
 
   
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Α.Π.: 3282   
                                                                Αθήνα, 7 Μαΐου 2014 
                       

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

 
 

Το  νέο  ολοκληρωμένο  Σεμινάριο  «Διαχείριση  Ενέργειας 
Ανθρωπίνου  Δυναμικού»  πραγματοποιείται  για  πρώτη 
φορά  από  το  ΕΙΑΣ  σε  συνεργασία  με  την  Εταιρία 
Projectyou. 
 

To  Σεμινάριο  είναι  διάρκειας  δέκα  (10)  εκπαιδευτικών 
ωρών  και θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο 
του  ΕΙΑΣ  (Λ.  Συγγρού  106,  5ος  όροφος)  στις  παρακάτω 
ημερομηνίες: 
 
 

  Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014,  09:00 – 14:00 
  Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014, 16:30 – 19:45 
 

Εισηγητές  του  Σεμιναρίου  θα  είναι  ο  κ.  Κώστας 
Θεοφανίδης,  Business  Development  Professional, 
εισηγητής  σεμιναρίων,  τ.  Τεχνικός  Διευθυντής  τριών 
μεγάλων  πετρελαϊκών  εταιριών  και  η  κα  Κατερίνα 
Θεοφανίδου,  Business  Development  Consultant  και 
εισηγήτρια σεμιναρίων.  
 

Και  οι  δύο  εκπαιδευτές  είναι  κάτοχοι  μεταπτυχιακών 
τίτλων  σπουδών,  καταξιωμένα  στελέχη  πολυεθνικών 
εταιριών,  με  πολύχρονη  εμπειρία  τόσο  στη  διαχείριση 
μεγάλων έργων όσο και στην επιμόρφωση στελεχών. 
 

Σε  όλους  τους  συμμετέχοντες  θα  δοθεί  πλούσιο 
εκπαιδευτικό  υλικό  που  περιλαμβάνει  τις  παρουσιάσεις 
των εισηγητών. 
 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα θέματα που θα αναπτυχθούν 
κατά τη διάρκεια των Σεμιναρίων: 
 

 Πώς να αγωνιστώ σε ένα περιβάλλον που καταρρέει;  

 Από πού να αντλήσω αισιοδοξία και δύναμη;  

 Πώς  να  δημιουργήσω κίνητρα στους  συνεργάτες  μου 
όταν δυσκολεύομαι να τους αμείψω;  

 Πώς να κάνω το προσωπικό μου να θεωρεί 
την εταιρεία δική του;  

 Πώς να κάνω την ομάδα μου να παράγει  
 πολλαπλάσια ενέργεια;  

 Πώς να προκαλέσω την καινοτομική σκέψη στους     
      γύρω μου;  

 Πώς να κάνω σχέδια όταν όλα είναι ρευστά;  

 Πώς να δημιουργήσω σχέσεις άρρηκτες με τους          
      πελάτες μου;  

 H Επιτυχία φέρνει την Ευτυχία ή το αντίστροφο;   
 

 

Σκοπός του Σεμιναρίου : 

Tα παραδοσιακά όπλα του management δεν αρκούν πλέον 

για  να  αντιμετωπίσουμε  τις  πρωτόγνωρες  οικονομικές  και 

κοινωνικές  καταστάσεις  που  ζούμε  και  θα  ζήσουμε.  Ο 

καθένας  μας  πρέπει  όχι  μόνο  να  αναπτύξει  τεράστιες 

αντοχές,  αλλά  να ανακαλύψει  τις  κρυμμένες  μέσα  του 

πηγές  δύναμης και  να  γίνει  καταλύτης  ενέργειας  για  το 

οικογενειακό,  επαγγελματικό  αλλά  και  το  κοινωνικό  του 

περιβάλλον. To ζητούμενο μοιάζει ανέφικτο:  

Mε  συρρικνωμένες  απολαβές  και  αυξημένη  ανασφάλεια 

πώς  μπορούμε  να  παράγουμε  πολλαπλάσιο  αποτέ‐

λεσμα; Είναι δύσκολο, αλλά υπάρχει τρόπος!   

Το Σεμινάριο απευθύνεται: 

σε υπευθύνους Ανθρώπινου Δυναμικού, υψηλά και μεσαία 

στελέχη  εταιρειών,  σε business development managers,  σε 

μέλη  ομάδων  έργων,  σε  ιδιοκτήτες  εταιριών  ανεξαρτήτως 

μεγέθους και γενικότερα σε όποιον είναι αρμόδιος για την 

ανάπτυξη της εταιρίας του και του προσωπικού της. 

