
 

                                              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟ∆ΗΜΑΤΑΣ 

 

Ο Παναγιώτης Ποδηµατάς γεννήθηκε στην Αθήνα στις 05/06/1965, είναι παντρεµένος και 

πατέρας δύο παιδιών. Φοίτησε στο Οικονοµικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών.  

 

Το 1984 ιδρύει, µε την υποστήριξη του πατέρα του, την εταιρεία  “P.C. PODIMATAS 

AUDIOVISUAL S.A.”. Η επιχείρηση έχει ως αντικείµενο της το εµπόριο και την ενοικίαση 

µεταφραστικών και επαγγελµατικών συστηµάτων ήχου και εικόνας και αποτελείται από ειδικά 

τµήµατα επαγγελµατικού εξοπλισµού Ήχου, Εικόνας, Φωτισµού, Multimedia, καθώς και 

παραγωγή σκηνογραφίας. 

 

Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα η εταιρία εξελίσσεται και αποκτά δύο υποκαταστήµατα στην 

Ελλάδα (Θεσσαλονίκη και Κρήτη) καθώς και µια εταιρία στη Σερβία. Σήµερα είναι 

στελεχωµένη µε µόνιµο προσωπικό 45 ατόµων. 

 

Μέχρι σήµερα η εταιρία “P.C. PODIMATAS AUDIOVISUAL S.A.” µετράει πολλές επιτυχίες, στο 

ενεργητικό της. Έχει καλύψει εκδηλώσεις µε ιδιαίτερα αυξηµένες απαιτήσεις, όπως οι 

Ολυµπιακοί Αγώνες «Αθήνα 2004», η Σύνοδος Κορυφής Ε.Ε. – Κέρκυρα 1994 και Χαλκιδική 

2003, η Σύνοδος Κορυφής OSCE – Αθήνα 2009 και Βελιγράδι 2015,  τα Εγκαίνια του Νέου 

Μουσείου της Ακρόπολης και άλλες πολλές. 

 

Το 2004, ο Παναγιώτης Ποδηµατάς εκλέγεται Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στο 

Hellenic Association of Professional Congress Organizers (HAPCO), όπου διατηρεί επάξια τη 

θέση αυτή έως και σήµερα.  

 

Το 2006 δηµιουργεί, από κοινού µε τον αρχιτέκτονα ∆ηµήτρη Αναστασίου, την εταιρεία µε 

επωνυµία «PPDA archdesign Group Ε.Π.Ε. »  

 

Από τον Ιανουάριο του 2010 έως και τον Ιανουάριο του 2014 ήταν ο Πρόεδρος του διεθνούς 

οµίλου Congress Rental Network (CRN), όπου προϋπήρχε ως µέλος από το 1987. Το CRN 

είναι ένας παγκόσµιας εµβέλειας Οργανισµός ποιοτικού εξοπλισµού διασκέψεων, που διαθέτει 

µέλη –εταιρίες σε περισσότερες από 45 χώρες σε 5 ηπείρους.  Αξίζει να σηµειωθεί, ότι ο 

Παναγιώτης Ποδηµατάς είναι ο πρώτος Έλληνας στην ιστορία του CRN που εκλέχτηκε ως 

Πρόεδρος. 

 

Τον Σεπτέµβριο του 2012, ο Παναγιώτης Ποδηµατάς, λάτρης της αεροπορίας και αεροπόρος ό 

ίδιος, ιδρύει την ‘’Athens Flying Week’’ και διοργανώνει την µοναδική για την χώρα µας, 1η 

Αεροπορική εβδοµάδα της Αθήνας, µε θεµατικό Συνέδριο επί αεροπορικών εξελίξεων και άλλες 

εκδηλώσεις αεροπορικού χαρακτήρα, που κορυφώνονται µε αεροπορικές επιδείξεις. 

 

Η ‘’Athens Flying Week’’ που βαδίζει πλέον στον 7ο χρόνο επιτυχηµένης παρουσίας της, έχει 

εξελιχθεί σε µία διεθνώς αναγνωρισµένη αεροπορική εκδήλωση, εφάµιλλη εκείνων του 

εξωτερικού. Το ’’Athens Flying Week International Air Show’’ , αποτελεί ετησίως έναν απ τους 

πλέον σηµαντικούς πόλους έλξης παγκοσµίου ενδιαφέροντος µε τα ανάλογα οφέλη στην 

οικονοµία της Ελλάδας, φιλοδοξεί δε να συνδράµει στην υιοθέτηση αεροπορικής παιδείας 

στον πληθυσµό κατά τα πρότυπα άλλων χωρών. 

 

     


