
Φροντίζουμε τους ανθρώπους σας !



Σε κάθε χώρο εργασίας πέραν της τεχνογνωσίας και της επαγγελματικής 
εμπειρίας, καθοριστικής σημασίας για τη συνολική εξέλιξη της 

επιχείρησης, την προάσπιση του αισθήματος του “καλώς έχειν” των 
υπαλλήλων της και την αποδοτικότητά τους, είναι η καλή ψυχολογική 

τους κατάσταση, οι θετικές σχέσεις μεταξύ τους, η έγκαιρη και 
κατάλληλη ψυχολογική παρέμβαση σε περιπτώσεις ψυχολογικών 

πιέσεων ή κρίσεων είτε προέρχονται από την επαγγελματική είτε από 
την προσωπική τους ζωή.



Τι προσφέρουμε 
• Εξειδικευμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες για την προαγωγή της ψυχικής 

υγείας και ενδυνάμωσης στελεχών και προσωπικού εταιρειών.

• Τρεις ειδικοί στο χώρο της ψυχικής υγείας με πολυετή κλινική εμπειρία και 
άριστη επιστημονική κατάρτιση, δημιούργησαν την BPSS με σκοπό να παρέχουν 
υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στο χώρο των επιχειρήσεων. 

• Άμεσα, πρακτικά, βιωματικά











Ποιοι είμαστε

• Κατερίνα Χατζηκαλλία Κουνιάκη
Ιδρύτρια και Διευθύνουσα  
Σύμβουλος, Ψυχολόγος MSc

• Δρ Δήμος Δημέλλης
Υπεύθυνος Εκπαίδευσης, Ψυχίατρος

• Δρ Φίλιππος Κουνιάκης
Υπεύθυνος Διαμόρφωσης 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, 
Ψυχίατρος



Κατερίνα 
Χατζηκαλλία

Κουνιάκη
• Ψυχολόγος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης – Συγγραφέας 

• MSc Νοήμονα Συστήματα του ΤΗΜΜΥ του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης

• MSc Γνωστικής Ψυχολογίας & 
Νευροψυχολογίας, του τμήματος 
Ψυχολογίας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

• Diploma In Negotiation Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών

• Μέλος Αμερικανικής Εταιρείας Ομαδικής 
Ψυχοθεραπείας

• Εκπαιδευμένη σε τεχνικές επικοινωνίας LEAP

• Εκπαιδεύτρια σε προσωπικό εταιρειών 
(Elpedison, Anatolia College, Win Σύμβουλοι 
Ανάπτυξης κλπ)



Δρ Δήμος Δημέλλης

• Διδάκτωρ Ψυχιατρικής Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

• Υπεύθυνος για τα συνεχιζόμενα σεμινάρια 
εκπαίδευσης των ειδικευομένων ψυχιάτρων 
στην ψυχοβιολογία και στην 
ψυχοφαρμακολογία στην Β´ Παν/κή Κλινική 
του Α.Π.Θ. από το 2004

• Εκπαιδευτής στη Διακλαδική Ανωτάτη Σχολή 
Πολέμου και στη Σχολή Πολέμου του Στρατού 
Ξηράς από το 2013, στα θέματα εργασιακού 
άγχους και επαγγελματικής εξουθένωσης

• Εκπαιδευτής στο Ινστιτούτο Διά Βίου 
Μάθησης στο θέμα των ψυχολογικών 
επιπτώσεων των μαζικών καταστροφών & 
στην ομαδοσυνεργατική δράση

• Εκπαιδευτής σε εταιρίες ( Win Σύμβουλοι 
Ανάπτυξης, Jannssen, Βιανέξ, Pfizer κλπ)

• Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής σε Τεχνικές 
Επικοινωνίας ( LEAP )



Δρ Φίλιππος 
Κουνιάκης

• Διδάκτωρ Ψυχιατρικής Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

• Υπεύθυνος για την εκπαίδευση 
ειδικευομένων της Πανεπιστημιακής 
Ψυχιατρικής Α.Π.Θ. στην Ομαδική 
Ψυχοθεραπεία από το 2003

• Ομάδες προσωπικού σε Μονάδες 
Ψυχαργώς

• Μέλος Αμερικανικής Εταιρείας Ομαδικής 
Ψυχοθεραπείας

• Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής σε Τεχνικές 
Επικοινωνίας ( LEAP )

• Εκπαιδευτής σε εταιρείες (Win Σύμβουλοι 
Ανάπτυξης, Pfizer, Jannssen, ΒΙΑΝΕΞ, κλπ) 



“

”Η εταιρεία είναι οι άνθρωποί της ...

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο www.bpss.gr

http://www.bpss.gr/

