
NEW YORK ΚΔΒΜ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Professional Diploma / Certificate in
Real Estate

Mάθε από τους πιο έμπειρους στην αγορά και απόκτησε
σε 69 ώρες τη γνώση για να ξεκινήσεις μια επιτυχημένη
καριέρα στο χώρο της μεσιτείας ακινήτων στην Ελλάδα!

Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου θα δοθεί στους συμμετέχοντες Real Estate Professional Diploma /
Certificate από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Νew York College και οι οκτώ (8) πρώτοι σε βαθμολογία
συμμετέχοντες, θα λάβουν πρόταση συνεργασίας από τα συνεργαζόμενα Μεσιτικά Γραφεία.

Σε συνεργασία με (κατά αλφαβητική σειρά): 

www.nyc.gr



Το να ξεκινήσει κάποιος την καριέρα του ως μεσίτης αστικών συμβάσεων, σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης και
αβεβαιότητας σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, δεν αποτελεί μία εύκολη υπόθεση.

Ο δρόμος προς την επιτυχία απαιτεί σκληρή δουλειά, επαγγελματική προετοιμασία και πολύ γερές βάσεις. 
Μιλώντας για το Real Estate στην Ελλάδα, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε πως ένα ακίνητο μπορεί να αποτελέσει,
είτε ένα σημαντικό και αποδοτικό επενδυτικό μέσο, είτε ένα μεγάλο οικονομικό βάρος (και μπελά για τον ιδιοκτήτη
του). Το παραπάνω εξαρτάται, τόσο από τις ενέργειες του ίδιου του ιδιοκτήτη - επενδυτή, όσο και από τις συμβουλές
και την καθοδήγηση που θα λάβει αυτός από τους επαγγελματίες του Real Estate.
Στο χώρο του Real Estate στην Ελλάδα, εσφαλμένα έχει δημιουργηθεί η εντύπωση πως όλοι μπορούν να ασκήσουν
αυτό το επάγγελμα. Η αλήθεια είναι πως πολλοί μπορούν να το επιχειρήσουν, όμως πολύ λίγοι είναι αυτοί που το
ασκούν με επαγγελματισμό και συνεπακόλουθη επιτυχία. 

Ποια είναι όμως τα απαραίτητα χαρακτηριστικά και προσόντα προκειμένου κάποιος να
επιτύχει τον στόχο του σε αυτό το χώρο; 

Ένας επιτυχημένος μεσίτης είναι άκρως απαραίτητο να είναι οργανωτικός και να διαθέτει στη φαρέτρα του όλο
εκείνο το γνωσιολογικό υπόβαθρο που θα του επιτρέπει να ολοκληρώνει με επιτυχία την κάθε του “αποστολή”. Είναι
κρίσιμο να γνωρίζει οτιδήποτε έχει σχέση με θέματα νομικά, φορολογικά, πολεοδομικά, θέματα που αφορούν στην
εκτίμηση και στην αξιολόγηση των ακινήτων, αλλά και θέματα που αφορούν στις πωλήσεις αυτών. Ο επιτυχημένος
μεσίτης πρέπει να γνωρίζει την αγορά, να διακρίνει τις τάσεις και να διαβλέπει τις ευκαιρίες που ξεπροβάλλουν κάθε
τόσο στον ορίζοντα. Πρέπει να είναι άριστος διαπραγματευτής και στο πέρας της αποστολής του να μπορεί να αφήνει
ευχαριστημένες όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, έχοντας πρωτίστως ικανοποιήσει τη ζήτηση του πελάτη του. Πέραν
των προαναφερθέντων όμως, είναι απαραίτητο να κατέχει γνώσεις που αφορούν στο Μarketing, να χειρίζεται με
επιτυχία τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) και να μπορεί να διαφημίζει και να προωθεί τα ακίνητα που
έχει αναλάβει. Διαθέτοντας όλα τα παραπάνω στη φαρέτρα του, ο επαγγελματίας Μεσίτης μπορεί να βγει με
αυτοπεποίθηση στην αγορά, να αντιμετωπίσει τον πολύ υψηλό ανταγωνισμό και να υλοποιήσει όλους τους στόχους
που έχει θέσει, βλέποντας την άμεση αύξηση του αριθμού των επιτυχημένων συναλλαγών και πωλήσεων στο
χαρτοφυλάκιο του.

