
ADVANCED DIPLOMA 

in  

Professional Skills



“ είναι τόσα πολλά αυτά 
που πρέπει ακόμη να μάθω 
για να προχωρήσω σωστά ! 

” 

μήπως 
σκέφτεσαι… 



Πολλά θα µπορέσεις να µάθεις στη καριέρα σου, αλλά σίγουρα για µία 

επιτυχηµένη επαγγελµατική πορεία, θα πρέπει να γνωρίσεις το 

γρηγορότερο … κάτι παραπάνω απο τα βασικά ! 

Με αυτό το Diploma, που ειδικεύεται στην ανάπτυξη των 

σηµαντικότερων επαγγελµατικών σου δεξιοτήτων και που προσφέρεται 

σε εξαιρετική χρονική διάρκεια και αξία,  θα µπορέσεις µέσα απο µια 

δηµιουργική διαδικασία που θα προκαλέσει τη σκέψη σου, να 

βοηθηθείς πρακτικά, ώστε να µεγιστοποιήσεις τις δυνατότητές σου, σε 

επαγγελµατικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. 



Πόσο χρόνο θα χρειαστεί 
να επενδύσεις και τι θα 
μάθεις τελικά, μέσα απο 

αυτό το Diploma; 
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Θα αποκτήσεις όλη την πολύτιµη αξία 6 θεµατικών ενοτήτων σε  
6 εκπαιδευτικές ηµέρες !!! 

Οι ενότητες του Diploma  

✓  Προσωπικό Branding, «το χτίσιµο» της εικόνας µας  

✓  Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναµικού 

✓  Coaching και Διαχείριση Αλλαγής 

✓  Ηγέτης γίνεσαι … δε χρειάζεται να γεννηθείς 

✓  Η πρακτική αξία του Νευρογλωσσικού Προγραµµατισµού (NLP) 

✓  Οι Δηµόσιες Σχέσεις στην … υπηρεσία σας



Aναλυτική περιγραφή των θεµατικών 
ενοτήτων του Diploma 
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✓ Προσωπικό branding, το "χτίσιµο" της εικόνας µας 

Το Προσωπικό Branding συνδυάζει τη ψυχολογία µε την εµφάνιση, το 
στύλ και το κοινωνικό status. To Προσωπικό  Branding, είναι µια εργασία 
που δεν γίνεται “στο πόδι” πρόχειρα. Απαιτεί έρευνα-ανάλυση-
στρατηγική και εφαρµογή στη πράξη .  

Στην ενότητα αυτή, θα µάθετε πως να “διαβάζετε” τους ανθρώπους από 
τη παραµικρή τους κίνηση και από τη γενική παρουσία τους. Θα είστε σε 
θέση να εφαρµόσετε τις µεθόδους του Image Making στη πράξη, για να 
“χτίσετε”σωστά τη δική σας εικόνα. 



• Η σπουδαιότητα της πρώτης εντύπωσης  
• Τι ρόλο παίζει ο εγκέφαλος. Πως λειτουργεί ; 
• Σωµατική επικοινωνία. Facial Coding ( τι λέει το πρόσωπο ; ) 
• Πως θα προβάλλετε τη προσωπικότητα σας και αυτών που 
εκπροσωπείτε 

• Σωστή οµιλία -λόγος -ταχύτητα οµιλίας -ποιότητα φωνής -χροιά -
ένταση 

• Πως συµπεριφέρεστε σε κάθε περίσταση και πως κερδίζετε τον κάθε 
άνθρωπο 

• Τι είναι η ατοµική στρατηγική  
• Φήµες -  ψίθυροι  
• Οι εντυπώσεις που αφήνουµε µε τη παρουσία µας

Παρουσίαση θεµατικών ενοτήτων: 

✓Προσωπικό Branding, το “χτίσιµο” της εικόνας µας 



• Με ποιες εικόνες µας ταυτίζουν οι άνθρωποι και γιατί 
• Εκπαιδευτείτε να "διαβάζετε" τους ανθρώπους  
• Η ενσωµάτωση των αξιών , στη προσωπικότητα  
• Κοινωνική νοηµοσύνη  
• Απόδοση οµιλίας 
• Ιδανικός λόγος 
• Μιλώντας κατανοητά -σύντοµα -περιεκτικά 
• Αποφεύγοντας τις ασθένειες της φωνής

