


Πρόγραμμα
 10:00-11:00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

 11:00  ΕΝΑΡΞΗ

 11:00-14:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΛ, με θέμα:  
«Ανοιχτοί ορίζοντες μέσω της εκμάθησης ξένων γλωσσών»

 Άκης Αγγελάκης LLM, SAC Dip., 
Authorized Trainer, Counselor, Business & Life Coach, 
Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Εκδότης, Συγγραφέας.  
Σύμβουλος Συνθετικής Προσέγγισης 
Business & Life Training, Εκδόσεις ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ

 «Τρία σε ένα: Η τριπλή ταυτότητα του ιδιοκτήτη κ.ξ.γ.»
•	 Η τριπλή ταυτότητα του ιδιοκτήτη κ.ξ.γ.
•	 Ο επιχειρηματίας - Ο δάσκαλος - Ο μάνατζερ: Προκλήσεις και ευκαιρίες
•	 Πως διατηρούμε τις σωστές ισορροπίες

 Ιάκωβος Γκούμας 
Διευθύνων Σύμβουλος Computax, Φοροτεχνικός Σύμβουλος ΠΟΙΚΞΓ

 «Το Οικονομικό, Φορολογικό και Ασφαλιστικό τοπίο, πριν την έναρξη των Εγγρα-
φών του Εκπαιδευτικού Έτους 2019 - 2020»

 Κατερίνα Δημητρακοπούλου 
PR & Communications Expert

 «Social media & εκμάθηση ξένων γλωσσών: a match made in heaven» 
 Οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι αφιερώνουν πολλές ώρες της ημέρας στα social 

media. Ποια ευκαιρία κρύβεται μέσα σε αυτή τη συνήθεια η οποία μπορεί να ενι-
σχύσει την εκμάθηση ξένων γλωσσών και να ανοίξει νέους ορίζοντες;

	 •	Τι είναι το SMLL?
 Social Media Language Learning, ή SMLL, είναι μια εκπαιδευτική μέθοδος η οποία 

επικεντρώνεται σε τρόπους επικοινωνίας και διάδρασης ατόμων που μαθαίνουν 
ξένες γλώσσες μέσα από τα social media. 

	 •	Social Media & ξένες γλώσσες 
 Facebook, blogs, groups, snapchat, twitter, instagram: ευκαιρία για νέες ιδέες
	 •	Κέντρα Ξένων Γλωσσών & social media
 Μια νέα προσέγγιση με σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας στη διάθεσή σας

 Θανάσης Νάκας 
Ομ. Καθηγητής Γλωσσολογίας ΕΚΠΑ

 «Ανοιχτοί ορίζοντες μέσω της εκμάθησης ξένων γλωσσών»
 Πολυγλωσσία και πολυπολιτισμικότητα στο νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. 

Ανάπτυξη των μέσων μαζικής επικοινωνίας και του τουρισμού. Μετακίνηση ανθρώ-
πινου δυναμικού για επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς λόγους. Πολυγλωσσία 
και γλωσσικές πολιτικές στην ΕΕ. Γλωσσομάθεια και απασχολησιμότητα. Γλωσσο-
μάθεια και δυνατότητες πρόσβασης σε μεταπτυχιακές σπουδές. Παραδοσιακά και 
νέα γλωσσικά επαγγέλματα. Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο σχολείο. Ο ρό-
λος των κέντρων ξένων γλωσσών.



Άκης Αγγελάκης

Θα θέλατε να είχατε σύμβουλό σας κά-
ποιον που διαθέτει:
Εμπειρία; 
30 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στο χώρο 
των πωλήσεων, της συμβουλευτικής και 
της εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού!
Επιτυχημένα αποτελέσματα;
Για σχεδόν τρεις δεκαετίες σε εκπαιδεύ-

σεις εταιριών με καταμετρημένη αύξηση στα παραγωγικά απο-
τελέσματα και επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και επιθυμητών 
αποτελεσμάτων που είχαν ζητηθεί.
Επιστημονική κατάρτιση;
Κάτοχος 6 πτυχίων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, Συμβουλευτική, 
Business & Life Coaching, Συνθετική Ψυχοθεραπεία, Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, Δίκαιο και δεκάδων βεβαιώσεων συμμετοχής σε 
επιστημονικά σεμινάρια.
Θεωρητική εμπειρία;
Συγγραφέας 31 βιβλίων και περισσότερων από 10.000 άρθρων 
σε θέματα ψυχολογίας, πωλήσεων, επιχειρηματικότητας, προσω-
πικής ενδυνάμωσης και αυτοβελτίωσης.
Πρακτική Εμπειρία;
Συγγραφέας εγχειριδίων πωλήσεων, παραγωγικότητας, εκπαί-
δευσης εκπαιδευτών για λογαριασμό μεγάλων εθνικών και πο-
λυεθνικών εταιριών, (Nationale Nederlander, AXA Ασφαλιστική, 
Forever Living Products, Fm International, Yves Rocher ΤΕΟ-
ΡΟΣ).
Περισσότερες από 50.000 ώρες εκπαιδευτικής / διδακτικής 
εμπειρίας!
Χιλιάδες ώρες συμβουλευτικής, ψυχοθεραπευτικών συνεδριών 
και business/life coaching.
Επιστημονική εμπειρία;
•	 Δημιουργός της Θεραπευτικής Μεθόδου Redefining Self 

