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 Niki Anandi Koulouri 

Η Niki Anandi Koulouri γεννικθκε το 1967 και μεγάλωςε ςτθν Ακινα. Εργάηεται ωσ Σφμβουλοσ 

Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαιδεφτρια Ενθλίκων, Coach από το 2002. Παράλλθλα 

ςυντονίηει ομάδεσ αυτογνωςίασ/προςωπικισ ανάπτυξθσ, διαλογιςμϊν και δίνει διαλζξεισ.  

Ο ςκοπόσ τθσ είναι να εμπνζει και να ενδυναμϊνει τουσ ανκρϊπουσ και τισ ομάδεσ να ηουν μια 

ςυνειδθτι ηωι με χαρά, νόθμα και  ςκοπό.  

Το 2011 δθμιοφργθςε τθν εταιρία 4 people matters. Μαηί με τουσ ςυνεργάτεσ τθσ ςχεδιάηουν 

και υλοποιοφν workshops και εκπαιδευτικά προγράμματα διαδραςτικισ και βιωματικισ 

προςζγγιςθσ για τθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ.  Στθν βιωματικι προςζγγιςθ 

αξιοποιεί τεχνικζσ και μεκόδουσ από το Θεατρικό Παιχνίδι/Θζατρο και τθ Gestalt. Παράλλθλα 

υλοποιεί προγράμματα Executive Coaching. 

Στθν εργαςία τθσ με άτομα και οργανιςμοφσ αξιοποιεί το Εννεάγραμμα (Enneagram), ζνα 

μοντζλο το οποίο ςκιαγραφεί τουσ 9 βαςικοφσ τφπουσ τθσ ανκρϊπινθσ προςωπικότθτασ και τισ 

περίπλοκεσ ςχζςεισ τουσ. 

Από το 2002 ζωσ ςιμερα, ζχει ςυνεργαςτεί με πλικοσ εταιριϊν/ οργανιςμϊν ςε Ελλάδα και 

Κφπρο. Ενδεικτικό πελατολόγιο για κζματα εκπαίδευςθσ ςτο ςφνδεςμο: 

http://nikikoulouri.com/about-clients/ 

Είναι Πιςτοποιθμζνθ Εκπαιδεφτρια από το Εκνικό Οργανιςμό Πιςτοποίθςθσ Προςόντων και 

Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ (ΕΟΠΠΕΠ, πρϊθν Ε.ΚΕ.ΠΙΣ) με αρικμό μθτρϊου ΕΒ16194. Η 

πιςτοποίθςι τθσ αναγνωρίηεται από τθν Αρχι Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ τθσ Κφπρου 

ωσ ιςότιμθ.  

To 2006 και 2007 ςυνεργάςτθκε με τθν Exelia Learning και ςυμμετείχε ςτθν ανάπτυξθ του 

εκπαιδευτικοφ παιχνιδιοφ επικοινωνίασ και ρθτορικισ Play2Speak™. (το οποίο ςτθρίηεται ςτθ 

φιλοςοφία των debate games – παιχνίδια ρθτορικισ – και αναπτφχκθκε ςτο πλαίςιο ενόσ 

ευρωπαικοφ ερευνθτικοφ ζργου κατάρτιςθσ). 

http://www2.media.uoa.gr/play2speak/program.php 



Ζχει διδάξει το Σφςτθμα Πωλιςεων Sandler, ςυνεργαηόμενθ με τθν Human Capital 

Improvement (2003 – 2005).  

Το 1994 ίδρυςε τθν εταιρία Telefon Επικοινωνίεσ, και διετζλεςε Γενικι Διευκφντρια μζχρι το 

2002. Από το 1988  ζωσ το 1994 εργάςτθκε ςτα τμιματα πωλιςεων εταιριϊν ςτο χϊρο τθσ 

πλθροφορικισ και των τθλεπικοινωνιϊν, όπωσ Amstrad, Altec, Vodafone (Panavox S.A).  

Ζχει ςπουδάςει Συμβουλευτικι Συνκετικισ Προςζγγιςθσ (Diploma in Counseling – COSCA) και 

ζχει ολοκλθρϊςει το πρόγραμμμα ‘Εκπαίδευςθ Εκπαιδευτϊν’ του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Ζχει 

παρακολουκιςει και ςυνεχίηει να παρακολουκεί πλικοσ ςεμιναρίων και εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων ςχετικά με ψυχολογία, προςωπικι ανάπτυξθ,  πνευματικότθτα ςτθν Ελλάδα και 

ςτο εξωτερικό. (Συναλλακτικι Ανάλυςθ, Αντλεριανι Ψυχολογία, Σωματικι Ψυχοκεραπεία, 

Μζκοδοσ Σίλβα, Ύπνωςθ, Συςτθμικι Αναπαράςταςθ, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ςτθ Θεραπεία 

Gestalt (Morgan Goodlander – San Francisco Gestalt Institute), Ψυχογενετικό Σφςτθμα – 

κεραπεία ηευγαριϊν, N.L.P, Timeline Therapy, E.F.T, Διαλογιςτικζσ Θεραπείεσ του Όςςο, 

Enneagram κ.α).  

Από πολφ μικρι θλικία ωσ πνευματικόσ αναηθτθτισ μελετά διάφορεσ προςεγγίςεισ. Το 1997 με 

αφορμι ζνα μάκθμα για management που παρακολουκοφςε, ξεκίνθςε να αξιοποιεί τουσ 

διαλογιςμοφσ ςτθν κακθμερινότθτά τθσ, κακϊσ θ φράςθ που είπε ο τότε δάςκαλόσ τθσ ‘Για να 

μάκεισ να διοικείσ τθν εταιρεία ςου, πρζπει πρϊτα να μάκεισ να διοικείσ τον εαυτό ςου’ τθ 

ςθμάδεψε. Αγαπθμζνοι τθσ διαλογιςμοί είναι το NO MIND και το Walking Meditation.  

Η αγάπθ τθσ για τισ τζχνεσ τθν ζχει οδθγιςει να παρακολουκεί μακιματα κεατρικοφ 

παιχνιδιοφ, κεάτρου, και δθμιουργικισ γραφισ. Στον ελεφκερο χρόνο τθσ γράφει το πρϊτο τθσ 

ςενάριο για κινθματογράφο. Λατρεφει να δθμιουργεί και να ταξιδεφει. 

Το mantra τθσ είναι ‘Changing Your World, Changing The World’, κακϊσ πιςτεφει πωσ 

κατοικοφμε ςε ζναν κόςμο ο οποίοσ εξελίςςεται όςο βριςκόμαςτε ςε αλλθλεπίδραςθ μαηί του. 

Διαβάςτε περιςςότερα για τον τρόπο που βλζπει τον κόςμο των επιχειριςεων ςτο ςφνδεςμο: 

http://nikikoulouri.com/about-what-i-believe-in-and-how-i-view-the-business-world/ 

Ιςτοςελίδεσ 

http://www.4peoplematters.com 

http://www.nikikoulouri.com 

Linkedin profile 

http://gr.linkedin.com/in/nikikoulouri 

Slideshare Presentations 

http://www.slideshare.net/nikikoulouri 