✓Προσωπικό Branding, το “χτίσιµο” της εικόνας µας 
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• Οι ρόλοι και οι ευθύνες του προϊστάµενου Ανθρώπινου Δυναµικού 

• Πολιτικές και αρχές ανάπτυξης και παρακίνησης στελεχών 

• Συστήµατα αποτελεσµατικής εκπαίδευσης στελεχών 

• Εργαλεία και µέθοδοι επιβράβευσης στελεχών 

• Τεχνικές αξιολόγησης στελεχών

✓ Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναµικού 
«Η αποκλειστική αναζήτηση τρόπων υλοποίησης της εργασίας χωρίς 

παράλληλη φροντίδα του ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ αποτελεί τη πιο 

σίγουρη ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ για µια επιχείρηση». 

Παρουσίαση θεµατικών ενοτήτων:



Η «προπόνηση» στο χώρο των επιχειρήσεων, αποσκοπεί µεταξύ άλλων στη 

βελτίωση της απόδοσης των εργαζοµένων της και στη δηµιουργία οµαδικής 

παραγωγικότητας. Το coaching και η διαχείριση των αλλαγών είναι µία 

συνεχής και δηµιουργική διαδικασία που ενισχύει και κάποιες φορές 

διορθώνει τις σχέσεις των στελεχών, ξεκινώντας  από τις αρχές και 

φιλοσοφίες της Άπω Ανατολής, µέχρι και τα  σύγχρονα ψυχολογικά 

εργαλεία, µε σκοπό να φτάσουµε στην αρχή που λέει ότι : 

«ο προπονητής πρέπει να οδηγεί τους ανθρώπους να εργάζονται για κάτι που 

ίσως δεν θέλουν, τόσο καλά σαν να ήθελαν πάντα να το κάνουν»

✓ Coaching & Διαχείριση Αλλαγής



Παρουσίαση θεµατικών ενοτήτων:
• Συνειδητοποίηση της σηµασίας του coaching στο managemant  

•  Κατανόηση της σηµασίας του "να φέρεται κάποιος σε όλους… 

ανάλογα”  

•  Δ ι αφορέ ς µ ε τα ξύ τη ς κακής συµπερ ιφοράς κα ι τη ς  

«αντανακλαστικής» αντίδρασης 

•  Τι είναι η  Διαχείριση Αλλαγής, σκοπός και οφέλη  

• Βρίσκοντας τον κατάλληλο τρόπο για να αντιµετωπίσετε τους άλλους

✓ Coaching & Διαχείριση Αλλαγής



• Οι πιο σύγχρονοι τρόποι διαχείρισης της αλλαγής στους ανθρώπους 

•  Οι παράγοντες της επιτυχίας στη καθοδήγηση των συνεργατών 

•  Τα κυριότερα εµπόδια για την επίτευξη της αλλαγής σε επιχειρήσεις 

•  Η αντίσταση των ανθρώπων στην αλλαγή και τα «βαρίδιά» της 

•  Βρίσκοντας τον κατάλληλο τρόπο για να αντιµετωπίσετε τους άλλους

✓ Coaching & Διαχείριση Αλλαγής



“ O Ηγέτης µοιάζει µε βοσκό… 

Στέκεται πίσω από το κοπάδι, αφήνοντας τα πιο ευκίνητα µέλη του κοπαδιού να 

βγουν µπροστά και τα υπόλοιπα να ακολουθήσουν, χωρίς να συνειδητοποιούν...  

ο,τι σε όλη τη διαδροµή όλα κατευθύνονται από κάποιον στο πίσω µέρος του 

κοπαδιού ” 

Nelson Mandela 

	 	 	 	
• 7 Τρόποι άσκησης της Ηγεσίας και κινητροποίησης ανθρώπων 

•   Βρίσκοντας την υποστήριξη που χρειάζεστε 

•   Διαχείριση ατόµων… Διαχείριση Οµάδων 

•   Η Εφαρµογή των 6 διαφορετικών τρόπων σκέψης   

✓ Ηγέτης γίνεσαι … δε χρειάζεται να γεννηθείς 

Παρουσίαση θεµατικών ενοτήτων:



“hominem te esse memento" (Θυµήσου οτι είσαι απλά,… ένας άνθρωπος ) 

Ναι αλλά µπορείς να επιτύχεις εκπληκτικά αποτελέσµατα στη ζωή σου !  

