
Ο  Δημήτρης  Θεοδοσάκης είναι  διδάκτωρ  Ψυχολογίας ( PhD ) του 

Παντείου Πανεπιστημίου  , κάτοχος πτυχίου master  ( MSc ) ,έχει πτυχίο  

στις Κοινωνικές Επιστήμες με ειδίκευση στην  Ψυχολογία κι έχει 

ολοκληρώσει Παιδαγωγικές Σπουδές. Ανήκει στο τμήμα  Ψυχολογίας του 

Παντείου Πανεπιστημίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών . 

Διδάσκει μαθήματα εφαρμογών Θετικής Ψυχολογίας και Συμβουλευτική 

Σταδιοδρομίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε 

εφαρμογές Θετικής Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, 

Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής, επικοινωνίας και συναισθηματικής 

νοημοσύνης. Επίσης διδάσκει σε  μεταπτυχιακά προγράμματα και  σε 

υποψήφιους συμβούλους σταδιοδρομίας και Προσανατολισμού  στο 

Πάντειο Πανεπιστήμιο και στο ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ  μαθήματα 

Συμβουλευτικής Ψυχολογίας. Έχει συνεργαστεί με το Παιδαγωγικό  

Ινστιτούτο (τώρα ΙΕΠ)  και το ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευθεί στο 

John Hopkins University, σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. 

Είναι συγγραφέας των βιβλίων  «Η συναισθηματική νοημοσύνη στο 

σύγχρονο σχολείο » « Αφηγηματική τεχνική ,συναισθηματική αγωγή και 

θετική εκπαίδευση » ,«Με μέθοδο και Φαντασία» και  έχει συμμετοχή στο 

συλλογικό τόμο  «Κατακτώντας την ευημερία: θετικές παρεμβάσεις, 

τεχνικές και βιωματικές ασκήσεις Σταλίκας, Γιωτσίδη, Καρακασίδου 

».Είναι Τακτικό μέλος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ) και 

της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού 

(ΕΛΕΣΥΠ). 

email: d.theodosakis@panteion.gr, dimtheodossakis@yahoo.gr 

https://www.linkedin.com/in/dimitris -theodosakis/ 

 

Ο Στέλιος Γκατζιώνης είναι Σύμβουλος  Σταδιοδρομίας, διαπιστευμένος 

(accredited)  Coach  από τον Association for Coaching (UK), και συνιδρυτής 

της GROW coaching alliance, στον ιστότοπο της οποίας, επίσης,  

αρθρογραφεί. Είναι κάτοχος του πιστοποιημένου "Diploma in Evidence-

based Coaching" και του Πιστοποιητικού Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική & 

Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ, ΑΣΠΑΙΤΕ). Έχει  εκπαιδευτεί στο «Συστημικό 

Σκέπτεσθαι», στη Θετική Ψυχολογία, στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και 

διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών  με εξειδίκευση TESOL. Ειδικεύεται 

στις Θεωρίες Καριέρας και στη σύνθεση της Συμβουλευτικής 

Σταδιοδρομίας με το Career Coaching. Εργάζεται με έφηβους, με άτομα 

mailto:d.theodosakis@panteion.gr
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στην αρχή της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας καθώς και με 

ανθρώπους που θέλουν να επιτύχουν επαγγελματικές αλλαγές, να 

αλλάξουν εργασιακό περιβάλλον ή/και αντικείμενο, ώστε να αντλούν 

περισσότερη ικανοποίηση από την εργασία τους. Ως Coach Trainer & 

Mentor, εκπαιδεύει και υποστηρίζει  νέους συναδέλφους. Διαθέτει εκτενή 

πείρα στη διδασκαλία εφήβων και στην εκπαίδευση ενηλίκων, έχοντας 

εργαστεί για πολλά έτη ως καθηγητής Αγγλικής Γλώσσας, παρέχοντας 

 εξειδικευμένα μαθήματα σε επαγγελματίες, επιχειρηματίες και στελέχη 

επιχειρήσεων. Παρέχει συνεδρίες στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Είναι 

μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού 

(ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π). 

www.growcoachingalliance.com 

email: sgatzionis@growcoachingalliance.com 

https://www.linkedin.com/in/stelios-gatzionis/ 

 

 

 

Η Κατερίνα Κώτση, ειδικεύεται στους τομείς της Προσωπικής, 

Επαγγελματικής και Επιχειρησιακής Ανάπτυξης, βοηθώντας τα άτομα 

και τις επιχειρήσεις να σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν τις αλλαγές 

που χρειάζονται και επιθυμούν, για τη βέλτιστη απόδοση και ανάπτυξή 

τους. Είναι η δημιουργός της εταιρείας παροχής υπηρεσιών Coaching και 

Συμβουλευτικής, GROW coaching alliance, στον ιστότοπο της οποίας 

αρθρογραφεί. Ως Coach Trainer & Mentor, εκπαιδεύει και υποστηρίζει 

νέους συναδέλφους. Είναι κάτοχος του πιστοποιημένου "Diploma in 

Evidence-based Coaching", κάτοχος BA of Business Administration in 

Marketing Management, από το Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος (Deree 

College) και έχει εκπαιδευτεί στις αρχές και παρεμβάσεις της Θετικής 

Ψυχολογίας, από το Pennsylvania University (ΗΠΑ). Διαθέτει, επίσης, 

σημαντική εμπειρία στους τομείς Business Management & Development 

και Strategic Marketing & Branding. Μέσα από τις ποικίλες εμπειρίες που 

έχει αποκομίσει από την πορεία της και την πολυετή καριέρα σε 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, διαθέτει την ικανότητα να κατανοεί σε 

βάθος τις ανάγκες και προκλήσεις των πελατών της, δουλεύοντας μαζί 

τους για το καλύτερο αποτέλεσμα. Παρέχει συνεδρίες στα Ελληνικά και 

στα Αγγλικά. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής & 

Προσανατολισμού (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π). 
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www.growcoachingalliance.com 

e-mail: kkotsi@growcoachingalliance.com 

https://www.linkedin.com/in/katerina-kotsi/ 

 

 

http://www.growcoachingalliance.com/
mailto:kkotsi@growcoachingalliance.com
https://www.linkedin.com/in/katerina-kotsi/