Κατέχουν όλες εκείνες τις βασικές γνώσεις που αφορούν στα νομικά θέματα των ακινήτων και ό,τι σχετίζεται με
τις συναλλαγές αυτών
Κατέχουν όλες εκείνες τις βασικές γνώσεις που αφορούν στη φορολογία των ακινήτων, αλλά και στο φορολογικό
πλαίσιο που διέπει τον τομέα του Real Estate ως επάγγελμα
Μπορούν να παρακολουθούν την αγορά ακινήτων (γνωρίζοντας το θεωρητικό πλαίσιο και τις μεθόδους που
χρησιμοποιούνται σε διεθνές επίπεδο για την ανάλυση της αγοράς και των χαρτοφυλακίων ακινήτων), να
διαβλέπουν τις αναδυόμενες τάσεις και να δύνανται να παρέχουν τις σωστές κατευθύνσεις σε ότι αφορά στις
επενδύσεις στα ακίνητα.
Μπορούν να εκτιμήσουν ένα ακίνητο, γνωρίζοντας όλες τις σύγχρονες προσεγγίσεις που αφορούν στην εκτίμηση
των ακινήτων
Μπορούν να προχωρήσουν με επιτυχία στην πώληση ενός ακινήτου 
Κατέχουν όλες εκείνες τις βασικές γνώσεις που αφορούν σε τεχνικά θέματα και μεταβιβάσεις
Διαθέτουν όλο το υπόβαθρο προκειμένου να διαπραγματευτούν με επιτυχία 
Γνωρίζουν, να τηρούν και να σέβονται τον Κώδικα Δεοντολογίας των Μεσιτών
Μπορούν να διαφημίσουν και να προωθήσουν αποτελεσματικά ένα ακίνητο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
(Social Media)
Μπορούν εντέλει να ξεκινήσουν την καριέρα τους στο χώρο της μεσιτείας ακινήτων

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

Αντικειμενικός σκοπός του παρόντος Σεμιναρίου είναι, μετά την ολοκλήρωση αυτού, οι συμμετέχοντες να:



ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Το παρόν σεμινάριο απευθύνεται σε Φοιτητές – Σπουδαστές Οικονομικών Σχολών ΑΕΙ – ΤΕΙ και στο σύνολο των
επαγγελματιών του Κλάδου των Ακινήτων στην Ελλάδα. Σε υπαλλήλους-συνεργάτες Μεσιτικών γραφείων και
Στελέχη επιχειρήσεων, εκτιμητές, συμβούλους με αντικείμενο τα ακίνητα, λογιστές-επενδυτές σε ακίνητα,
κατασκευαστές, πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, σε στελέχη εταιρειών ανάπτυξης και εμπορικών κέντρων, σε
οργανισμούς ΟΤΑ και Δημόσιες υπηρεσίες που θέλουν να διαχειριστούν με επαγγελματικό τρόπο τα ακίνητά τους,
καθώς και σε όλους εκείνους που επιθυμούν να αποκτήσουν μια γενική και ειδική εικόνα στο χώρο του Real Estate
στην Ελλάδα και να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία στον κλάδο αυτό. 

