
Keep 
Learning



Για περισσότερο από 20 χρόνια
το KPMG Institute, αποτελεί τον φορέα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της KPMG 
στην Ελλάδα. Αξιοποιώντας τη γνώση, την εμπειρία και τις αξίες της KPMG, το KPMG Institute 
προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις εκπαίδευσης μέσα από σύγχρονα δια ζώσης, διαδικτυακά και 
e-learning προγράμματα.

To Όραμά μας
είναι μέσα από τις εκπαιδευτικές λύσεις και τα προγράμματά μας, να ενδυναμώνουμε το ανθρώπινο 
δυναμικό των εταιρειών της Ελληνικής αγοράς, ώστε να συνεχίζουν να αναπτύσσουν στο 
εσωτερικό τους στελέχη που θα έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να λειτουργούν 
με υψηλή απόδοση και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που 
αναδύονται στην καθημερινότητα της εργασίας τους.

Γιατί KPMG Institute

• Eυελιξία στη σκέψη
•  Ανθεκτικότητα στις 

αλλαγές
•  Καινοτομία σε  

ό,τι κάνουμε

• Ανάπτυξη
• Upskilling
• Reskilling
•  Aποτελεσματικότητα  

και δέσμευση

• Nέες γνώσεις
• Δεξιότητες
• Ικανότητες

Ενισχύουμε

Προωθούμε

Καλλιεργούμε



Η Μεθοδολογία μας

Ανάλυση

Σχεδιασμός

Ανάπτυξη

Υλοποίηση

Αξιολόγηση

30%
θεωρία

70%
πρακτική 
εξάσκηση

Στελέχη έχουν  
εκπαιδευτεί μαζί μας

Eταιρείες έχουν 
συνεργαστεί μαζί μας

Eκπαιδευτικά 
προγράμματα ετησίως

8500+ 450+ 40+



Οι πυλώνες μας*

Ηγεσία
Στοχοθεσία, Λήψη Αποφάσεων, 
Επίλυση Προβληματων

Επικοινωνία, Πειθώ και Επιρροή

Επίλυση Συγκρούσεων και Αρχές 
Διαπραγμάτευσης

Παροχή Ανατροφοδότησης και 
Ανάπτυξης Εργαζομένων 

Coaching

Διαχείριση Αλλαγής 

Διοικητικές Δεξιότητες 

Διοίκηση Υβριδικών Ομάδων 

Τεχνικές Γνώσεις
Οικονομικά για μη Οικονομικούς 

IFRS

ΦΠΑ, Χρηματοοικονομικά 

Project Management 

ESG

Aml, Corporate Governance

Customer Experience 

Sales Prospecting & Customer 
Service 

Τεχνικές Αποτελεσματικών 
Συνεντεύξεων

Συστήματα Διοίκησης Απόδοσης 

Συστήματα Αποδοχών και Παροχών 

Αποτελεσματικές Παρουσιάσεις

Ανθεκτικότητα
Ατομική και Ομαδική διαχείριση στρες

Καλλιέργεια ανθεκτικότητας

Συναισθηματική νοημοσύνη

Διαχείριση χρόνου

Χτίζοντας αυτοπεποίθηση και θετική στάση

Mindfulness: στο σήμερα

Διαχείριση καριέρας

*  Οι θεματικές είναι ενδεικτικές. Νέα προγράμματα διαμορφώνονται συνεχώς βάσει των αναγκών της αγοράς



*  Οι θεματικές είναι ενδεικτικές. Νέα προγράμματα διαμορφώνονται συνεχώς βάσει των αναγκών της αγοράς

Ψηφιακή Εποχή

Μοντέλα e-business

Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός Κυβερνοασφάλεια

Design Thinking

e-commerce

Team Building / Ομαδικότητα 

Ηγεσία Branding και Ταυτότητα 

Οργανωτική Ανάπτυξη 

Διαχείριση έργων 

Στρατηγική Διαχείριση συγκρούσεων 

Καινοτομία 

Επίλυση προβλημάτων

Εργαστήριο LEGO@ SERIOUS PLAY@
Οι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές μας στη μεθοδολογία LEGO@ SERIOUS PLAY@  
διοργανώνουν σε χώρο επιλογής σας δημιουργικά εργαστήρια με τη χρήση LEGO 
κατασκευών σε θεματολογίες όπως:

Οι πυλώνες μας*
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Επικοινωνήστε μαζί μας:


