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Η Palladian Conferences, στο πλαίσιο της ανάδειξης σύγχρονων σημαντικών θεμάτων, διοργάνωσε την Τετάρτη, 2

Νοεμβρίου 2022 το συνέδριο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Η κινητήρια δύναμη για τη συνεχή ανάπτυξη του ιδιωτικού

& δημόσιου τομέα». Το συνέδριο, πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, του Οικονομικού Επιμελητηρίου της

Ελλάδος (ΟΕΕ), του Elevate Greece και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

Χρυσός χορηγός του Συνεδρίου ήταν η Alpha Bank, χάλκινοι χορηγοί η Info Quest Technologies, η KLEEMANN, η

Παγκρήτια Τράπεζα, η Qualco Group και υποστηρικτές το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (Corporate Responsibility

Institute), η PEOPLE & η DB Schenker.

Το συνέδριο επικεντρώθηκε στις αλλαγές που καλούνται να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν οι επιχειρήσεις, αλλά και οι

δημόσιοι φορείς για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Μέσα από panels και one-to-one συζητήσεις, ήρθαν σε επαφή

δημιουργοί ψηφιακών λύσεων και υπηρεσιών με στελέχη επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών, που αναζητούν άμεσες

λύσεις και καινοτόμες προτάσεις για την ομαλή μετάβασή τους στη νέα ψηφιακή εποχή.
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Χρυσός Χορηγός

Χάλκινοι Χορηγοί
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Ο Όμιλος Alpha Bank

Η Alpha Bank ιδρύθηκε το 1879 από τον Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο. Ο Όμιλος Alpha Bank

είναι ένας από τους μεγαλύτερους Ομίλους του χρηματοοικονομικού τομέα στην

Ελλάδα. Προσφέρει ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικών προϊόντων

και υπηρεσιών στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά και διαθέτει έναν από τους

υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στην Ευρώπη.

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
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H Info Quest Technologies (www.infoquest.gr), μέλος του Ομίλου Quest, είναι μία από τις μεγαλύτερες

εταιρείες διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών ψηφιακής τεχνολογίας στην Ελλάδα. Με περισσότερα από

40 χρόνια παρουσίας στην αγορά και συνεργασία με τους κορυφαίους διεθνείς οίκους, διατηρεί την

ηγετική της θέση στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών ICT και επενδύει σημαντικά στους τομείς των

υπηρεσιών Cloud, του Mobility / ΙοΤ & του e-commerce, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία και

συμβάλλοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας. Η εταιρεία εξελίσσεται με βάση τις αρχές

τις βιώσιμης ανάπτυξης και όραμα να πρωταγωνιστήσει στην πρόοδο και την ευημερία της κοινωνίας,

αξιοποιώντας την δύναμη της τεχνολογίας».

ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
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Με έτος ίδρυσης το 1983 στο Κιλκίς, η KLEEMANN είναι ένας από τους

σημαντικότερους κατασκευαστές ανελκυστήρων στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια

αγορά, παρέχοντας κάθε τύπο ανελκυστήρα για οικιακή ή εμπορική χρήση, για

πρόσωπα ή φορτία, όπως επίσης ανυψωτικά συστήματα, κυλιόμενες σκάλες και

διαδρόμους, ανελκυστήρες πλοίων και λοιπούς ανελκυστήρες ειδικών

προδιαγραφών.

Η εταιρία έχει σήμερα εδραιωθεί στην παγκόσμια αγορά, με τις διεθνείς πωλήσεις

της να αποτελούν περισσότερο από το 90% του κύκλου εργασιών της. Το δίκτυο

πωλήσεών της εκτείνεται σε περισσότερες από 100 χώρες, με τοπική παρουσία

σε σημαντικές αγορές όπως η Αγγλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Αυστραλία, οι ΗΠΑ

καθώς και τοπική παραγωγή, εκτός από την Ελλάδα, στη Σερβία και στην Κίνα.

Η KLEEMANN διακρίνεται για την ευρύτερη γκάμα προϊόντων στον κόσμο, τα

υψηλά πρότυπα ποιότητας και ελέγχων, για το παγκοσμίου κύρους design, τις

εξειδικευμένες λύσεις που προσφέρει και τους ταχύτερους χρόνους παράδοσης

σε στάνταρ προϊόντα. Επενδύει διαχρονικά στους υπερσύγχρονους πύργους

δοκιμών της, στην καινοτομία των προϊόντων της ενσωματώνοντας τεχνολογίες

IoT και εξοικονόμησης ενέργειας, σε αυτοματισμούς στην παραγωγή, σε

ψηφιοποίηση διαδικασιών.

Επιπρόσθετα, επενδύει στη δημιουργία και διατήρηση ενός άριστου εργασιακού 

περιβάλλοντος έχοντας λάβει πολλές βραβεύσεις Health & Safety και Great Place to

Work, στο coaching των εργαζομένων και στη εξυπηρέτηση των πελατών της.

H KLEEMANN έχει αναλάβει έργα γοήτρου σε όλον τον κόσμο, από το διεθνές 

αεροδρόμιο Κέφλαβικ, στην Ισλανδία, μέχρι projects σε πλατφόρμες εξόρυξης 

πετρελαίου στη Νορβηγία, στη μεγαλύτερη μονάδα αφαλάτωσης στον κόσμο στη 

Σαουδική Αραβία, στο MaryRose Museum στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο εκθεσιακό 

κέντρο των Ferrari και Maserati στο Σίδνεϊ.

Οι ανελκυστήρες της βρίσκονται σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια σε όλο τον κόσμο, σε 

κτίρια γραφείων, σε αεροδρόμια, στάδια, εμπορικά κέντρα, θέατρα, βιομηχανίες, 

κρουαζιερόπλοια.

