
Ένα μΈγαλο Έυχαριστώ!
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσους μας στηρίζουν και μας 
εμπιστεύονται να είμαστε μαζί τους αρωγοί στις ευαισθητοποιημένες προσδοκίες 
τους για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, μέσα από την καλλιέργεια και ανάπτυξη 
των δεξιοτήτων των ηγετών του αύριο στην Ελλάδα. 

Τέλος, ευχαριστούμε την Ακαδημαϊκή Κοινότητα για την αμέριστη στήριξή της, το 
Διοικητικό Συμβούλιο, τα Ιδρυτικά μας Μέλη, τους Εταιρικούς μας Υποστηρικτές 
και όλους όσους εργάστηκαν για την επιτυχία της εκδήλωσης, καθώς επίσης 
και όλους όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους.

ΔιΔαγματα ηγΈσιασ απο 
τον κΈντρικο ομιλητη, 
στΈλιο πηγαΔιώτη!
Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο 
Στέλιος Πηγαδιώτης, ο οποίος ενθουσίασε 
τους παρευρισκόμενους, δίνοντας μια πολύ 
δυναμική, εμπεριστατωμένη και εμπνευσμένη 
παρουσίαση.

Ο Στέλιος Πηγαδιώτης φέροντας σημαντική εμπειρία 
στον τομέα του Business Consulting, ιδρυτής της 
εταιρείας Scout Global (http://scout-global.com), 
ανέπτυξε το θέμα: «Engaging People: The 

leadership of the Future» και μίλησε για την προοπτική, με την οποία οι νέοι θα πρέπει 
να ξεκινούν την πορεία τους στο στίβο της εργασίας και του «επιχειρείν». Οι βασικές 
προτροπές του Στέλιου προς τους Future Leaders ήταν να πιστέψουν ότι μπορούν να 
πετύχουν πράγματα, να μη φοβούνται να εκτεθούν, να ταξιδέψουν, να ανοίξουν τους 
ορίζοντες σκέψης τους, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους.

Τεύχος #5

ΈκΔηλώση ληΞησ 10ου κυκλου προγραμματοσ αναπτυΞησ 
ηγΈτικών ΔΈΞιοτητών: Ένα αισιοΔοΞο βλΈμμα στο αυριο!

Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση οι εκπρόσωποι 
των τριών Μ.Κ.Ο. ανακοίνωσαν στο κοινό, 
ότι τα πλάνα τέθηκαν άμεσα σε εφαρμογή, 
αναφέροντας ότι σε διάστημα μικρότερο του 
ενός μήνα, προχώρησαν ήδη σε υλοποίηση σε 
πάνω από τις μισές προτάσεις που αναφέρονται 
ανά Project.

Εξέχων προσκεκλημένος στην εκδήλωση ήταν ο Στελιος Πηγαδιώτης, που ως κεντρικός 
ομιλητής ενθουσίασε τους παρευρισκόμενους.

Η εκδήλωση έκλεισε με μουσική από DJ και τους συμμετέχοντες να ανταλλάσσουν απόψεις!

Για τον ΑΡΧΕΛΩΝ (www.archelon.gr) παρουσιάστηκε το «Σχέδιο δράσεων για την 
αναγνωρισιμότητα του Κέντρου Διάσωσης και των Δράσεων Πεδίου της CARETTA – 
CARETTA για την προσέλκυση χορηγιών και την αύξηση των Ελλήνων εθελοντών». Για 
την ΙΚΕ – ΚΑΣΠ (www.ike.org.gr) παρουσιάστηκε το «Στρατηγικό Σχέδιο Marketing για 
το Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας-Κέντρο Αποκατάστασης & Στήριξης Παιδιού». Τέλος, 
για τη ΔΙΟΓΕΝΗΣ – ΣΧΕΔΙΑ (www.shedia.gr) παρουσιάστηκε η «Αύξηση πωλήσεων, 
γνωστοποίηση και προσέλκυση αναγνωστικού κοινού του περιοδικού δρόμου ΣΧΕΔΙΑ».

Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014, στον ζεστό και φιλόξενο χώρο του Innovathens στην 
Τεχνόπολη στο Γκάζι, πραγματοποιήθηκε η καταληκτική εκδήλωση του 10ου κύκλου του 
βιωματικού προγράμματος ανάπτυξης ηγετικών δεξιοτήτων της Future Leaders. 

To «παρών» έδωσαν περίπου 100 άτομα, μεταξύ των οποίων Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, 
Business Coaches, Υψηλόβαθμα Στελέχη από τις εταιρίες μέλη της Future Leaders, 
εκπρόσωποι από κοινωφελείς Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, καθώς και πολλοί 
υποστηρικτές της.

Η βραδιά ξεκίνησε με τις παρουσιάσεις των επιχειρησιακών πλάνων που αναπτύχθηκαν 
από τις τρεις ομάδες μεταπτυχιακών φοιτητών που εργάστηκαν στα project των Μ.Κ.Ο. 
ΑΡΧΕΛΩΝ, ΔΙΟΓΕΝΗΣ – ΣΧΕΔΙΑ και ΙΚΕ – ΚΑΣΠ.

http://www.futureleaders.gr