Στην αγορά των ακινήτων στην Ελλάδα
Στο νομικό πλαίσιο που διέπει το Real Estate στην Ελλάδα
Στο φορολογικό πλαίσιο που διέπει το Real Estate στην Ελλάδα, και τον τρόπο με τον οποίο φορολογούνται οι
επαγγελματίες του Κλάδου
Στην εκτίμηση των ακινήτων
Στις επενδύσεις στα ακίνητα
Στις αποτελεσματικότερες τεχνικές διαπραγμάτευσης στο Real Estate
Στις πωλήσεις των ακινήτων
Στην επαγγελματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας (Property Management) και στο International Real Estate
Investment
Στα θέματα που σχετίζονται με το Μarketing, το διαδίκτυο και την διαφήμιση / προώθηση ακινήτων στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης (Social Media)
Στα Δίκτυα ηλεκτρονικών αγγελιών - πλατφόρμες και στο ταξίδι του μεσίτη στον ψηφιακό κόσμο.
Στον Κώδικα Δεοντολογίας των Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων
Στο χτίσιμο ενός προσωπικού πλάνου για την εξέλιξη της καριέρας τους (Career Development Plan - Personal
Branding) - Πως θα δομήσουν το βιογραφικό τους και πως θα προωθήσουν τον εαυτό τους με το νέο εφόδιο
(Professional Diploma / Certificate in Real Estate) που μόλις απέκτησαν από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Νew York
College.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Οι συμμετέχοντες στο παρόν Σεμινάριο θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν όλες εκείνες τις γνώσεις 
που αφορούν:



Κωνσταντίνος Αλεξίου, Οικονομολόγος - Ιδιοκτήτης Μεσιτικών Γραφείων, ΑSPIS REAL ESTATE

Ο Κωνσταντίνος Αλεξίου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και έχει Βασικό Πτυχίο: Οικονομικών Επιστημών
από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μεταπτυχιακά: Diploma of the UNIVERSITY OF
WINSKONSIN (Steven Point) on Public Relations. Εξειδίκευση: Επικοινωνία, Δημόσιες Σχέσεις και
Στρατηγικός Σχεδιασμός Νέων Επιχειρηματικών Μονάδων. E-LEARNING: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο
ΕΚΠΑ, «Εκτιμητής Ακινήτων» (2017-2018), «Μεσίτης Ακινήτων» (2017-2018) , «Real Estate management»
(2017-2018). Ο Κωνσταντίνος Αλεξίου είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και
κάτοχος αδείας Οικονομολογικού Επαγγέλματος. Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων
(Ε.Ε.Δ.Σ.) Μέλος του Συλλόγου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών – Αττικής (ΕΜΑΕΑ) Είναι επίσης
πιστοποιημένο μέλος της MCEPI (MEMBER EUROPEAN ASSOCIATION OF REAL ESTATE PROFESSIONS).
Έχει διδάξει ως Καθηγητής Οικονομολόγος – Κοινωνιολόγος από το 1985 έως 2000 στην Ιδιωτική Μέση
Εκπαίδευση στα μαθήματα Κοινωνιολογίας, Πολιτικής Οικονομίας, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων με περισσότερες από 20.000 διδακτικές ώρες Έχει διατελέσει Σύμβουλος Επικοινωνίας,
Δημοσίων Σχέσεων και Στρατηγικού Σχεδιασμού από το 2000 έως 2006 σε μεγάλες αλυσίδες FRANCHISE
όπως στον Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. Επίσης ήταν Υπεύθυνος Επικοινωνίας και
Δημοσίων Σχέσεων της SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ (χρηματιστηριακή εταιρεία) από 2006 έως 2012 με
αντικείμενο την προετοιμασία ίδρυσης ιδιωτικής τράπεζας, οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων,
εκδηλώσεων και την προσέγγιση πελατολογίου μέσω προγραμμάτων δημοσίων
σχέσεων.Δραστηριοποιείται ως Επιχειρηματίας από το 2012 έως σήμερα στο κλάδο του Real Estate και είναι
Ιδιοκτήτης μεσιτικών γραφείων της ASPIS Real Estate στις περιοχές Κέντρου και Νότιας Αθήνας. Είναι
Εισηγητής και εκπαιδευτής στο Real Estate από το 2012 στη Σχολή Μεσιτών της ASPIS Real Estate με
περισσότερες από 1000 εκπαιδεύσεις Μεσιτών. Είναι παράλληλα ιδιώτης κατασκευαστής και επενδυτής
ακινήτων.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ (κατά αλφαβητική σειρά): 