Με οδηγό τις αξίες της, που είναι η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, το πάθος για τον 

άνθρωπο και η υπερβατικότητα, ο όμιλος επιτυγχάνει σταθερή ανάπτυξη στα μεγέθη 

του. Κατά τη διάρκεια της πολυετούς δραστηριότητάς της, η KLEEMANN έχει διακριθεί 

τόσο για την αξιοπιστία, την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων της, όσο και 

για την επιχειρηματική στρατηγική της, η οποία βασίζεται πάντα στην 

ανθρωποκεντρική και πελατοκεντρική της κουλτούρα.

ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

                                                                        

                        

Υπό την Αιγίδα Με την υποστήριξηΧρυσός Χορηγός Χάλκινοι Χορηγοί Χορηγοί επικοινωνίας

Η ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ δραστηριοποιείται με επιτυχία για περισσότερα από 28 χρόνια στην τραπεζική αγορά, παρουσιάζοντας μία σταθερά ανοδική πορεία.

Μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής του νομικού της καθεστώτος σε Ανώνυμη Εταιρεία τον Ιούνιο του 2020, η Τράπεζα έχει ξεκινήσει το σχέδιο του εταιρικού της

μετασχηματισμού με σκοπό την ανάπτυξη αλλά και την εδραίωσή της ως ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, με αξιόπιστες και ισχυρές

προοπτικές για το μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζει ενεργά επιχειρήσεις, ιδιώτες και οργανισμούς, με ευέλικτες λύσεις και καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες προσαρμοσμένα στις ανάγκες

τους, ενώ παρέχει ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση συνδυάζοντας την ψηφιακή τεχνολογία με την αμεσότητα της προσωπικής επικοινωνίας.

Έχει ενεργό ρόλο στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, υποστηρίζει την εξωστρέφεια και δίνει έμφαση στην προώθηση της καινοτομίας.

Σήμερα η Τράπεζα απασχολεί πάνω από 500 άτομα προσωπικό, διαθέτοντας ένα διευρυμένο δίκτυο στην Κρήτη, ενώ στρατηγικό της στόχο αποτελεί η περαιτέρω

ενίσχυση της παρουσίας της στην υπόλοιπη επικράτεια.

ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
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Έχοντας συμπληρώσει 14 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης έχει υποστηρίξει περισσότερες από 70 ελληνικές και πολυεθνικές

επιχειρήσεις από 12 διαφορετικούς κλάδους, που αποτελούν συνολικά περίπου το 20% του ΑΕΠ, να συστηματοποιήσουν τον τομέα της Εταιρικής Ευθύνης και να

ενσωματώσουν αποτελεσματικά και μετρήσιμα υπεύθυνες πρακτικές στη στρατηγική τους, μέσα από ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο αξιολόγησης των

επιδόσεών τους στον τομέα αυτό.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
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Η DB Schenker είναι Παγκόσμιος ηγέτης παροχής υπηρεσιών Logistics & Supply Chain Management, παρέχοντας για περισσότερα από 150 χρόνια κορυφαίας ποιότητας,

ολοκληρωμένες υπηρεσίες Χερσαίων (Land), Αεροπορικών (Air) και Θαλάσσιων (Ocean) Διεθνών μεταφορών καθώς και ευρύ φάσμα υπηρεσιών Contract Logistics,

Logistics εμπορικών εκθέσεων και εκδηλώσεων, Logistics ειδικών μεταφορών και Marine Parts logistics σε παγκόσμιο επίπεδο.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
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Γεννήθηκε στη Λαμία το 1973.

Εξελέγη Βουλευτής Φθιώτιδας με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2007, του 2009, του 2012 (Μάιος και

Ιούνιος), του 2015 (Ιανουάριο και Σεπτέμβριο) και του Ιουλίου του 2019.

Από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι τον Ιούνιο του 2012 ήταν Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής

Ευθύνης Οικονομίας της ΝΔ.

Τον Ιούνιο του 2012 ανέλαβε τα καθήκοντα του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, θέση την οποία

υπηρέτησε μέχρι τις εκλογές του Ιανουαρίου 2015.

Από τον Φεβρουάριο 2015 μέχρι τον Ιούνιο του 2019 ήταν Τομεάρχης Οικονομικών της ΝΔ.

Από τον Ιούλιο του 2019 ανέλαβε τα καθήκοντα του Υπουργού Οικονομικών.

Είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κάτοχος

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου

(Imperial College) και Διδάκτορας στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (PhD in Banking and Finance) του

Πανεπιστημίου City του Λονδίνου (City University).

Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Διετέλεσε μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2004-

2007), Επίκουρος Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2006-2018) και επισκέπτης Καθηγητής

στα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Αθηνών, City και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Έχει δημοσιεύσει πάνω από 50 ερευνητικές εργασίες σε διακεκριμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με

κριτές. Στο έργο του έχουν αναφερθεί επιστήμονες σε πάνω από 2.600 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή

περιοδικά.

Έχει εργαστεί στην Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας και στον τραπεζικό Όμιλο Eurobank.

Χρήστος Σταϊκούρας

Υπουργός Οικονομικών

Ο Κωνσταντίνος Κόλλιας γεννήθηκε στη Λάρισα το 1976. Σπούδασε οικονομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό

Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει μεταπτυχιακό στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο

Πειραιά και διδακτορικό δίπλωμα στο ίδιο αντικείμενο, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Έχει διατελέσει ειδικός γραμματέας αποκρατικοποιήσεων στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, γενικός

διευθυντής της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, αναπληρωτής διοικητής για

την Ελλάδα στην Παρευξείνια Τράπεζα Επενδύσεων και Ανάπτυξης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας

Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Αττικής, μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ),

οικονομικός σύμβουλος του Υπουργού στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών και επισκέπτης καθηγητής

στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Σήμερα, είναι επισκέπτης καθηγητής στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου

Θράκης, μέλος του Δ. Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας "Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Α.Ε.", Partner στην Διαδικασία ΑΕ και οικονομικός σύμβουλος - σύμβουλος επιχειρηματικής ανάπτυξης στην KLC

Law Firm.

