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ΔΩΡΕΑΝ WEBINAR 
“Η Σημασία των Ήπιων Δεξιοτήτων (Soft Skills)  

στην Σημερινή Αγορά Εργασίας” 
 

ΤΡΙΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 
και ώρα 18.00 με 19.30 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

 

Απευθύνεται σε όλους τους σπουδαστές όλων των ειδικοτήτων του ΔΙΕΚ Κηφισιάς. Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι 
καταρτιζόμενοι να μπορούν να κατανοήσουν και να αναπτύξουν τις προσωπικές τους δεξιότητες (soft skills) τόσο 
στην επαγγελματική όσο και την προσωπική τους ζωή. Στην εποχή μας είναι υψίστης σημασίας να κατέχει κάποιος 
αυτές τις δεξιότητες, οι οποίες μπορούν να τον κάνουν να ξεχωρίσει μέσα από ένα πλήθος καλά καταρτισμένων 
επαγγελματιών, και συνεπώς μπορούν να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για την εύρεση ή μη εργασίας. 

 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ  

 

Τι είναι Soft Skills και τι είναι Hard Skills, Διαπροσωπικές Δεξιότητες, Επαγγελματικές Δεξιότητες, Δημιουργικότητα, 
Δεξιότητες Προσωπικής Ώθησης, Δεξιότητες Επιρροής, Ηγετικές Δεξιότητες, Δεξιότητες Επικοινωνίας και Η σημασία 
των «Soft Skills» στην σημερινή αγορά εργασίας.  

 
 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  

 

Το διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) θα πραγματοποιηθεί μέσω της ειδικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης που 
ονομάζεται ZOOM. Το μόνο που πρέπει να κάνετε για να πραγματοποιήσετε attend στο σεμινάριο είναι να 
ακολουθήσετε τον σύνδεσμο που θα σας δοθεί. Η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν και για κινητά και για PC, και ο 
σύνδεσμος θα σας κατευθύνει αυτόματα στην κατάλληλη έκδοση. Μόλις κατεβάσετε την εφαρμογή θα μπορείτε να 
συνδεθείτε στο σεμινάριο, ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα λάβετε στο email σας. Η συμμετοχή σας είναι με ήχο 
και με εικόνα (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ). 

 
 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  

 

Όσοι σπουδαστές ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν, θα πρέπει να δηλώσουν ΑΜΕΣΑ τη συμμετοχή τους στη 
σχετική ηλεκτρονική φόρμα, από όπου θα λάβουν και το σύνδεσμο για την παρακολούθηση του webinar. Θα τηρηθεί 
σειρά προτεραιότητας, λόγω του ορίου χωρητικότητας της πλατφόρμας ZOOM σε συμμετέχοντες πραγματικού 
χρόνου.  
 
Μετά την λήξη του σεμιναρίου θα σταλθεί στους συμμετέχοντες η σχετική βεβαίωση παρακολούθησης. 

 
 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

 

Ο κος Μιχάλης Μάρκου, MBA είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων/Marketing. Έχει 
συνεργαστεί, από το 1991 έως σήμερα, ως Ανώτερο Διοικητικό/Διευθυντικό Στέλεχος με μεγάλες πολυεθνικές 
εταιρείες, συνεισφέροντας πολύπλευρα στην ανάπτυξη των εταιρειών αυτών στην Ελλάδα. Παράλληλα έχει 
δραστηριοποιηθεί και στην εκπαίδευση από το 1994 και έχει διατελέσει εισηγητής σεμιναρίων και καθηγητής (με 
πάνω από 10.000 διδακτικές ώρες και έχοντας εκπαιδεύσει πάνω από 4.000 άτομα) σε θέματα Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, Πωλήσεων, Marketing και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.  
 
Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων (ΕΟΠΠΕΠ & ΟΑΕΔ). Είναι κάτοχος 2 μεταπτυχιακών Μ.Β.Α. (Master in 
Business Administration) από το Ανοικτό Ελληνικό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και από την Ανώτατη Σχολή Εμπορίου της 
Γαλλίας (ESCEM Business & Management School). Έχει επίσης πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από τη Μεγάλη 
Βρετανία (UK).     
 
Άρθρα του με θέματα σχετικά με την Διοίκηση Επιχειρήσεων, τις Πωλήσεις, το Marketing και την Διαχείριση 
Ανθρώπινου Δυναμικού, έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα έγκυρα περιοδικά, εφημερίδες και sites. 
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