Σύντομα Βιογραφικά Εισηγητών 
 

Ο  Κώστας  Θεοφανίδης  σπούδασε  Μηχανολόγος‐Ηλεκτρολόγος 
στην  Πολυτεχνική  Σχολή  Θεσσαλονίκης  και  έχει  MSc  στην 
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Brunel University του 
Λονδίνου.  Διετέλεσε  επί  30  έτη  ανώτατο  διευθυντικό  στέλεχος 
στις  πετρελαϊκές  εταιρίες  ΕΛΠΕ,  ΕΚΟ,  ΒΡ & Mobil.  Ήταν  project 
leader  σε  πανευρωπαϊκό  project  της BP  για  την  αναδιοργάνωση 
των  Logistics  με  έδρα  τις  Βρυξέλλες,  αλλά  και  σε  άλλα 
πανευρωπαϊκά  projects  (SAP,  Automation  systems).  Είναι 
πιστοποιημένος  στο  Project Management  από  τη  διεθνή  ένωση 
IPMA  (level  D)  και  First  Trainer.  Εργάζεται  ως  Business 
Development Consultant σε νεοφυείς και υφιστάμενες εταιρίες σε 
κλάδους  όπως  web,  μεταφορές,  software  development  κ.α. 
Αρθρογραφεί  σε  περιοδικά  και  είναι  εισηγητής  σε  πλήθος 
σεμιναρίων, όπως Project Management, Management και Ηγεσία, 
Decision  Making,  Τεχνικές  Διαπραγμάτευσης,  Ενδυνάμωση 
Στελεχών για αλλαγή κουλτούρας, Οδική Ασφάλεια κ.α. 

 

Η  Κατερίνα  Θεοφανίδου  σπούδασε  Βιομηχανική  Διοίκηση  & 
Τεχνολογία  στο  Πανεπιστήμιο  Πειραιά,  έχει MSc  στη  Διαχείριση 
Ενέργειας  &  Προστασία  Περιβάλλοντος  από  το  Εθν.  Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο &  Πανεπιστήμιο  Πειραιά,  καθώς  και mini  ΜΒΑ  για 
στελέχη  επιχειρήσεων  ΜΜΕ  από  το  Οικονομικό  Πανεπιστήμιο 
Αθηνών.  Από  το  2009  είναι  ιδιοκτήτρια  της  Projectyou,  εταιρία 
εκπαιδευτική  και  συμβουλευτική,  ενώ  με  την  εκπαίδευση 
ασχολείται από το 2008 ως εισηγήτρια σε εκπαιδευτικά σεμινάρια 
με  θέματα,  όπως  Project  Management,  Microsoft  Project, 
Επιχειρηματικότητα,  Οδική  Ασφάλεια,  Υγεία  και  Ασφάλεια  στην 
Εργασία. Κατά το διάστημα 2010‐2012 εργάστηκε στον τηλεοπτικό 
σταθμό Alpha και το 2005‐2008 διετέλεσε σύμβουλος οργάνωσης 
στην  ΕΡΤ Α.Ε.  σε  έργα,  όπως  εκπόνηση  και  παρακολούθηση δύο 
εταιρικών  business  plans,  πρόταση  για  εφαρμογή  νέου 
οργανογράμματος,  βελτιστοποίηση  εταιρικών  διαδικασιών  (BPR), 
πιστοποίηση  κατά  ISO  9001  κ.ά.  Το  2004  ήταν  μέλος  ομάδας 
έργου  για  οδικά  και  περιβαλλοντικά  ατυχήματα  στην  BP  Ελλάς. 
Είναι  πιστοποιημένη  στο  Project  Management  από  τη  διεθνή 
ένωση  IPMA  (level  D)  και  έχει  παρακολουθήσει  σεμινάρια 
εκπαίδευσης εκπαιδευτών. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι  

την Πέμπτη 29 Μαΐου 2014. 

 

Δικαίωμα Συμμετοχής στο Σεμινάριο: 
 
 150€ για τα μέλη του ΕΙΑΣ  
 180€ για τα μη μέλη. 
 