Τον Φεβρουάριο του 2014 εξελέγη Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και τον Φεβρουάριο του

2017 επανεξελέγη. Τον Ιανουάριο του 2020 ανανέωσε για τέσσερα ακόμη χρόνια την θητεία του στη θέση του

Προέδρου του ΟΕΕ.

Κωνσταντίνος Κόλλιας

Πρόεδρος, Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ)
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Η Γιώτα Παπαρίδου γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και είναι έγγαμος. Σπούδασε στις Ηνωμένες Πολιτείες

Αμερικής κατέχοντας B.Sc. στην Πληροφορική και Οικονομικές επιστήμες και Μ.Sc. στα εφαρμοσμένα μα-

θηματικά. Έχει διατελέσει Διευθύντρια Πωλήσεων Ιδιωτικού Τομέα και Διευθύντρια Συμβουλευτικών

Υπηρεσιών και Έργων στην πολυεθνική εταιρεία Digital Equipment Hellas S.A. Το 1994 ίδρυσε την εταιρεία

SyNET AEBE στην οποία μέχρι και το Δεκέμβριο του 2009 ήταν Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και

Διευθύνουσα Σύμβουλος. Από το 2018 είναι Γενική Διευθύντρια στην εταιρεία Κ&Π ΤΕΧΝΙΚΗ. Από το 2003 είναι

μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας) κατέχοντας

διάφορες θέσεις ευθύνης. Παράλληλα, από τον Αύγουστο του 2005 έως και τον Οκτώβριο του 2012 υπήρξε

μέλος του Δ.Σ. της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., εκπροσωπώντας το ΣΕΠΕ στον Οργανισμό αυτό.

Γιώτα Παπαρίδου, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Σύνδεσμος

Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνίας (ΣΕΠΕ)

Ο Δημήτρης Σκάλκος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Αποφοίτησε από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και

Διεθνών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στις Διεθνείς Σχέσεις από το

πανεπιστήμιο του Κεντ στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι υποψήφιος διδάκτορας θεσμικών οικονομικών στο

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

‘Έχει συγγράψει τέσσερα βιβλία πολιτικής επιστήμης, οικονομικών μεταρρυθμίσεων και περιφερειακής

ανάπτυξης και έχει δημοσιεύσει ικανό αριθμό ερευνητικών άρθρων σε ακαδημαϊκά περιοδικά. Έχει

συμμετάσχει ως εισηγητής σε επιστημονικά συνέδρια και αρθρογραφεί τακτικά στον ημερήσιο Τύπο. Από το

2004 εργάζεται στη διαχείριση των κοινοτικών προγραμμάτων ως στέλεχος της ΜΟΔ ΑΕ.

Έχει υπηρετήσει ως ειδικός σύμβουλος στα υπουργεία Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,

Γεωργίας, Οικονομίας και Ανάπτυξης, και ως σύμβουλος του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου

Μητσοτάκη σε ζητήματα οικονομικών της ανάπτυξης.

Σήμερα είναι γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και μέλος του ΔΣ της Ελληνικής

Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Δημήτρης Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, 

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
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Ο Δημήτρης Γιάντσης είναι Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Έργων της «Κοινωνία της Πληροφορίας

ΑΕ» (ΚτΠ Α.Ε.). Έχει στην αρμοδιότητά του τον αποτελεσματικό συντονισμό, την καθοδήγηση και την εποπτεία

όλων των Διευθύνσεων και Μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης, που έχουν ως αντικείμενο την υλοποίηση έργων

ICT και δράσεων κρατικών ενισχύσεων. Προηγουμένως και επί σειρά ετών κατείχε την θέση του Διευθυντή

Υποστήριξης Υποδομών στην ΚτΠ Α.Ε., έχοντας ασχοληθεί με μερικά από τα πλέον εμβληματικά έργα

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Δημοσίου, όπως το Rural Broadband, το Government Cloud (G-Cloud)

και το Σύζευξις ΙΙ.

Διαθέτει 20ετή εργασιακή εμπειρία, στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και της διαχείρισης

έργων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, έχοντας διαχειριστεί σύνθετα

συγχρηματοδοτούμενα έργα, καθώς και έργα σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Έχει διατελέσει

Γενικός Διευθυντής στο «Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα», ενώ ξεκίνησε την επαγγελματική του

πορεία από την WIND Hellas ως Μηχανικός Πληροφορικής.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σε Mobile, Personal and Satellite Communications του Πανεπιστημίου

Westminster και απόφοιτος του Πολυτεχνείου Πατρών στον κλάδο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Επίσης είναι Certified Project Management Professional (PMPR) από 2008.

.

Δημήτρης Γιάντσης, Γενικός Διευθυντής, Γενική Διεύθυνση Έργων 

«Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο κέντρο της Αθήνας το 1969. Τελείωσε το Κολλέγιο Αθηνών από το οποίο και 

εισήχθη πρώτος στην ΑΣΟΕΕ όπου φοίτησε παράλληλα με την επαγγελματική του δραστηριότητα. 

Στο πρώτο έτος της σχολής ίδρυσε την πρώτη του εμπορική επιχείρηση ανταλλακτικών αυτοκινήτων και από 

τότε έχει ιδρύσει και διευθύνει επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων από την ηλεκτροκίνηση, τον τομέα των 

παιδικών ειδών, των ακινήτων κλπ με θυγατρικές στην Κύπρο, Ρουμανία, Τουρκία και παρουσία σε 8 χώρες.

Το 2005 εξελέγη για πρώτη φορά σύμβουλος του ΕΒΕΑ, έχει διατελέσει αναπληρωτής Πρόεδρος του Εμπορικού 

Τμήματος και σήμερα κατέχει τη θέση του Β΄ Αντιπροέδρου.

