H Σουσάνα Πατσούμη – Κάλφα (MSc, Post Dip.AIA) είναι Business Coach &
Strategist καθώς και πιστοποιημένη Φορολογικός Σύμβουλος του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας.
Κατέχει πτυχίο Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστήμιου
Μακεδονίας, μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Στρατηγική Λογιστική και
Χρηματοοικονομική του Πανεπιστημίου Essex και μεταπτυχιακό δίπλωμα στα
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα από τον Οργανισμών Διεθνών Λογιστών στην Αγγλία.
Σήμερα εκπαιδεύεται εντατικά σε θέματα πάνω στην Στρατηγική, την
Οργανωσιακή Ψυχολογία, στο Design Thinking, το Innovation Management και
έχει αποκτήσει πτυχίο εξειδίκευσης στην Προσωπική Οργάνωση και
Συμβουλευτική(Life Coaching), μέσω του Εθνικού & Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ξεκίνησε την καριέρα της πριν 17 χρόνια στην φορολογιστική εταιρία του
πατέρα της, που είναι και ο μέντοράς της, ενώ παράλληλα ασχολήθηκε με
διάφορα project ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και του
χρηματοοικονομικού σχεδιασμού τους. Για δύο χρόνια υπήρξε
χρηματιστηριακός εκπρόσωπος της εταιρίας ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΑΣΗ ΑΕ με αντικείμενο
τον ποιοτικό έλεγχο των συναλλαγών και την οργάνωση της εταιρίας. Της
προσφέρθηκε θέση Προϊσταμένου στο Τμήμα Διεθνών Δημοσίων Σχέσεων του
Χρηματιστηρίου Αθηνών, όμως το βασικό της θέλω ήταν να ζήσει και εργαστεί
στην γενέτειρα της γι’αυτό και αρνήθηκε.
Εδώ και αρκετά χρόνια, ασχολείται εντατικά με την στρατηγική ανάπτυξη των
επιχειρήσεων αλλά των ανθρώπων τους (των επιχειρηματιών & στελεχών) ,
διαχείριση αλλαγών στις επιχειρήσεις και το business modeling. Παρέχει
προσωπική και επιχειρηματική συμβουλευτική σε οργανισμούς και ιδιώτες. Τα
τελευταία χρόνια υποστηρίζει εντατικά την Ανάπτυξη και Καθοδήγηση
Καινοτομικών Σκεπτικών και Νεοφυών επιχειρήσεων αλλά και το re-engineering
υφιστάμενων επιχειρήσεων.
Είναι παθιασμένη με την Προσωπική και Επιχειρηματική Ανάπτυξη που
συμβάλλει στο να γίνονται οι άνθρωποι πιο χαρούμενοι και ικανοποιημένοι με
την ζωή τους, οι επιχειρήσεις να ξεφεύγουν από το νεκρό σημείο και να
δημιουργούν την βάση για βιωσιμότητα και μακροχρόνια επιτυχία και ο κόσμος
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μας, ένα πεδίο συνεχούς ανάπτυξης και αειφορίας. Γιαυτό τον λόγο, το 2013
παρουσίαζει το AtlasHub, το Κέντρο Βιώσιμης/Θετικής Επιχειρηματικής και
Επαγγελματικής Ανάπτυξης. Η επιστημονική ομάδα και οι συνεργάτες
του AtlasHub, είναι Φορείς & Αρωγοί Θετικών Αλλαγών & Έμπνευσης,
εξαιρετικά ταλαντούχοι στην ανάλυση, στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση
επιχειρηματικών και επαγγελματικών μοντέλων, με έναν εκλεπτυσμένο τρόπο
επιχειρηματικής και επαγγελματικής ανάλυσης και μοντελοποίησης,
προσφέροντας εκλεπτυσμένες υπηρεσίες Coaching – Training – Consulting .
Έχει συμμετάσχει ως μέλος διεθνών ομάδων για τον οικονομικό και φορολογικό
έλεγχο ελληνικών επιχειρήσεων υποψηφίων για συγχωνεύσεις, εξαγορές και
αποσχίσεις από πολυεθνικές όπως επίσης και σε exit plans πολυεθνικών
εταιριών.
Όλα τα χρόνια της καριέρας της υποστηρίζει εθελοντικά την Γυναικεία &
Νεανική Επιχειρηματικότητα, δίνοντας ομιλίες και κάνοντας mentoring σε νέους
και γυναίκες που ξεκινάν την καριέρα τους. Γράφει, συγγράφει και αρθρογραφεί
συνέχεια. Τον τελευταίο καιρό, συγγράφει το πρώτο της βιβλίο, που σύντομα θα
βγει στην αγορά.
Επαγγελματικός της στόχος είναι η δημιουργία μιας αλλιώτικης επιχειρηματικής
συνείδησης που προσβλέπει στην αειφορία, στην ουσιαστική εταιρική
κοινωνική ευθύνη και στην βελτίωση των όρων ζωής.
Το Μότο της είναι :” Η ζωή και η εργασία, η εργασία και η ζωή είναι μια
αδιαίρετη συνέχεια, μια αδιάλειπτη έκφραση του ποιοι πραγματικά
είστε. Γιατί όπως το πνεύμα, το σώμα και η ψυχή του ανθρώπου είναι ένα, έτσι
και στην επιχείρηση ή στην καριέρα μας, ο άνθρωπος με τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του, παίζει τον κυρίαρχο και πρωταγωνιστικό ρόλο. Το
επαγγελματικό/ επιχειρηματικό περιβάλλον και οι άνθρωποι μαζί, άρρηκτα
συνδεδεμένα”.
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