Σταυρούλα Βαμβακά, Πρόεδρος Ομίλου ΝEWDEAL Real Estate

Η Σταυρούλα Βαμβακά έχει σπουδάσει στη Νομική Αθηνών. Από το 2005 το όνομά της είναι συνώνυμο με
την επιτυχία και την επανάσταση στο χώρο του real estate στην Ελλάδα. Έχει τιμηθεί ως επικεφαλής της
newdeal με το “diamonds awards” της Ελληνικής Οικονομίας, ενώ παράλληλα χαίρει διεθνούς εκτίμησης
και αναγνώρισης έχοντας λάβει μέρος ως ομιλήτρια σε διεθνή συνέδρια. Είναι μια συναρπαστική speaker
με πολλές δημόσιες εμφανίσεις Έχει παρουσιάσει την τηλεοπτική εκπομπή “ώρα για newdeal” με θέματα
επικαιρότητας της αγοράς ακινήτων αλλά και τις αγοραπωλησίες των διασήμων σε όλο τον κόσμο.
Επιπλέον είναι μοναδική και ως εκπαιδεύτρια και συγγραφέας δύο εγχειριδίων – οδηγούς για το real estate.
Το “back to back” που πραγματεύεται τον τρόπο να παραμένεις κάθε χρόνο στην κορυφή και το “details”
που αναφέρεται στις λεπτομέρειες της παροχής υπηρεσιών καθώς και στο μάρκετινγκ που κάνουν τη
διαφορά. Διδάσκονται στην Ακαδημία real estate της newdeal στην οποία είναι συνιδρυτής.

Πάολα-Σύλβια Γκολέμη, Real Estate Agent

Μετα τις βασικές σπουδές της B.Sc. in Marketing Management από το DEREE College, και MBA in
International Banking and Finance από το Πανεπιστήμιο του Birmingham Αγγλίας, η Παολα
ξεκίνησε την καριέρα της στη Merrill Lynch στο Λονδίνο εργαζομένη στο χώρο του Private
banking οπου πηρε και τις αδειες της στο Χρηματιστηριο του Λονδινου (SFA) και της Νεας
Υορκης (Series 7) αντιστοιχα. Ακολουθησε μια πολυετης πορεια στο χωρο του Management
Consulting σε Λονδινο, στη Ζυριχη Ελβετιας, και στο Duesseldorf και Φρανκφουρτη Γερμανιας
με εταιριες οπως η KPMG, η BDGI και η CITIBANK. Επιστρεφοντας στην Ελλαδα μετα απο
περισσοτερα απο 10 συναπτα ετη στο εξωτερικο, εργάστηκε ως ελευθερη επαγγελματιας στο
χωρο του Management Consulting αλλα και ανέλαβε σημαντικες θεσεις σε διεθνης
οργανισμους οπως στην Αμερικανικη εταιρεια SAIC που οργανωσε το συστημα ασφαλειας των
Ολυμπιακων Αγωνων Αθηνα 2004, καθως και εκτελεσε Διοικητικη και Εμπορικη Διευθυντρια
της εταιρειας που εισηγαγε και τοποθετησε την ρομποτικη χειρουργικη και το ρομποτικο
χειρουργικο συστημα da Vinci στα νοσοκομεια της Ελλαδας. Μια ομορφη συγκυρια της ζωης
την εφερε στο χωρο του Real Estate και στη RE/MAX το 2018, δινοντας της τη δυνατοτητα να
συνεχισει να διοχετευει το παθος της και τη δημιουργικότητα της με μεγαλυτερη ελευθερια, να
εξελίσσεται σαν άνθρωπος και σαν επαγγελματιας, να μπορει να δημιουργει σχεσεις
εμπιστοσυνης με τους πελατες της και να συνεχιζει να θετει υψηλους στοχους για τον εαυτο
της. Η Κα Γκολέμη  βραβεύτηκε ως #1 μεσίτης σε πωλήσεις στην REMAX Ελλαδος για το ετος
2020 και # 10 μεσιτης της REMAX Ελλαδος για το 2021 ανάμεσα σε 900 συνεργάτες. Στην
REMAX Properties Investment η Παολα εχει βρει ποια το ¨επαγγελματικο¨ σπιτι που παντα
εψαχνε και η καριερα της της σαν επιτυχημενη Συμβουλος Ακινητων της δινει την ελευθερια
που ζητουσε, την επιτυχια και τη διακριση που την γεμιζει και την δυνατοτητα να επιτυγχανει
τους στοχους της και να κανει τα ονειρα της πραγματικοτητα.