Συμμετέχει σε διάφορα συμβούλια συλλόγων και φορέων, έχει εκπροσωπήσει το εμπόριο στην Eurocommerce, 

έχει διατελέσει Γ. Γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών και από το 2017 ανέλαβε την προεδρία του 

συλλόγου με ένα ανανεωτικό όραμα, ενώ το 2018 εξελέγη Αντιπρόεδρος στο Δ.Σ της ΕΣΕΕ. 

Από το 1999 είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά.

Σταύρος Καφούνης, Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Πρόεδρος & 

Διευθύνων Σύμβουλος, KIDSCOM Α.Ε.
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Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 2 Νοεμβρίου 1985. Είναι παντρεμένος με τη Χριστίνα Κορκίδη. Είναι Ηλεκτρονικός 

Μηχανικός / Ελεύθερος Επαγγελματίας και είναι Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός με Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα στα Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής. Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.

Εξελέγη Βουλευτής στην εκλογική περιφέρεια Ά Πειραιώς & Νήσων στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.

Συμμετέχει στις Επιτροπές της Βουλής:

Α) Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης

Β) Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος.

Στις Κοινοβουλευτικές Ομάδες Φιλίας της Βουλής:

Α) Ως Αντιπρόεδρος στην Ομάδα Φιλίας Ελλάδας – Τσεχίας

Β) Ως μέλος στην Ομάδα Φιλίας Ελλάδας – Γαλλίας

Γ) Ως μέλος στην Ομάδα Φιλίας Ελλάδας – Ισραήλ

– Μέλος της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και της ΟΝΝΕΔ μέχρι το 2018

– Το 2007 μαζί με άλλους νέους Πειραιώτες ιδρύει τον σύλλογο «Πρωτοβουλία Νέων Πειραιά» και αναλαμβάνει 

τα καθήκοντα του αντιπροέδρου.

– Στις Δημοτικές εκλογές του 2010, εκλέχθηκε πρώτος Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Πειραιά.

– Το 2011 ορίστηκε Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Νεολαίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) του Δήμου Πειραιά.

– Το 2012 ανέλαβε τη θέση του Αντιδημάρχου Νέων Τεχνολογιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

Διαφάνειας, από την οποία και παραιτήθηκε το Φεβρουάριο του 2014.

– Στις Δημοτικές εκλογές του 2014, επανεκλέχθηκε Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Πειραιά.

– Τον Σεπτέμβριο του 2014 ανέλαβε τη θέση του Αντιδημάρχου Προσόδων και Εμπορίου καθώς και τη θέση 

του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πειραιά.

Θέσεις από τις οποίες παραιτήθηκε τον Ιούλιο του 2019 μετά την εκλογή του ως Βουλευτή της Α’ Πειραιώς & 

Νήσων.

Γιάννης Μελάς

Βουλευτής Α’ Πειραιώς & Νήσων

O Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, είναι επιτυχημένος Δικηγόρος παρ’ 

Αρείω Πάγω (Δικηγόρος από το 2000).

Έχει αποφοιτήσει από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από την οποία έλαβε και Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο. Είναι επίσης κάτοχος DEA Φορολογικού Δικαίου του Πανεπιστημίου 

Pantheon – Sorbonne (Paris I).

Ειδικεύεται και έχει σημαντική επαγγελματική εμπειρία σε όλο το φάσμα του Φορολογικού Δικαίου, 

Ελληνικού, Διεθνούς και Ευρωπαϊκού. 

Είναι μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών (2008).

Είναι επίσης ομιλητής σε διάφορα συνέδρια και ημερίδες σχετικές με το Ελληνικό και Διεθνές Δίκαιο.

Υπηρέτησε ως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού των Φορολογικών Διοικήσεων (Intra-European 

Organization of ΙΟΤΑ) για τις θητείες 2019-2020 και 2020-2021.

Γιώργος Πιτσιλής

Διοικητής, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
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Ο Νίκος Αυλώνας είναι Πρόεδρος και ιδρυτής του Κέντρου Αειφορίας (CSE) ενός εξειδικευμένου οργανισμού

σε θέματα παροχής στρατηγικής Αειφόρου Ανάπτυξης και εκπαίδευσης με γραφεία την Αθήνα, Σικάγο και

Βρυξέλλες και δραστηριότητες σε περισσότερες από 25 χώρες στην Βόρεια Αμερική, Ευρώπη,Μέση Ανατολή και

Ασία.Έχει πρόσφατα διακριθεί ως ένας από τους «Top 100 Thought Leaders in Trustworthy Business Behavior”

από τον Οργανισμό Trust Across America και το μεγαλύτερο Ϊδρυμα της Αμερικής Silicon Valley Foundation το

2018.Είναι διεθνής ομιλητής σε σχετικά θέματα έχοντας πραγματοποιήσει ομιλίες σε δεκάδες επιστημονικά

συνέδρια και ημερίδες παγκοσμίως στην Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Ασία.

Ο Νίκος είναι τα τελευταία πέντε χρόνια επισκέπτης καθηγητής στο Oικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

βραβευμένος με το Teaching Excellence Award το 2020, όπως και καθηγητής (adjunct) στο University of Illinois

στο Σικάγο σε θέματα βιώσιμης Ανάπτυξης

Εξειδικεύετε στην Bιώσιμη Ανάπτυξη (ESG) και έχει υποστηρίξει ως εξωτερικός σύμβουλος και συνεργάτης

δεκάδες κορυφαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Μέση Ανατολή.