Για  τις  Εταιρίες‐Μέλη  που  θα  έχουν  πολλαπλή   
συμμετοχή  σε  αυτό  το  Σεμινάριο,  τα  δίδακτρα 
διαμορφώνονται ως εξής: 

 135€  (από 3 ‐ 5 άτομα) 

 120€  (άνω των 5 ατόμων) 
 
Για  τις  Εταιρίες‐μη  Μέλη  που  θα  έχουν  πολλαπλή 
συμμετοχή  σε  αυτό  το  Σεμινάριο,  τα  δίδακτρα 
διαμορφώνονται ως εξής: 

 165€  (από 3 ‐ 5 άτομα) 

 150€  (άνω των 5 ατόμων) 
 
   
    
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Με εκτίμηση, 
      
 Δρ. Γιάννης Παπακωνσταντίνου 
 Γενικός Διευθυντής  Ε.Ι.Α.Σ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Δικαίωμα Συμμετοχής 
 

Η  πληρωμή  των  διδάκτρων  μπορεί  να  γίνει  είτε  στα 

γραφεία  του  ΕΙΑΣ  (με  μετρητά  ή  με  πιστωτική  κάρτα) 

είτε  με  κατάθεση  σε  έναν  από  τους  ακόλουθους 

τραπεζικούς λογαριασμούς του EIAΣ:  
 

 ALPHA BANK: 114‐00‐2786006633         

     IBAN: GR8101401490114002786006633    
 

 EΘΝΙΚΗ: 142/48003627       

     IBAN: GR6501101420000014248003627  
 

Αντίγραφο του καταθετηρίου παρακαλούμε να σταλεί 

ηλεκτρονικά με mail στο eiasinfo@eias.gr & 

eias@ath.forthnet.gr ή με fax στον αριθμό 210 9219 917. 

 

ΟΑΕΔ 

Σας  ενημερώνουμε  πως  οι  υπηρεσίες  μας  μπορούν  να 

επιδοτηθούν  μέσω  του  ΟΑΕΔ  (ΛΑΕΚ  0,45%).  Ο  ΟΑΕΔ 

παρέχει  στις  Εταιρίες  τη  δυνατότητα  εκπαίδευσης  του 

προσωπικού  τους,  εκμεταλλευόμενες  το  0,45%  από  τις 

εργοδοτικές εισφορές.   
 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site 

του ΟΑΕΔ http://laek.oaed.gr 

 

Για  συμπληρωματικές  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του ΕΙΑΣ στα 

τηλέφωνα:  210  9219  660  &  684  και  στα  e‐mails:          

eiasinfo@eias.gr & eias@ath.forthnet.gr 
 

Παρακαλούμε να δώσετε την κατά την κρίση σας 
αναγκαία δημοσιότητα στην εγκύκλιο αυτή. 

 

Συνημμένα: 
Αίτηση Συμμετοχής 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014  Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014 

 09:00 – 10:30   16:30 – 18:00 

    10:30 – 10:45 (διαλ.)  18:00 – 18:15 (διαλ.) 

 10:45 – 12:15   18:15 – 19:45 

    12:15 – 12:30 (διαλ.)   

 12:30 – 14:00   

Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση 

Σας ενημερώνουμε ότι το ΕΙΑΣ έχει τη δυνατότητα 
σχεδιασμού και υλοποίησης με θεματολογία κατ’ 
επιλογήν για τα στελέχη διαφόρων εταιριών και 
ενδοεπιχειρησιακά. Το ΕΙΑΣ μπορεί να προσαρμόσει τα 
εκπαιδευτικά του προγράμματα στο επίπεδο των 
γνώσεων, ιδιαιτεροτήτων και συγκεκριμένων αναγκών 
για εκπαίδευση του διοικητικού και παραγωγικού 
δυναμικού  κάθε επιχείρησης. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Προς το Ελληνικό Ινστιτούτο 
Ασφαλιστικών Σπουδών 
Λ. Συγγρού 106 
117 41 ΑΘΗΝΑ 
fax: 210 9219917 
e‐mail:  eiasinfo@eias.gr 
 

  Σας γνωρίζουμε ότι στο Σεμινάριο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»  που θα πραγματοποιηθεί στις 4 & 11 Ιουνίου 2014, από την Εταιρία μας  θα μετάσχουν οι ακόλουθοι: 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑ‐ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ.: ΦΑΞ: ΕΜAIL: 

    

    

    

    

    

    
 

*   Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε στον παρακάτω πίνακα τα στοιχεία όπου επιθυμείτε να εκδοθεί το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (Ατομικά στοιχεία για Φυσικά  Πρόσωπα ή της Εταιρίας σας)   
 

ΑΤΟΜΙΚΑ (Φυσικά Πρόσωπα) ή ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _              ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ή ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _               ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                     

ΑΦΜ:                    ΔΟΥ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:                                                                                                               ΠΟΛΗ:                                                                                                                               Τ.Κ.:

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:                                                                  FAX:                                                    ΕΜAIL:

 
Το παρόν πρόγραμμα θα το υποβάλλετε στο 0,45% του ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ;        ΝΑΙ            ΟΧΙ    

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: 

 
   
  ΕΤΑΙΡΙΑ:  ________________________________  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ________________     ΣΦΡΑΓΙΔΑ/ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ___________________________