Ιωάννης Ζιαβράς, Founder/General Manager, RE/MAX Properties Investment

Ο Ιωάννης Ζιαβράς, εντάχθηκε πριν 17 χρόνια ως broker στη RE/MAX, που είναι το μεγαλύτερο
κτηματομεσιτικό δίκτυο του κόσμου, και σήμερα η εταιρία του έχει 5 μεσιτικά γραφεία σε Χαλάνδρι,
Σύνταγμα, Γλυφάδα, Σαντορίνη και Καλαμάτα. Είναι το #1 agency της RE/MAX στην Ελλάδα το 2020-2021
και επίσης είναι ambassador της RE/MAX Europe στην Ελλάδα. Έχει βραβευτεί για τέταρτη χρονιά από τα
European Property Awards ως The best Single office στην Ελλάδα. Eίναι μέλος του Μεσιτικού Συλλόγου
Αθηνών και της Ένωσης Πιστοποιημένων Πραγματογνωμόνων Ελλάδος. Κατέχει Βsc στο Marketing και ΜΒΑ
από το University of Louisville, Kentucky USA. Συμμετέχει με την εταιρία του τακτικά σε διεθνείς εκθέσεις
real estate προσελκύοντας. Επενδυτές, καθώς και αλλοδαπούς αγοραστές που επιθυμούν να αποκτήσουν
την Golden Visa. Η μεγάλη πλειοψηφία των συνεργατών του έχει πολυετή πετυχημένη εμπειρία στο
επάγγελμα, που οφείλεται κυρίως στην εκπαίδευση τους, που επιβλέπει και συντονίζει ο ίδιος.



Νίκος Ηλιάδης, Team Leader

Ο Νικός Ηλιάδης. Σπούδασε ως σχεδιαστής εσωτερικών χώρων και ξεκίνησε την σταδιοδρομία του στον
κλάδο του real estate το 2002 στην ηλικία των 20 ετών .Φέτος συμπληρώνει  20 χρόνια  στο μεσιτικό
κλάδο. Το 2007 άνοιξε το δικό του γραφειο όπου απέκτησε πείρα και   τις πρώτες γνώσεις στην διαχείρηση
των ανθρώπων και  των ακινήτων. Το 2014  έψαξε  καινούριες ευκαιρίες  τις οποίες και βρήκε στη Remax
Properties Investment. Η εξέλιξη  του ήταν ραγδαία έτσι ώστε τα τελευταία  χρόνια να βρίσκεται ανάμεσα
στους Top Αgents πανελλαδικά στο δίκτυο της RE/MAX  .Το 2020 ξεκίνησε ως  Team Leader και άρχισε να
διοικεί την ομάδα του αποτελεσματικά, εκπαιδεύοντας και επιβλέποντας τους ανθρώπους του σε
καθημερινή βάση . Έχει παρακολουθήσει αρκετά   σεμινάρια στο real estate management και στις
διαπραγματεύσεις .Η  πιστοποίηση του εκτιμητή και η έντονη ενασχόληση του με ξένους επενδυτές του
έδωσαν μια άρτια γνώση του αντικειμένου καθώς και γνώση στη προσέγγιση πελάτων από άλλες χώρες .