Mεταξύ των oργανισμών που έχει συνεργαστεί ως ειδικός σύμβουλος συμπεριλαμβάνονται κορυφαίες

εταιρείες Fortune 500 και διεθνείς οργανισμοί όπως οι BP, Nestle, Heineken Group, ΑΒΜ, Mc Cain, DHL, Lafarge,

Deutsche Post, European Investment Bank, ΝASA, Κυβέρνηση του Dubai, Lloyds Banking Group .Παράλληλα έχει

εκπαιδεύσει περισσότερους από 6.000 Executives στα παραπάνω θέματα

Νίκος Αυλώνας Πρόεδρος & ιδρυτής, Κέντρο Αειφορίας (CSE), 

Αντιπρόεδρος, Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (CRI)

Ο Νίκος Αυλώνας, είναι ένας από τους δημιουργούς και Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης (CRI)

που αξιολογεί την Εταιρική Υπευθυνότητα μέσα από διεθνώς αναγνωρισμένα εργαλεία όπως ο δείκτης ΕΚΕ του

μεγαλύτερου διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού Business in the Community (BITC) .

Είναι συγγραφέας των βιβλίων <<Practical Sustainability Strategies (Wiley 2014 & 2020 )>> που έγιναν Best

Sellers στην Βιώσιμη Ανάπτυξη και ένας από τους συγγραφείς του βιβλίου << Μanagement Models for

the Future>> που κυκλοφόρησε διεθνώς το 2009.¨Εχει συμβάλλει ως Πρόεδρος και μέλος οργανωτικής

επιτροπής, στην διοργάνωση και τον συντονισμό πληθώρας εκδηλώσεων και διεθνών συνεδρίων τόσο στην

Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό Τέλος έχει δημοσιεύσει πλήθος επιστημονικών άρθρων & ερευνών σε διεθνή

και Ελληνικά περιοδικά, εφημερίδες με θεματολογία σχετικά με την Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη &

Διακυβέρνηση, Eπιχειρηματική Ηθική, την Επιχειρηματική Αριστεία & αφοσίωση των πελατών .Έχει δώσει

δεκάδες συνεντεύξεις σχετικές με την προαναφερόμενη θεματολογία στην Ελλάδα & Εξωτερικό στα ΜΜΕ όπως

Fortune, Forbes (CCTV – Chinese Central TV), CNBC, ΝΕΤ, ΑΝΤΕΝΑ ΤV, Planet 99.5,Skai )

.
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Νικόλαος Κουλοχέρης, Γενικός Γραμματέας Οικονομικής 

Πολιτικής, Υπουργείο Οικονομικών

O Δημήτρης Λιτσικάκης είναι απόφοιτος Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και μεταπτυχιακές

σπουδές στο Project Management από το Lancaster University. Εργάστηκε στην IBM UK ως Project Manager

παραδίδοντας έργα πληροφορικής μεγάλης εμβέλειας. Στη συνέχεια ανέλαβε Digital Transformation Manager

στην Edenred Greece όπου ηγήθηκε της ολοκληρωτικής ψηφιοποίησης των λύσεων της εταιρείας εκδίδοντας

εκατοντάδες χιλιάδες προπληρωμένες κάρτες σε δικαιούχους. Το 2018 ανέλαβε καθήκοντα Country Manager

Greece, Cyprus & Malta για την Revolut, την ταχύτερα αναπτυσσόμενη FinTech στην Ευρώπη με αποτίμηση $33

δις, τετραπλασιάζοντας τον αριθμό πελατών σε 1 μόλις χρόνο. Το 2019 μετακινήθηκε στην deVere, μια απ’ τις

μεγαλύτερες συμβουλευτικές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών παγκοσμίως που διαχειρίζεται πάνω από $12

δις χαρτοφυλάκιο, επιταχύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ομίλου με έμφαση στις FinTech υπηρεσίες

και ως CEO της Devere E-money δεκαπλασίασε τον αριθμό πελατών σημειώνοντας ρεκόρ εσόδων για τον

οργανισμό. Τον Ιούλιο του 2022 ανέλαβε επικεφαλής του νέου joint venture μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και

της Natech, ένα νέο υπό αδειοδότηση Tραπεζικό Ίδρυμα στην Ελλάδα με έμφαση στο Buy-Now-Pay-Later

(BNPL) και τις υπηρεσίες Banking-as-a-Service (BaaS).

Δημήτρης Λιτσικάκης

CEO, Snappi

Ο Νικόλαος Kουλοχέρης είναι δικηγόρος Αθηνών από το 1998 διορισμένος στον Άρειο Πάγο, είναι 48 ετών,

κατάγεται από τα Σπάτα Αττικής και είναι έγγαμος με 1 τέκνο. Ήταν έως την ανάληψη καθηκόντων του ως

Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής διαχειριστής εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας Μαχάς και

Συνεργάτες με ειδίκευση στους τομείς Αστικού – Εργατικού Δικαίου, Ακινήτων, Ιδιωτικοποιήσεων και

Δημοσίων Συμβάσεων. Παράλληλα, ήταν έμμισθος δικηγόρος στην Νομική Υπηρεσία του Οργανισμού

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και γνωρίζει Αγγλικά και Γερμανικά. Αποφοίτησε από τη Νομική σχολή

Αθηνών και έχει μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών στο Εργατικό Δίκαιο από τη νομική σχολή του Γερμανικού

Πανεπιστημίου της Νυρεμβέργης. Υπήρξε διδάσκων καθηγητής Εργατικού Δικαίου στο ALBA Graduate Business

School, ενώ συμμετείχε ως εμπειρογνώμονας διαπραγματευτής σε διεθνείς οργανισμούς, όπως το Διεθνές

γραφείο Εργασίας, καθώς και σε διάφορες ομάδες εργασίας διαμόρφωσης θεσμικού πλαισίου, όπως στην

ομάδα εργασίας για τη δημιουργία του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Επιπρόσθετα, υπήρξε

Εκκαθαριστής του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ), Πρόεδρος της Προσωρινής Ενιαίας