(Δημιουργώντας ένα Καινούργιο Εαυτό)
•	 Δημιουργός της Μεθόδου Effective Referrais Method (Απο-

τελεσματική Λήψη Συστάσεων για Διαμεσολαβητές)
•	 Δημιουργός της Μεθόδου Power Selling (Τα Βήματα της Απο-

τελεσματικής Πώλησης)
•	 Δημιουργός του Προγράμματος LISSIS (Life Insurance Selling 

Skills Integrated Solutions)
•	 Δημιουργός του Προγράμματος «Ακαδημία Επαγγελματικής 

και Προσωπικής Ανάπτυξης»
•	 Δημιουργός του Προγράμματος «Η Βίβλος του Δικτυακού 

Μάρκετινγκ»
•	 Δημιουργός του Προγάμματος «Βασικές Αρχές Ψυχολογίας 

στο Μάνατζμεντ και την Παρακίνηση Πωλητών και Διαμεσο-
λαβητών»

Πληροφορίες: 210 2512988, info@image-a.gr, akis-angelakis.
com

Ιάκωβος Γκούμας

O Ιάκωβος Γκούμας είναι λογιστής και φο-
ροτεχνικός, οικογενειάρχης και πατέρας 
πέντε παιδιών, όπου πριν από 31 χρόνια 
ίδρυσε την εταιρεία COMPUTAX AE, μία 
από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες 
στο χώρο των Λογιστικών και Φοροτεχνι-
κών Υπηρεσιών.
Με την Ιδιότητα του Φοροτεχνικού Συμ-

βούλου, υποστηρίζει Συλλόγους και Ομοσπονδίες, όπως την Πα-
νελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών από 
το 1992, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ιδιοκτητών Παιδικών Σταθμών 
από το 1995, τον Σύλλογο Συμβολαιογράφων Εφετείων, Αθηνών, 
Πειραιώς και Νήσων από το 2010, την Ομοσπονδία Δικαστικών 
επιμελητών Ελλάδας, από το 2010 και την Πανελλήνια Ομοσπον-
δία Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιγνίων Πρόβλεψης ΟΠΑΠ ΑΕ 
από το 2010, γεγονός που σημαίνει τη δυναμική του παρουσία 

στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
Με διαρκή παρουσία στον τύπο, με άρθρα στις εφημερίδες, σε 
ραδιοφωνικές εκπομπές, στην τηλεόραση κυρίως σε εκπομπές 
της ΕΡΤ, αλλά και με συνεχή σεμινάρια σε Αττική και Περιφέρεια, 
βρίσκεται πάντα δίπλα στο πλευρό του μικρομεσαίου επιχειρη-
ματία με κύριο στόχο την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση.

Κατερίνα Δημητρακοπούλου 

PR & Communications Expert 
Ειδικός σύμβουλος επικοινωνίας με εξει-
δίκευση στο κομμάτι της ψηφιακής επι-
κοινωνίας και του brand building. Σχεδι-
άζει ολοκληρωμένη στρατηγική για κάθε 
brand/επιχείρηση, πιστεύει στην παρα-
γωγή πρωτότυπου και ελκυστικού περιε-
χομένου που θα αυξάνει τη διάδραση με 

το στοχευμένο κοινό καθώς και στην έξυπνη χρήση της τεχνο-
λογίας. Στόχος της είναι η δημιουργία ενεργειών στο ψηφιακό 
περιβάλλον που εμπνέουν και προβάλλουν τις αξίες των brands, 
ενδυναμώνοντας παράλληλα το κοινωνικό σύνολο με μετρήσιμα 
αποτελέσματα. 