Μπορείς να αξιοποιήσεις στο έπακρο όλες τις δυνατότητες του µυαλού και της συµπεριφοράς 

σου, δυνατότητες που έχουν βρεί οι επιστήµονες της ψυχολογίας οτι µε τη χρήση τους, 

µπορείς να επηρρεάσεις τους άλλους ανθρώπους.  

Φυσικά επίσης µπορείς επιτέλους να απαλλαγείς πραγµατικά απο το stress, τις ενοχές και άλλα 

αρνητικά συναισθήµατα. Μπορείς πια να είσαι απόλυτα κυρίαρχος του εαυτού σου ! 

    

✓ Η τεχνική του …  Νευρογλωσσικού Προγραµµατισµού (NLP) 



• Ορισµός και Βασικές Αρχές Νεύρογλωσσικού Προγραµµατισµού (NLP) 

• Το Υποσυνείδητο και πως λειτουργεί στην πράξη 

• Η Οξυδέρκεια των Αισθήσεων και το Rapport 

• Τα συστήµατα των αναπαραστάσεων και τα Μοτίβα των µατιών  

• Η Γλώσσα και η επιτηδευµένη χρήση της  

• Δηµιουργήστε  την περίφηµη Αγκύρωση 

• Η Αναπλαισίωση και πως λειτουργεί πρακτικά 

• Η Στοχοποίηση και πως λειτουργεί πρακτικά

✓ Η τεχνική του Νευρογλωσσικού Προγραµµατισµού (NLP) 



Οι Δηµόσιες Σχέσεις είναι η επιστήµη της δηµιουργίας των σχέσεων και της 

πραγµατικής - εξαιρετικής εικόνας. Είναι εφαρµοσµένη επιστήµη της ψυχολογίας 

και της κοινωνιολογίας που ῾῾γέννησε῾᾽ όλες τις εφαρµογές του σύγχρονου 

management και δηµιουργούν ανθρώπινες σχέσεις εµπιστοσύνης. Οι Δηµόσιες 

Σχέσεις είναι ένα στρατηγικό σύστηµα επικοινωνίας, που αποσκοπεί στη 

προγραµµατισµένη διατήρηση ή δηµιουργία σωστής εικόνας στο κοινό, για µια 

οµάδα ή ένα άτοµο, προκειµένου να πετύχει την ανάπτυξη της επικοινωνίας και 

των σχέσεων τους, σε βάση αµοιβαίου συµφέροντος.

✓ Οι Δηµόσιες σχέσεις στην … υπηρεσία σας



Ποιές ημέρες θα υλοποιηθεί το  
Advanced Diploma in Professional Skills ; 

Και ποιοί είναι οι εισηγητές των 
θεματικών ενοτήτων ;  
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Θεματική Ενότητα Ημερομηνία Εισηγητής

 Προσωπικό branding,                   
“το χτίσιµο” της εικόνας µας

17 /10/ 2015  
10:00 - 18:00 Γιώργος Παπατριανταφύλλου

Διαχείριση Ανθρώπινου 
Δυναµικού

18 /10/2015  
10:00 - 18:00 Κατερίνα Βουτσά

Coaching & Διαχείριση Αλλαγής 07 /11/2015 
10:00 - 18:00 Ελένη Φιλιππή

Ηγέτης γίνεσαι …  
δε χρειάζεται να γεννηθείς

08 /11/2015 
10:00 - 18:00 Νικόλαος Τράντος

Η Τεχνική του Νευρογλωσσικού 
Προγραµµατισµού

24 /11/2015 
10:00 - 18:00 Νικόλαος Τράντος

Οι Δηµόσιες σχέσεις  
στην … υπηρεσία σας

30 /11/2015 
18:00 - 22:00 Γιώργος Παπατριανταφύλλου

 Οι Δηµόσιες σχέσεις 
στην … υπηρεσία σας

01 /12/2015 
18:00 - 22:00 Γιώργος Παπατριανταφύλλου



Γιώργος Παπατριανταφύλλου 

Eίναι κάτοχος πτυχίου Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης . 
Ειδικεύεται στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων – Crisis Communication Management ( Master of Public Administration ) 

Είναι Συγγραφέας των βιβλίων : 

•Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδ. Σταμούλης 2008 . 
•Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης , 2011 . 

