχη με πολυετή εμπειρία στους
οργανισμούς θα μοιραστούν με το κοινό τη γνώση τους από τη διαχείριση αλλαγών και
κρίσεων αντίστοιχων με αυτών που επιβάλλει και η τρέχουσα πανδημία.

H κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης είναι η κ. Όλγα Επιτροπάκη, καθηγήτρια Management
στο Durham University (Chair in Management, Durham University Business School). Η κ.
Επιτροπάκη έχει σπουδάσει Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και έχει κάνει
μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Cardiff University. Έχει διδάξει στο Aston
Business School, στο University of Sheffield, στο EMLYON Business School και στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου και υπήρξε κάτοχος της επώνυμης ακαδημαϊκής έδρας "Σταύρος
Κωστόπουλος" στη Διοίκηση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στο ALBA Graduate
Business School και ακαδημαϊκή διευθύντρια του MSc in Strategic Human Resource
Management. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στο χώρο της ηγεσίας, του
συναισθήματος και της διαχείρισης της διαφορετικότητας. Tα αποτελέσματα των ερευνών
της έχουν δημοσιευθεί σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως τα "Journal of
Applied Psychology", "Personality and Social Psychology Bulletin", "Leadership Quarterly",
"Journal of Occupational and Organizational Psychology," κ.ά., και έχουν παρουσιαστεί σε
διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Άρθρα της έχουν συμπεριληφθεί δύο φορές στα Best Paper
Proceedings του Academy of Management Conference. Είναι μέλος του editorial board του
Leadership Quarterly και HR Ambassador για την Ελλάδα για το HR Division του Academy of
Management. Διαθέτει επίσης πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία και έχει εργαστεί ως
σύμβουλος και εκπαιδεύτρια στελεχών για μεγάλο αριθμό ελληνικών και πολυεθνικών
επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων οι εξής: Athens International Airport, Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, EFG-Eurobank Εργασίας, Bancpost, Βιοχάλκο, Carrefour,
GlaxoSmithKline, Novo Nordisk, Phillip-Morris, Shell, Sanofi-Aventis, Tasty Foods, Τιτάν,
Vodafone, Xerox. Είναι τέλος επιστημονική σύμβουλος για το διαγωνισμό Best Workplaces
στην Ελλάδα, καθώς και για την έρευνα τάσεων της αγοράς εργασίας ("Recruitment
Confidence Index").
Στο 2ο μέρος της εκδήλωσης θα συμμετέχουν υψηλόβαθμα στελέχη τμημάτων Διαχείρισης
Ανθρωπίνων Πόρων και μέσω ερωτοαπαντήσεων (Q&A) θα μοιραστούν τη γνώση και την
εμπειρία τους για το πώς τα συστήματα της ΔΑΔ καλούνται να προσαρμοστούν έτσι ώστε οι
οργανισμοί να διαχειριστούν και να μάθουν από τις σαρωτικές αλλαγές που βιώνουμε τις
τελευταίες δεκαετίες στο χώρο της εργασίας.
Στο πάνελ των στελεχών θα συμμετέχουν οι κ.κ. Ίρις Καρβουνάρη, Group Digital Learning
Manager στην Coca Cola, Ευτυχία Κασσελάκη, Partner/ Eπικεφαλής των Συμβουλευτικών
Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού στην εταιρεία EY και η κα. Μελίσσα Φραγκίσκη, Γενική
Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού στον Όμιλο της Alpha Bank. Όλα τα στελέχη που
συμμετέχουν στο πάνελ έχουν προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στη Ψυχολογία και
στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά & ΔΑΔ και θα συζητήσουν το ρόλο της εργασιακής και
οργανωσιακής ψυχολογίας στη σημερινή εποχή των συνεχιζόμενων κρίσεων και αλλαγών.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

H εκδήλωση είναι δωρεάν, ανοιχτή στο κοινό και θα διεξαχθεί μέσω της εφαρμογής Zoom.
Για την σύνδεσή σας απαιτούνται τα ακόλουθα:
Σύνδεσμος Zoom: https://bit.ly/3mzO8U3
Zoom Meeting ID: 964 6751 4803
Passcode: 712889
Δεν θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