Θανάσης Νάκας

Ο Θανάσης Νάκας είναι ομότ. καθηγητής 
γλωσσολογίας του Παι δαγω γι κού Τμήμα-
τος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πα νεπι-
στη μίου Αθηνών. Διετέλεσε Δι ευθυντής 
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Επισκέ-
πτης Ερευ νητής (1995-1996) στον Τομέα 
Γλωσσολογίας του Πανε πιστημίου του 
Salzburg. Μα θήματα της ειδικότητάς του 

δί δαξε και στο πτδε του Πανεπιστημίου Θεσ σα λίας, στο Μαρά-
σλειο Διδασκαλείο, στη σελμε και στα πεκ Αθήνας, Πειραιά, Ανα -
το λικής και Δυτικής Αττικής, Λαμίας και Χαλ κίδας. 
Κατά τη διετία 2010-2012 διετέλεσε Αντιπρόεδρος και, εν συνε-
χεία, Πρό εδρος του πτδε του Πανεπιστημί ου Αθηνών. Ανήκει στα 
ιδρυτικά μέλη της Ε ταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογί-
ας. Εί ναι τακτικό μέλος πολλών άλλων επιστημονικών σωματεί-
ων και εταιρειών. Συμμε τέχει στην Οργανωτική Επιτροπή του 
Συμποσίου Ποίησης της Πάτρας.
Aσχολείται με θέματα θεωρητικής και εφαρμοσμένης γλωσσολο-
γίας, γλωσ σικής δι δα σκαλίας, φιλολογίας, θεωρίας της λογοτε-
χνίας, υφολογίας και ρητο ρι κής. 
Δημοσιεύματα: δεκατρία (13) βιβλία ή, συνολικά, 149 δημοσιεύ-
σεις (μαζί με τις συ νερ  γασί ες σε περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων, 
κτλ.) - Βιβλία: Παράλληλα Χω  ρία στα Δοκίμια του Σεφέρη και του 
Έλιοτ (αυτοέκδοση) • Η Γλώσσα της Σύγ χρο νης Ποί ησης: Γενιά του 
’70 (Τέθριππον) • Ο Montaigne και το Δοκίμιο (Κάλβος) • Michel de 
Montaigne, Δοκίμια (Εισαγωγή, μετάφραση, σημειώσεις Θαν. Νά-
κα) (Κάλ βος) • Τα Επιρρηματικά της Νέας Ελληνικής (Εθνικό και Κα-
ποδιστριακό Πανε πιστήμιο Αθηνών / Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαρι-
πόλου, αρ. 50) • Γλωσσοφι λολο γικά (Μελετήματα για τη Γλώσσα και 
τη Λογοτεχνία), τόμοι Α΄- Δ΄ (Πατάκης) • Σχήματα (Μορφο)λεξικής 
και Φρα στι κής Επανάληψης (Πατάκης) • [Σε συνεργασία με τη Ζωή 
Γαβριηλίδου]. Δημοσιο γρα φία και Νεολογία: Τίτλοι- ευρήματα για 
θέματα- εκπλήξεις (Πατάκης) • [Σε συνερ γα σία με τους Μ.Ζ. Κοπι-
δάκη, Γ.Α. Χριστοδούλου και Ν.Α.Ε. Καλο σπύρο] Ρητορικός Παπα-
διαμάντης (Πατάκης) • [Σε συνερ γασία με τη Γεωργία Κατσούδα] 
Όψεις της Νε  ολογίας: Σύμφυρση και Επα νετυμολόγηση (Ολικοί 
και Μερικοί λεξικοί συμφυρμοί στη δημοσιογραφία, τη δια φήμιση, τα 
ιστολόγια και τη λογοτεχνία για παιδιά) (Πατά κης). 
Για τη μελέτη του Montaigne και του δοκιμίου τού απονεμήθηκε διε-
θνής τιμητική διάκριση (από τον πρόεδρο της Γαλλι κής Βου λής).
Συνάδέλφοι καθηγητές, καθώς και πολλοί φίλοι, μα θη τές και συνερ-
γάτες του, στην Ελλά δα και το εξωτερικό, εξέδωσαν, με την επιμέ-
λεια του καθηγ. Κώστα Ντίνα, τιμητικό τόμο με τον τίτλο: Figura in 
Prae sen tia / Μελέτες Αφιερωμένες στον καθηγητή Θανάση Νάκα.



ΕΚΘΕΤΕΣ
ARCHER EDITIONS

BINARY LOGIC

BURLINGTON BOOKS

EXPRESS PUBLISHING

GRIVAS PUBLICATIONS

HAMILTON HOUSE PUBLISHERS

MM PUBLICATIONS

NOCN - ESOL EXAMS

SUPER COURSE ELT PUBLISHING

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΡΙΚΗ -  
S.T.E.M. GLOBAL CERT

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ  
ΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 
10:00-16:00