Εργάστηκε στον ΟΔΙΕ (Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος) στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων . 
Είναι Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων και Σύμβουλος Επικοινωνίας στην Kiss Α.Ε . 
Είναι Εισηγητής – Εκπαιδευτής ( πιστοποιημένος από όλους τους αρμόδιους φορείς ) 
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημόσιες Σχέσεις και εκπαιδεύει στελέχη των μεγαλύτερων επιχειρήσεων στην Ελλάδα . 
Mέλος του προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων ( ΕΕΔΣ ) . 
Είναι Εκπαιδευτής στελεχών επιχειρήσεων απο το 2001 στην εταιρεία Kariera μέλος του Διεθνούς Δικτύου 
Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού Career Builder . Εκπαιδεύει στελέχη σε τομείς
Επικοινωνίας και ευρύτερης Διοικητικής ( Ανάπτυξη – Δεξιότητες – Δημόσιες Σχέσεις – Ανάπτυξη Σχέσεων – Marketing – 
Ανάπτυξη και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού – Εσωτερική Επικοινωνία – Διαφήμιση – Ψυχολογία – Χορηγία – Διοργάνωση 
Εκδηλώσεων -  Στρατηγική – Lobbying – Image Making – Δικτύωση Επιχειρήσεων – Νέες τεχνολογίες – Machine Learning – Gener ation 
Net – Branding – Crisis Communication Management – Risk Management). 
Επίσης, είναι Εκπαιδευτής στο Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστήμιου Πειραιά, στελεχών επιχειρήσεων μέσω Προγραμμάτων 
Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Είναι Εισηγητής σε συνέδρια Καθηγητών Β’ βάθμιας εκπαίδευσης .  
Παραδίδει σεμινάρια Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων και ανάπτυξης Σχέσεων και επανακαθορισμού Επικοινωνίας της Διδασκαλίας
 στους καθηγητές Β’βάθμιας εκπαίδευσης ( Γυμνασίου –Λυκείου ) Γαλλικής Φιλολογίας μέσω του Συλλόγου των 
Καθηγητών ΠΑΣΥΚΑΓΑ ( Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Φιλολογίας, Αποφοίτων Πανεπιστημίου και άλλων φορέων 
της Β’ βάθμιας. 
Εκπαιδευτής στελεχών Επιχειρήσεων ενδοεπιχειρησιακού χαρακτήρα σε θέματα Ανάπτυξης – Επικοινωνίας – Διαχείρισης Κρίσεων 
και Σχέσεων. 
Εκπαιδευτής στελεχών υποψηφίων σε εκλογικές διαδικασίες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και στην Κεντρική Πολιτική σκηνή σε θέματα Επικοινωνίας – Διαχείρισης Εικόνας – Στρατηγικής – Coaching . 
Εισηγητής – εκπαιδευτής σε θέματα Δημοσίων Σχέσεων – Διοργάνωσης Εκδηλώσεων – Πρωτοκόλλου / Εθιμοτυπίας τωνστελεχών
 τοπικής αυτοδιοίκησης Κύπρου μέσω της ΑνΑΔ ( Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού Κύπρου ).



Έχει σπουδάσει Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έχει μεταπτυχιακές 
σπουδές, MSc in Industrial Relations and Personnel Management από το London School of Economics and Political Sciences (L.S.E.) – 
University of London.

Διαθέτει 20ετή εμπειρία στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού σε κλάδους παροχής υπηρεσιών, τουρισμού, και εμπορίου σε 
μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Έχει διατελέσει Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Β. Ελλάδας στην πολυεθνική εταιρεία Makro 
Cash & Carry έχοντας υπό την εποπτεία της 5 καταστήματα και Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού στο 5* Ξενοδοχείο Hyatt 
Regency στη Θεσσαλονίκη. 