Έφη Κασιμάτη, Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Certified Professional Negotiator-CPN

Η Έφη Κασιμάτη είναι δικηγόρος και το δικηγορικό της γραφείο βρίσκεται στην Νέα Ιωνία
Αττικής. Αναλαμβάνει υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου, ενδεικτικά αγοραπωλησίες
ακινήτων, μισθωτικές, κληρονομικές και οικογενειακές διαφορές, έκδοση διαζυγίων, σύσταση
εταιρειών, διεκδίκηση απαιτήσεων και υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης. Είναι διαπιστευμένη
διαμεσολαβήτρια στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και ανήκει στα ειδικά μητρώα οικογενειακών και
κτηματολογικών διαμεσολαβητών. Είναι πιστοποιημένη στις διαπραγματεύσεις, έχοντας λάβει
τον σχετικό τίτλο (Certified Professional Negotiator-CPN). Είναι τακτικό μέλος του Μητρώου
Συντονιστών για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων αλλά και
Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (certified Data Protection Officer-
DPO EXECUTIVE) από τον οργανισμό πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS (ISO IEC 17024). Τέλος
έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευσή της ως Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας, με σκοπό την ενεργή
ενασχόλησή της και με τον χώρο του real estate.

Ανέστης Κοκάκης, Business Development Manager, RE/MAX Properties Investment

O Ανέστης Κοκκάκης είναι Business Development Manager στην RE/MAX Properties Investment,
που είναι το #1 agency της RE/MAX στην Ελλάδα το 2020-2021, με 5 μεσιτικά γραφεία σε
Χαλάνδρι, Σύνταγμα, Γλυφάδα, Σαντορίνη και Καλαμάτα. Με σπουδές στα Οικονομικά,
Τουριστικά και στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, έκανε καριέρα στον Ξενοδοχειακό κλάδο
στην Ελλάδα και το εξωτερικό κι αργότερα ανέλαβε τη διεύθυνση εταιρειών HR Management.
Σήμερα στην RE/MAX Properties Investment είναι υπεύθυνος εκπαιδεύσεως και αναπτύξεως της
επαγγελματικής σταδιοδρομίας των συμβούλων ακινήτων, καθώς και για τον έλεγχο της
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πελάτες της εταιρίας.

Δημήτρης Μελαχροινός, Ιδρυτής και CEO, Spitogatos Group

Ο Δημήτρης Μελαχροινός είναι ιδρυτής και CEO του Spitogatos Group, μιας από τις κορυφαίες
εταιρίες στο χώρο του proptech και την αναζήτηση ακινήτων στη ΝΑ Ευρώπη, που
δραστηριοποιείται σήμερα σε Ελλάδα, Κύπρο, Κροατία, Σερβία, Σλοβενία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη,
Μαυροβούνιο, Βουλγαρία, Μάλτα και Αλβανία. Τo Spitogatos Group από το 2014 ανήκει στον
κορυφαίο διεθνή όμιλο της Real Web, η δραστηριοποιείται τόσο στο online real estate όσο και
γενικότερα στα online marketplaces σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Ο Δημήτρης είναι κάτοχος
πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και MBA από το Πανεπιστήμιο
του Ρότσεστερ στη Νέα Υόρκη. Αφού εργάστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, στον τομέα
των Χρηματοοικονομικών για μερικά χρόνια, συνίδρυσε το Spitogatos το 2006. Έκτοτε, ο
Spitogatos έχει περάσει από πολλές φάσεις μετασχηματισμού (από μικρή startup μερικής
απασχόλησης σε VC-backed μέχρι τη διεθνή του εξαγορά) και ο Δημήτρης αντίστοιχα έχει
περάσει από όλα τα τμήματα και τους αντίστοιχους ρόλους.

Κάλλη Μουσουράκη, Εκτιμήτρια Ακινήτων, Real Estate Agent

Η Κάλλη Μουσουράκη είναι απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, από το τμήμα Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών και εχει εργαστεί ως αρχιτέκτων και ως εκτιμήτρια ακινήτων συνεργαζόμενη με τράπεζες και
δικηγορικά γραφεία. Ως agent στο χώρο του Real estate δραστηριοποιείται περίπου 8 χρόνια. Εχει ξεκινήσει
την καριέρα της από την newdeal και για το 2021 είναι η Νο 1 παραγωγός προμηθειών (sales producer).

