
MULTICULTURALISM & MULTIDIMENSION:
THE KEY COMPETENCES OF A 4.0 HR MANAGER

Ανακαλύψτε τον πολυπολιτισμικό και πολυδιάστατο χαρακτήρα της αγοράς εργασίας, ενημερωθείτε για 
τις δυνατότητες ενίσχυσης της απασχολησιμότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και βελτιώστε τους 

τρόπους διαχείρισής του με εξαιρετική τεχνογνωσία 4.0.

Discover the multicultural and multidimensional contexts in the world of work, acquire 
awarwness of the high potential of improvement of HR’s employability and empower 

your HR management with outstanding 4.0 expertise.

ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΣΗ: 
 ΟΙ ΒΑΣΙΚΈΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΈΣ ΤΩΝ ΥΠΈΥΘΥΝΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΈΠΟΧΗ 4,0

Στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την ΈΈ έργου “MMEHR Multidimensional and 
Multicultural Expertise of Human Resources Professionals”, προωθείται το διαδικτυακό 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πολυπολιτισμική αναγνώριση και αξιολόγηση των Ανθρωπίνων Πόρων 
- Βιομηχανία 4.0”, το οποίο προσφέρει στους φοιτητές και τους υπευθύνους Ανθρώπινου Δυναμικού 

υψηλής ποιότητας ικανότητες και εμπειρία σχετικά με τις πολυπολιτισμικές και πολυδιάστατες 
πτυχές της αγοράς εργασίας. Το πρόγραμμα υποστηρίζει επίσης την ενδυνάμωση της ευρωπαϊκότητας 

των εκπαιδευομένων, εξοπλίζοντάς τους με εργαλεία για την καλύτερη κατανόηση και ερμηνεία του 
πολυπολιτισμικού και πολυδιάστατου κόσμου.

The EU funded project MMEHR Multidimensional and Multicultural Expertise of Human Resources 
Professionals created and promotes the online course Human Resources multicultural recognition and 

evaluation 4.0, which offers students and HR managers to acquire a specific top-quality expertise on the 
multicultural and multimensional aspects of the present labour market. 

The course will also support the empowerment of the learners’ European citizenship, provinding them with tools to 
better understand and interpret the multicultural and multidimensional world around them.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο διαδικτυακά στις χώρες εταίρους του έργου MMEHR στην 
Ιταλία, Έλλάδα, Ρουμανία, Γερμανία και Τουρκία και μπορεί να παρακολουθηθεί ελεύθερα στα Αγγλικά, 

Ιταλικά, Έλληνικά, Ρουμανικά, Γερμανικά και Τουρκικά. Έγγραφή και πληροφορίες:
www.hrmmexpertise.eu

The course is delivered online in the MMEHR project countries Italy, Greece, Romania, 
Germany and Turkey and can be freely attended in English, Italian, Greek, Romanian, 
German and Turkish.
Pre-registration and information: www.hrmmexpertise.eu

MMEHR
Multidimensional and
Multicultural Expertise 
of Human Resources 
professional s



MMEHR
Multidimensional and
Multicultural Expertise of
Human Resources professionals

MMEHR
Multidimensional and
Multicultural Expertise of
Human Resources professionals www.hrmmexpertise.eu

Όλοι οι βασικοί παράγοντες 
στην ευρωπαϊκή αγορά 
εργασίας είναι αναγκαίο να 
συνεισφέρουν με επαρκείς και 
επαναπροσδιορισμένες ικανότητες, 
ώστε να είναι αποτελεσματικοί στο 
πολυδιάστατο και πολυπολιτισμικό 
πλαίσιο.

All key players in the European 
labour market today are called 
to contribute with adequate 
competences, redefined to be 
effective in the suddenly broader 
and broader, multidimensional 
and multicultural context.

Η διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης 

σε διάφορους τομείς της κοινωνίας, όπως η 

απασχόληση, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 

την πλήρη ένταξη των ατόμων με πολυπολιτισμικό 

υπόβαθρο, αλλά και για τη δημιουργία μιας 

αρμονικής κοινωνίας χαμηλών συγκρούσεων. 

  

 Η βελτίωση των ικανοτήτων των επαγγελματιών 

του Ανθρώπινου Δυναμικού που εργάζονται με 

άτομα που έχουν πολυπολιτισμικό υπόβαθρο 

αποσκοπεί επομένως να συμβάλει σε μια 

συνεκτική κοινωνία.

To guarantee equal opportunities of access 
to the various areas of society, such as 
employment, is a necessary pre-condition 
for the full integration of individuals having 
a multicultural background, but also for the 
creation of a harmonious, low-conflict society. 

The improvement of the competences of
HR professionals working with individuals 
having a multicultural background is therefore 
intended to contribute to a cohesive society.
contribute to a cohesive society.


