
Αποτελεσματική Ηγεσία & Διοίκηση:  

Σε περίοδο οικονομικής, κοινωνικής και ‘αξιακής’ κρίσης                                                                           

και εν μέσω επώδυνων μεταρρυθμίσεων. 

 

Σε μια ταραγμένη εποχή συνεχών αλλαγών και ανακατατάξεων στην παγκόσμια πολιτική 

και οικονομική σκηνή, η χώρα μας και οι άνθρωποι της δείχνουν να μην κατανοούν τι 

έφταιξε, τι πρέπει να διορθώσουμε και  προς ποια κατεύθυνση πρέπει να πορευθούμε. 

Είναι τελικά θέμα έλλειψης ‘φωτισμένων ηγετών’ ή μήπως πρόβλημα πληθώρας 

‘αμετανόητων ιδιωτών’ ,  που αρνούμαστε πεισματικά να συμπεριφερθούμε ως ‘πολίτες’ 

στην καθημερινή προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική μας  ζωή;  

Πώς πρέπει να προσαρμοστούμε και τι πρέπει να αλλάξουμε - ως ιδιοκτήτες και 

εργαζόμενοι  - στις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπου δραστηριοποιούμαστε;    

Η λύση για την επιβίωση των επιχειρήσεων και την ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας είναι 

η απόκτηση  ‘ευρωπαϊκής κουλτούρας’ ή μήπως η συνειδητή και επίπονη επιστροφή μας σε 

βασικές αρχές  και  αξίες  που οι σοφοί πρόγονοί μας  δίδασκαν 2.500 χρόνια  πριν; 

Το πρόγραμμα αυτό θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να: 

 γνωρίσουν τις βασικές λειτουργίες και τις ‘καλές πρακτικές’  του σωστού μάνατζερ, 

 εξοικειωθούν με σύγχρονες θεωρίες και μοντέλα ηγεσίας, 

 κατανοούν και διακρίνουν τα διαφορετικά στοιχεία ενός αποτελεσματικού ηγέτη, 

 επιλέγουν και να εφαρμόζουν το στιλ ηγεσίας που ταιριάζει σε κάθε περίσταση που 
αντιμετωπίζουν 

 καταρτίσουν το δικό τους πρόγραμμα προσωπικής βελτίωσης ως ηγέτες 

 

Κεντρικός Ομιλητής:  

Νικόλαος Πόδας 

 

Διάρκεια: 4 ώρες 

17.15-17.30 Χαιρετισμοί- Εισαγωγή 

17.30-19.00 Α΄ Μέρος 

19.00-19.20 Διάλειμμα 

19.20-20.30 Β΄ Μέρος 

20.30-21.00 Ερωτήσεις – Συζήτηση 



 

Βιογραφικό:  

Νικόλαος Πόδας: Πτυχιούχος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας, με  Μaster’s στα Διεθνή Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Reading της 

Μεγάλης Βρετανίας. Διαθέτει συνολικά 28ετή εργασιακή εμπειρία στον ιδιωτικό και 

δημόσιο τομέα, τα 15 από αυτά σε ανώτατες διοικητικές θέσεις.                                               

Ως επιστημονικός συνεργάτης της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ, του ΣΕΠΒΕ και του ΣΕΒ, έχει 

συμμετάσχει σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε περισσότερες από 

70 μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε θέματα οικονομικής διαχείρισης, μάρκετινγκ-

πωλήσεων, στρατηγικής, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.                                              

Έχει εκπονήσει δεκάδες επιχειρησιακά σχέδια, σχέδια καινοτομίας, έρευνες αγοράς και 

μελέτες βιωσιμότητας για μικρές και ΜΜΕ και Δημόσιους Οργανισμούς.                                   

Μέλος του Μητρώου Συμβούλων Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας του ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ, 

του Μητρώου Συμβούλων και Μεντόρων της ΕΣΕΕ και του ΣΕΠΒΕ, ειδικός αξιολογητής της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Coach του ΕΑSME.                                                                                    

Επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Sheffield University της 

Μεγάλης  Βρετανίας, διδάσκοντας Στρατηγική στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα τους.             

Ως πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων, διαθέτει μεγάλη διδακτική εμπειρία (πλέον των 

8.500 ωρών) έχοντας εκπαιδεύσει χιλιάδες στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών σε 

θέματα ηγεσίας, στρατηγικής, καινοτομίας, επιχειρηματικότητας, διοίκησης αλλαγών, 

διαπραγματεύσεων κ.ά.. 

 