Γιώργος-Αλέξανδρος Μπλέτας, Director ΝEWDEAL UK

Ο Γιώργος-Αλέξανδρος Μπλέτας σπούδασε νομικά στο University of Westminster και πολιτικές
επιστήμες στο ΕΚΠΑ. Στο City University of London πήρε master στην παγκόσμια πολιτική
οικονομία και στο London School of Economics and Political Science παρακολούθησε κύκλο
σπουδών σχετικά με το real estate, τις διαπραγματεύσεις αλλά και τις διαφορές ανάμεσα στις
οικονομίες στη Δύση και στην Κίνα. Μιλάει τρεις ξένες γλώσσες αγγλικά, γερμανικά και
κινέζικα.



Χρήστος Μπλέτας, CEO, ΝEWDEAL REAL ESTATE

Ο Χρήστος Μπλέτας ξεκίνησε από τις πολιτικές επιστήμες κι έκανε καριέρα στην δημοσιογραφία. Είναι
δημιουργός πρωτότυπων εκδόσεων και ενθέτων περιοδικών στην Ελευθεροτυπία όπου διετέλεσε
διευθυντικό στέλεχος επί σειρών ετών. Διηύθυνε το “Εψιλον”, (1997-2009) το μεγαλύτερο περιοδικό στην
Ελλάδα, δημιούργησε το περιοδικό γαστρονομίας “Gourmet” και τα ομώνυμα βραβεία, καθιέρωσε την
καυστική τηλεοπτική κριτική ως εμπνευστής του δημοφιλούς ενθέτου περιοδικού “ON – OFF”.
Το 2009 έκανε στροφή στο real estate με τη φιλοδοξία της δημιουργίας μιας νέας τάξης επαγγελματιών
που θα είχαν αναβαθμισμένο ρόλο στην οικονομική και στην κοινωνική ζωή μέσω μιας συστηματικής και
σύγχρονης εκπαίδευσης.
Στα πλαίσια αυτά συγκαταλέγεται η Ίδρυση της Ακαδημίας real estate της newdeal και η συνεργασία της
newdeal με το ΕΚΠΑ.

Δημήτρης Σκορδούμπλας, Λογιστικά και Φοροτεχνικά Θέματα

Ο Δημήτρης Σκορδούμπλας είναι λογιστής με ειδίκευσή πάνω σε φορολογικά και φοροτεχνικά
θέματα που αφορούν το επάγγελμα του μεσίτη αστικών συμβάσεων. Ασχολείται με τη λογιστική
παρακολούθηση μεγάλων επιχειρήσεων αλλά και τη χρήση συστημάτων ERP (πρόγραμμα
συνολικού ελέγχου και οργάνωσης επιχείρησης). Από το 2022 είναι ιδιοκτήτης του γραφείου
newdeal και μέλος του δικτύου της στην περιοχή της Μαγνησίας.

Στέφανος Στεφανόπουλος, Δικηγόρος

Ο Στέφανος Στεφανόπουλος είναι Δικηγόρος και διατηρεί την έδρα του Γραφειου του στην
Αθήνα απο το 2005. To νομικό του γραφείο έχει χειριστεί με απόλυτη επιτυχία αρκετες
εξωδικαστικές και δικαστικες υποθέσεις εμπορικού, αστικού και ποινικού δικάιου.
Τα τελευταία 8 χρόνια μαζί με την ομάδα του ειδικεύεται στις αγοραπωλησίες ακινήτων και
κυριως σε ξενους επενδυτες απο τρίτες χώρες που θέλουν να αποκτήσουν την Ελληνική Golden
Visa.Οι νομικες υπηρεσεις που παρεχονται απο το δικηγορικό του γραφειο εκτελουνται με
νομική επάρκεια, ταχυτητα και συγχρόνως λεπτομερή ενημερωση του αλλοδαπού πελατη-
επενδυτή. Η εφαρμογή ενος δυνατου customer service ειναι το ανταγωνιστικο τους
πλεονεκτήμα. Μιλάει απταιστα Αγγλικά και ιταλικά. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών. 