Διοικούσας Επιτροπής Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και Οργανισμού Εργατικής Εστίας και μέλος του ΔΣ

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Έχει πλούσια επαγγελματική εμπειρία και έχει χειριστεί ως επικεφαλής

νομικός σύμβουλος μεγάλα έργα όπως, την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης του Μητροπολιτικού Πόλου

Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, ως Νομικός Σύμβουλος του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του

Δημοσίου Α.Ε.» (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.).
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Ο Χάρης Δούκας είναι Αν. Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του

ΕΜΠ. Αναπτύσσει μοντέλα αποφάσεων πολιτικής σε ενεργειακά και περιβαλλοντικά συστήματα,

ενσωματώνοντας την ανθρώπινη διάσταση στην καρδία των διαδικασιών μοντελοποίησης. Έχει περισσότερες

από 200 εργασίες του δημοσιευμένες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 1 Βιβλίο στα Ελληνικά και 2 στα

Αγγλικά, πλήθος παρουσιάσεων σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και άρθρων σε τεχνικά περιοδικά, ημερήσιο

και εβδομαδιαίο τύπο. Για το έργο του έχει βραβευτεί μεταξύ άλλων από το ΕΜΠ, το ΑΠΘ, το IKY, το ΤΕΕ, την

Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών (EEEE) και το Διεθνές Συμβούλιο Ανανεώσιμων Πηγών. Είναι μέλος

της επιτροπής προγράμματος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ενέργειας, υπεύθυνος έκδοσης του διεθνούς

επιστημονικού περιοδικού «Energy Sources, Part B: Economics, Planning» και συμμετέχει στο Εκδοτικό

Συμβούλιο σημαντικών επιστημονικών περιοδικών στα γνωστικά αντικείμενα της ενεργειακής πολιτικής και

της επιχειρησιακής έρευνας, όπως το «Operational Research, an International Journal (ORIJ)». Για το έργο του

έχει βραβευτεί μεταξύ άλλων από το ΕΜΠ, το ΑΠΘ, το IKY, το ΤΕΕ, την Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών

Ερευνών (EEEE) και το Διεθνές Συμβούλιο Ανανεώσιμων Πηγών.

Δρ. Χάρης Δούκας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέα Ηλεκτρικών

Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων, ΕΜΠ

Ο Βασίλης Πολύζος, Co-Founder & Managing Director της THE VSCOPE δραστηριοποιείται στους τομείς της

διαφήμισης και του τουρισμού από το 2010 έως και σήμερα. Μέσα από την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία

του πάνω στο Digital Marketing, έχει αναλάβει σημαντικούς ρόλους στο παρελθόν, σε advertising agencies

όπως η DOPE Studio, η OBQO και η Nelios, βοηθώντας δημοφιλή brands (Vodafone, Alumil & περισσότερα από

200 Hospitality & Travel brands) να διαμορφώσουν την κατάλληλη στρατηγική και να πετύχουν τους στόχους

τους στο ψηφιακό περιβάλλον. Παράλληλα, από το 2016 έως και σήμερα, ενισχύει τις προσπάθειες για τη

διεύρυνση του digital ecosystem στη χώρα μας, μέσα από τη συμμετοχή του ως εκπαιδευτής στην

πρωτοβουλία της Google ‘’Grow Greek Tourism Online’’ & ‘’Grow with Google’’ αλλά και στα εκπαιδευτικά

προγράμματα του ΙΝΣΕΤΕ και της KnowCrunch.

Βασίλης Πολύζος

Co – Founder & Managing Director, VSCOPE
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CEO του Ομίλου AIROTEL που αντιπροσωπεύει έξι ξενοδοχεία στην Ελλάδα σε Αθήνα, Πάτρα, Καβάλα, και

περισσότερα από 500 δωμάτια στην ελληνική επικράτεια και θεωρείται μία από τις κορυφαίες αστικές

ξενοδοχειακές αλυσίδες στη χώρα.

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά, με σπουδές στη Νάντη και

το Λονδίνο. Από το 2012 εκλέγεται Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αθήνας - Αττικής – Αργοσαρωνικού.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, υπηρέτησε τον ξενοδοχειακό κλάδο και σε εθνικό επίπεδο ως Μέλος της

Διοικούσας Επιτροπής και Αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας και Επικεφαλής Δημοσίων

Σχέσεων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Διετέλεσε επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του

συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) από το 2011 μέχρι το 2017.

Τον Ιανουάριο του 2018 παραιτείται από τις προηγούμενες θέσεις ευθύνης, μετά την εκλογή του ως Πρόεδρος

του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Είναι ο νεότερος Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, από τη δημιουργία

του οργανισμού το 1935. Το 2022 επανεκλέχθηκε Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Από το 2018 εκλέγεται Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΕxCom) της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας των

Εθνικών Ενώσεων Ξενοδοχίας, Εστίασης και Αναψυχής (HOTREC). Τέλος, ως Γάλλος υπήκοος, ο Αλέξανδρος

Βασιλικός κατέχει θέση Οικονομικού Συμβούλου στη πρεσβεία της Γαλλίας στην Αθήνα από το 2008 μέχρι και

σήμερα.

Αλέξανδρος Βασιλικός

Πρόεδρος, Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος

Η Ολυμπία Αναστασοπούλου είναι αριστούχος απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών και της Νομικής Σχολής του

Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και στη Διοίκηση

Επιχειρήσεων (ΜΒΑ).

Ως Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, έχει

συνεργαστεί με μεγάλα δικηγορικά γραφεία, εταιρίες και οργανισμούς. Έχει διατελέσει Νομική Σύμβουλος στο

Εθνικό Θέατρο και από το 2010 υπηρετεί ως Νομική Σύμβουλος στον e-E.Φ.K.A.

