
 

    

 
 

Ετήσιο Συνέδριο Ηγεσίας και Ανθρώπινου ∆υναµικού µε θέµα: 
“The power of mind - Taking you to another dimension.” 

διοργανώνει η PricewaterhouseCoopers, στις 8 Απριλίου 2008, 
στο θέατρο Badminton 

 
 
Το ετήσιο συνέδριο ηγεσίας και ανθρώπινου δυναµικού της  PricewaterhouseCoopers στην Ελλάδα 
(PwC) µε θέµα  “The power of Mind – Taking you to another dimension” θα πραγµατοποιηθεί στο 
θέατρο Badminton, στις 8 Απριλίου. Το συνέδριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων του 
ιδιωτικού τοµέα, εκπροσώπους της δηµόσιας διοίκησης, ακαδηµαϊκούς, καθώς και αριστούχους 
τελειόφοιτους και µεταπτυχιακούς φοιτητές.  
 
Κεντρικός θεµατικός άξονας του συνεδρίου είναι η δύναµη του ανθρώπινου Νου και της θέλησης.Η 
PwC επέλεξε ως κύριους οµιλητές του συνεδρίου δύο προσωπικότητες που θα εµπνεύσουν και θα 
συναρπάσουν το κοινό. Πρόκειται για τους κκ Chris Moon και Marc Salem. Ο Chris Moon αποτελεί 
ζωντανό παράδειγµα της δύναµης της θέλησης. Σε µια έκρηξη ναρκοπεδίου έχασε το δεξί του χέρι και 
πόδι. Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο αφότου νοσηλεύτηκε έλαβε µέρος σε έναν από τους 
δυσκολότερους µαραθώνιους παγκοσµίως και διέσχισε χώρες µε τα πόδια, για να υποστηρίξει 
πρωτοβουλίες για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Όπως ο ίδιος τονίζει, αρνείται να παίξει «το ρόλο του 
θύµατος». Μετέτρεψε κάθε αντιξοότητα και µειονέκτηµα σε ευκαιρία για προσπάθεια και διάκριση. 
Πεποίθησή του είναι ότι όλοι έχουµε την ικανότητα να ξεπεράσουµε τα όριά µας, αρκεί να το 
θελήσουµε. 
 
Ο Marc Salem είναι µια από τις σηµαντικότερες προσωπικότητες παγκοσµίως σε θέµατα µη-λεκτικής 
επικοινωνίας. Μελετώντας για περισσότερα από 30 χρόνια τον ανθρώπινο Νου, έχει εστιάσει το έργο 
του στον «τρόπο µε τον οποίο το µυαλό επηρεάζει την πραγµατικότητα». Είναι ακαδηµαϊκός κα 
επίτιµο µέλος µεγάλων Πανεπιστηµίων των ΗΠΑ εδώ και 20 χρόνια, ερευνητής της εξέλιξης των 
πνευµατικών διεργασιών, και έχει εµφανιστεί στους µεγαλύτερους ειδησεογραφικούς τηλεοπτικούς 
σταθµούς παγκοσµίως. ∆είγµα των ικανοτήτων του θα παρουσιάσει ζωντανά και στο συνέδριο της 
PwC.  
 
Το ετήσιο συνέδριο ηγεσίας και ανθρώπινου δυναµικού εντάσσεται στο πρόγραµµα εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης της PwC. Στρατηγική επιλογή της εταιρείας είναι να παρέχει τις ευκαιρίες και την 
απαραίτητη εκπαιδευτική και επαγγελµατική καθοδήγηση στους νέους επαγγελµατίες και φοιτητές, µε 
στόχο να συµβάλει στον περιορισµό του χάσµατος µεταξύ προσφοράς και ζήτησης που επικρατεί 
σήµερα στην αγορά εργασίας.  
 
Με το σκεπτικό αυτό, στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγµατοποιείται το ‘Career Event’ της PwC, όπου 
οι αριστούχοι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το συνέδριο θα συναντηθούν µε 30 περίπου 
κορυφαίες επιχειρήσεις για να συζητήσουν τις πιθανότητες επαγγελµατικής εξέλιξής τους.  
 
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα ανακοινωθούν τα ονόµατα των υποτρόφων της PwC για το 
2008. Οι υποτροφίες προορίζονται για προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών πλήρους και µερικής 
φοίτησης και αφορούν κυρίως αποφοίτους AEI και στελέχη επιχειρήσεων. Η µεγάλη ανταπόκριση τις 
προηγούµενες χρονιές, οδήγησε την PwC σε αύξηση του αριθµού υποτροφιών για το 2008 σε 16 (από 
6 που ήταν πέρυσι). 
 

 



 

    

Η συµµετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν, για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις, ως µία προσφορά 
της PwC σε όσους επιθυµούν να ανακαλύψουν τη δύναµη του ανθρώπινου Νου (απαραίτητη η 
επίδειξη πρόσκλησης). Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές επισκεφθείτε την ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.pwc.gr 
 