Γκρέις Χατζίκου, Επικοινωνιολόγος, Performance Coach

Η Γκρέις Χατζίκου είναι Επικοινωνιολόγος με ειδίκευση στο Performance Coaching. Καθοδηγεί
νέους συνεργάτες των εταιρειών προκειμένου να ενταχθούν στην εταιρική κουλτούρα
(Onboarding) καθώς και εκπαιδεύει τμήματα πωλήσεων και marketing προκειμένου να
ανεβάσουν τα αποτελέσματα τους (Performance Coaching). Γεννήθηκε στην Αθήνα. Τελείωσε το
Pierce College με Άριστα και το Deree College με διπλό major Marketing και Ψυχολογίας. Πήρε
μεταπτυχιακό δίπλωμα με έπαινο, MA in Communication Policy Studies στο πανεπιστήμιο City
του Λονδίνου. Επιμορφώθηκε στη συμβουλευτική ψυχολογία και το lifecoaching .Είναι
εισηγήτρια Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού καθώς και πιστοποιημένη Life Coach.
Αρθρογραφεί και δίνει ομιλίες με θέμα τη διαχείριση των ανθρώπινων σχέσεων, την επιτυχία
στην εύρεση εργασίας, την ισορροπία ζωής και εργασίας, τις καλύτερες επαγγελματικές
επιδόσεις κ.α. Συνεργάζεται με Ομίλους Real Estate ως Coach Advisor και Interviewer.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ NEW YORK COLLEGE
Φιλίτσα Αρβανίτη, Επικοινωνιολόγος, Marketing Strategist

Η Φιλίτσα Αρβανίτη σπούδασε Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις σε Αμερικανικά Πανεπιστήμια
σε συνεργασία με το New York College. Ξεκίνησε την σταδιοδρομία της στον τομέα του
Τουρισμού και τον ξενοδοχειακών μονάδων. Μόλις ολοκλήρωσε τις σπουδές της ξεκίνησε να
εργάζεται στον Εκπαιδευτικό Όμιλο New York College όπου και είναι Advertising Manager τα
τελευταία 15 χρόνια. Είναι course manager του προγράμματος και διδάσκει Digital Marketing και
content creation. Κύριες αρμοδιότητες της είναι η ανάλυση δεδομένων, η χάραξη στρατηγικής
και η επικοινωνία των προϊόντων.



Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 18:00 - 21:00
Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 18:00 - 21:00
Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 18:00 - 21:00
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 18:00 - 21:00
Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 18:00 - 21:00
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 18:00 - 21:00
Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 18:00 - 21:00
Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 18:00 - 21:00
Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 18:00 - 21:00
Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 18:00 - 21:00
Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 18:00 - 21:00
Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 18:00 - 21:00
Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 18:00 - 21:00
Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 18:00 - 21:00
Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 18:00 - 21:00
Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 18:00 - 21:00
Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 18:00 - 21:00
Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 18:00 - 21:00
Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 18:00 - 21:00
Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 18:00 - 21:00
Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2023 και ώρα 18:00 - 21:00
Παρασκευή, 3 Μαρτίου και ώρα 18:00 - 21:00 
Τετάρτη, 8 Μαρτίου και ώρα 18:00 - 21:00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 69 ώρες

ΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Online Παρακολούθηση: 
Υπάρχει η δυνατότητα online παρακολούθησης των Σεμιναρίων από Ελλάδα, Κύπρο και Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα
σεμινάρια σε πραγματικό χρόνο.

Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου θα δοθεί στους συμμετέχοντες Real Estate Professional Diploma
/ Certificate από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Νew York College και οι οκτώ (8) πρώτοι 
σε βαθμολογία συμμετέχοντες, θα λάβουν πρόταση συνεργασίας από τα συνεργαζόμενα Μεσιτικά
Γραφεία. Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου θα δοθεί στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικό υλικό. 

Πληροφορίες - εγγραφές: 
Τηλ: 210 3225961, e-mail: highlevelseminars@nyc.gr

Κόστος: 650€, Early bird έως 15/11: 550€
500€ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ & ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ/ΙΙΕΚ NYC, 
520€ ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ- ΑΝΕΡΓΟΙ (με την επίδειξη της φοιτητικής/σπουδαστικής
ταυτότητας/κάρτας ανεργίας) 

Σε συνεργασία µε (κατά αλφαβητική σειρά): 