Το 2010 εκλέχθηκε Δημοτική Σύμβουλος Παλαιού Φαλήρου. Στη συνέχεια διετέλεσε μέλος του Πολιτικού

Συμβουλίου του Ποταμιού και υπεύθυνη του Τομέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στις εθνικές εκλογές του Ιουλίου του 2019 ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Κυριάκου Μητσοτάκη και ως

υποψήφια Βουλευτής ΝΔ του ιδιαίτερα απαιτητικού Νοτίου Τομέα Αθηνών (Β3) έλαβε περίπου 6.500 ψήφους.

Τον Ιανουάριο του 2022 ανέλαβε καθήκοντα Γενικής Γραμματέως Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης στο

Υπουργείο Τουρισμού.

Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά. Είναι παντρεμένη με τον Ναυπηγό-Μηχανολόγο Στέφανο Αδαμόπουλο

και έχει δύο γιούς.

Ολυμπία Αναστασοπούλου, Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής & 

Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισμού
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Ο Νικόλαος Κουρέτας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Αποφοίτησε από την Αρχιτεκτονική Σχολή του Technical

University of Budapest το 1995 και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές το 1997 στο σχεδιασμό

Δημοσίων Κτιρίων για Ανθρώπους με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ).

Ίδρυσε την Αρχιτεκτονική του Εταιρεία το 1997. Έχει μελετήσει και επιβλέψει κατοικίες, κτίρια γραφείων,

αθλητικές εγκαταστάσεις και ξενοδοχεία. Από τις σημαντικές συνεργασίες του ξεχωρίζει αυτή με το γραφείο

του Αλέξανδρου Σαμαρά κατά τα έτη 1997-2004 και του Michael Graves τα έτη 1999-2000.

Διετέλεσε Σύμβουλος Διοίκησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων (ΔΕΠΑΝΟΜ

Α.Ε.), μέλος Δ.Σ. του ΟΑΣΑ, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

Νικόλαος Κουρέτας

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Αττικό Μετρό ΑΕ

Sotiris is a Senior Executive and Co-Founder at PEOPLE. PEOPLE is a team of passionate people aspiring to tackle

some of the most significant challenges for the planet and for the society. PEOPLE envisions a Fully Connected

and Net-Zero carbon emissions global freight transport. The team has created the eco-friendliest, lightest,

strongest and only smart dry container in the world, devices that can upgrade any logistics unit to smart and a

customizable platform giving full visibility during cargo transportation, in right-time, to all stakeholders

(www.people-t.com).

At PEOPLE, Sotiris is engaged in day-to-day operations, business strategy and plans, and setting the team's

culture, ensuring their alignment with short and long-term objectives.

Sotiris is a graduate of Athens University of Economics and Business (2008), a postgraduate of International MBA

(2014) and participated in an Executive Education in Harvard Business School (HBS) on Strategic Negotiations; He

also graduated from the Hellenic Air Force Academy in 2000, from the fighter pilot department and served in

many fighter squadrons as a fighter pilot. Also, he was a member of the Chief Office of Hellenic National Défense

General Staff.

Σωτήρης Πτωχός

Senior Executive and Co-Founder, PEOPLE
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Ο Ιωάννης Κωτσιόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Σπούδασε Μαθηματικά στο Καποδιστριακό

Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (MSc) στις Τεχνολογίες Λήψης

Αποφάσεων από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ και διδακτορικού στην Πληροφορική από το ίδιο

πανεπιστήμιο. Από το 2015 εργαζόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο σε θέσεις ευθύνης στο NHS, όπως αυτή του Chief

Information Officer, και είναι μέλος του NHS Digital Academy. Στο παρελθόν έχει διατελέσει Αναπληρωτής

Διοικητής στο Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας (2011-2014), μέλος του Εποπτικού

Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης & Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (DRGs) και έχει

διδάξει στο ΤΕΙ Αθήνας. Έχει εργαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο σε έργα έρευνας και τεχνολογίας και έχει

δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό ερευνητικών εργασιών και άρθρων σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά. Τα

ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στα πληροφοριακά συστήματα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

των υπηρεσιών υγείας αλλά και στα θέματα διασφάλισης της ποιότητας στην υγεία.

Ιωάννης Κωτσιόπουλος, Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας

Υπουργείο Υγείας

Ο κ. Μάριος Θεμιστοκλέους είναι o Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας του Υπουργείου Υγείας και

Συντονιστής του Εμβολιαστικού Σχεδίου «Ελευθερία».

Είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος διδακτορικού τίτλου από την

Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση

Υπηρεσιών Υγείας.

Διετέλεσε Πρόεδρος της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας, μέλος της Επιτροπής Συντονισμού και

Παρακολούθησης της Κυβερνητικής Πολιτικής για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνoιού Covid -19

και Συντονιστής της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής των δωρεών της «Πρωτοβουλίας για την Υγεία» του

ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος εκ μέρους της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Υπήρξε Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Ασφάλισης Υγειονομικών (πρώην ΤΣΑΥ-Ταμείο

Ασφάλισης και Σύνταξης Υγειονομικών) και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΑ (Ενιαίο Ταμείο

Ανεξάρτητων Απασχολουμένων).

Εργάστηκε ως .

Γιάννης Σωτηρίου

CEO, Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ)
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H Δρ. Αγγελίνα Κουρούμπαλη είναι ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και

Έρευνας με 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στην ψηφιακή υγεία. Έχει PhD από το Cambridge Judge

Business School, Master από το Columbia University, και πτυχίο από το Bard College. Είναι απόφοιτη του

Κολλεγίου Αθηνών. Είναι ακαδημαϊκός της Διεθνούς Ακαδημίας Πληροφορικής Επιστημών Υγείας και

συντονίστρια του Κέντρου Αναφοράς 4 αστέρων της Περιφέρειας Κρήτης στην Ευρωπαϊκή Σύμπραξη

Καινοτομίας για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση. Είναι εκπρόσωπος του ΙΤΕ στο Hellenic Digital Innovation Hub και

μάνατζερ καινοτομίας στον Ευρωπαϊκό Κόμβο Καινοτομίας για την Ψηφιακή Υγεία smartHEALTH. Ως

επικεφαλής ομάδας, έχει λάβει πολλά βραβεία σε διαγωνισμούς καινοτομίας όπως το 1ο βραβείο στο Hacking

Health Athens 2019, το βραβείο καλύτερης ιδέας στο Match & Develop a startup 2020, το 4ο βραβείο στον 11ο

διαγωνισμό NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας και άλλα.