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε συστήματα επιλογής, αξιολόγησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού συμμετέχοντας παράλληλα 
σε προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης ως εισηγήτρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει διατελέσει πιστοποιημένη 
εισηγήτρια της Metro House of Learning με έδρα το Dusseldorf στη Γερμανία και το Royaumont στο Παρίσι με εξειδίκευση σε 
προγράμματα ηγεσίας, διαχείρισης αλλαγής και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού καθώς και ως δημιουργός ενδο-επιχειρησιακών 
προγραμμάτων e-learning. 

Κατερίνα Βουτσά



Ελένη Φιλιππή

Έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων (Bsc) και  είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και 
Οργανισμών 

από το Cornell University. Άκομη, είναι κάτοχος Diploma in Psychology καθώς και Diploma in Cognitive Behavioral Therapy

 (CBT), Ο.Α. Dip. UK Academies. Επίσης, είναι διαπιστευμένη Life and Business Coach καθώς και NLP Practitioner. 

Έχει συγκεντρώσει πολύ μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία έχοντας παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια και εκπαιδεύσεις στην Ελλάδα 

και στο εξωτερικό, σχετικά με τη διαχείριση αλλαγών, τη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού, τη συμβουλευτική, την προσωπική 
ανάπτυξη, τα 

ην εκπαίδευση (train the trainer, learning), κ.α. 

Έχει  22 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες όπου έχει εργαστεί ως  βοηθός 
ανώτατης διοίκησης

 και ως υπεύθυνη ανθρωπίνου δυναμικού, έχοντας χειριστεί έργα σημαντικών αλλαγών. 

Είναι Life & Business Coach και ενδιαφέρεται βαθιά για τη ποιότητα ζωής, την ευτυχία, την επιτυχία, τη προσωπική ανάπτυξη

 και το να βοηθάει ανθρώπους να ζήσουν μια ευτυχισμένη και ισορροπημένη ζωή.  



Νικόλαος Τράντος 

Σπούδασε ψυχολογία στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ειδικεύθηκε με μεταπτυχιακές σπουδές, στην 
Ψυχομετρία (ψυχολογική αξιολόγηση Ανθρώπων, με τη χρήση Ψυχομετρικών Εργαλείων). Απο το 2012 παρέχει συμβουλευτικές 
υποστηρικτικές υπηρεσίες και με την χρήση της τεχνικής του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού αφού πιστοποιήθηκε ως 
Practicioner. 

Έχει διατελέσει προϊστάμενος τμημάτων Ανθρώπινων Πόρων και υπεύθυνος εκπαίδευσης σε μεγάλες Ελληνικές και πολυεθνικές 
επιχειρήσεις (Forthnet, Inform Lykos). Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων από όλα τα εθνικά μητρώα και διαθέτει πολύ 
μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία (άνω των 6.500 ωρών) σε παροχή ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων προσωπικής 
και επαγγελματικής βελτίωσης, σε επιχειρήσεις, στελέχη και ιδιώτες. 

Είναι πιστοποιημένος αξιολογητής Κοινωνικών Δεξιοτήτων (social skills observer) από μία ομάδα Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του 
εξωτερικού (GIB – Society for Innovation Research and Consulting (Γερμανία), Danmarks Paedagogiske Universitetsskole, AARHUS 
University (Δανία) Folkuniversitetet vid Lunds Univeritetet (Σουηδία) Senate of Berlin, Department for Integration, Labour and Social Affairs 
(Γερμανία) University of Aegean (Ελλάδα) 

Επίσης, είναι πιστοποιημένος αξιολογητής επιχειρήσεων (validator & assessor) από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διοίκησης Ποιότητας 
(E.F.Q.M.)



Σαρρή 30 

 105 53 Αθήνα 

τηλ: 210 3822406 

e-mail .:  info@minobi.gr 

url.:  www. e-i-a.gr

Επιστηµονικός Υπεύθυνος 

 Διαχειριστής του Έργου  

Diploma in Professional Skills 

& αρµόδιος για την επικοινωνία σας, 

210 3822406 & (info@minobi.gr)  

Γιώργος Παπατριανταφύλλου