Δρ. Αγγελίνα Κουρούμπαλη, Ερευνήτρια, Ινστιτούτο 

Πληροφορικής (ICS) Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (FORTH)
Ο Ευδόκιμος Σαββίδης είναι κάτοχος δύο Masters στα διεθνή επενδυτικά και

χρηματοοικονομικά

του Brunel University του Λονδίνου και στα πληροφοριακά συστήματα του Ελληνικού Ανοικτού

Πανεπιστημίου καθώς επίσης και δύο πτυχίων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών του

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Kingston University του

Λονδίνου.

Είναι αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών (Ε.Σ.Α.), εκπρόσωπος της Ελλάδας και

μέλος του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Ecommerce Europe),

αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A.) και μέλος του

διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας

(Ε.Σ.Ε.Ε.). Από το 1999 έως και σήμερα, ηγείται με επιτυχία του ομίλου επιχειρήσεων της

ομώνυμης οικογένειας, με έτος ίδρυσης το 1963, η οποία λειτουργεί τα μεγαλύτερα στον κλάδο

τους και πολυβραβευμένα e-shops ρολογιών, κοσμημάτων και αξεσουάρ www.oroloi.gr &

www.kosmima.gr, ένα από τα μεγαλύτερα ηλεκτρονικά κοσμηματοπωλεία στην Ευρώπη

www.chronobox.com, το μεγάλο ηλεκτρονικό πολυκατάστημα www.endless.gr, καθώς και πέντε

φυσικά καταστήματα στους κεντρικότερους εμπορικούς δρόμους της χώρας. Ταυτόχρονα,

εισάγει και αντιπροσωπεύει σειρά διάσημων οίκων του εξωτερικού όπως TIMEX, SECTOR,

S.Oliver και πολλές άλλες στην Ελληνική & την Κυπριακή αγορά.

Από το 2018 λειτουργεί με επιτυχία την εταιρεία πληροφορικής EURODIGITAL Technologies με

αντικείμενο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου και ψηφιακών

υπηρεσιών, η οποία έχει υλοποιήσει με επιτυχία σειρά ηλεκτρονικών καταστημάτων αλλά και

ιστοτόπων. Η πολυετής ενασχόληση του στην πρώτη γραμμή του ηλεκτρονικού εμπορίου, τον

καθιστά ιδιαίτερα έμπειρο σε όλους τους τομείς που άπτεται το ηλεκτρονικό επιχειρείν και η

ψηφιακή οικονομία.

Μάκης Σαββίδης, CEO, Savvidis Group of Companies, Εκπρόσωπος για την 

Ελλάδα & Μέλος του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ηλεκτρονικού

Εμπορίου
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Η Ζήνα Μαυροειδή γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Ολοκληρώνοντας την βασική της εκπαίδευση στο

Αρσκακείου Ψυχικού συνέχισε τις σπουδές της στο Οικονομικό πανεπιστήμιο Αθηνών όπου έλαβε το πτυχίο

της στο αντικείμενο της επιχειρησιακής έρευνας και μάρκετινγκ. Οι σπουδές της συνεχίστηκαν στην Βρετανία

επιλέγοντας το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Warwick Business School από όπου και έλαβε Master στο

αντικείμενο της επιχειρησιακής έρευνας.

Κατά την διάρκεια των σπουδών της δοκίμασε τις δυνατότητές της σε πολλά διαφορετικά αντικείμενα. Η

πρακτική της άσκηση έλαβε χώρα την Λουκέρνη της Ελβετίας όπου εργάστηκε στο κομμάτι του τουρισμού.

Η καριέρα της εξελίχθηκε στο Λονδίνο όπου μετά το πέρας και των μεταπτυχιακών της σπουδών εργάστηκε

ως προγραμματιστής και ερευνητής big data αναλύοντας panel, loyalty και media data της βρετανικής

αγοράς. Στην συνέχεια εργάστηκε σε Big 4 συμβουλευτικές εταιρείες αναλαμβάνοντας διεθνή transformational

project πολυεθνικών εταιριών με έμφαση σε IT, big data analytics , digital transformation καθώς και θέματα

στρατηγικής. Στην πορεία της ως σύμβουλος επιχειρήσεων εργάστηκε σε μια σειρά διαφορετικών κλάδων

όπως το aviation industry, το retail, το αγγλικό υπουργείο ανάπτυξης κοκ.

Επέστρεψε στην Ελλάδα το 2015 για να ξεκινήσει την e-Fresh.gr: ένα καινοτόμο ηλεκτρονικό supermarket. Η

e-Fresh.gr έχει βραβευτεί περισσότερες από 20 φορές στο πρώτα χρόνια λειτουργίας της, ενώ υπολογίζεται

ότι έχει παραδώσει πάνω από 1εκ παραγγελίες χαρίζοντας ευκολία και χρόνο σε χιλιάδες νοικοκυριά.

Η Ζήνα βρίσκεται στην λίστα επιχειρηματικών των 40 under 40 του περιοδικού Fortune τα τελευταία τρία

χρόνια. Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες ελληνικά και διεθνή συνέδρια αναλύωντας θέματα ηλεκτρονικού

εμπορίου και επιχειρηματικότητας. Παράλληλα συμμετέχει ως μέντορας μιλώντας σε νέους για θέματα

επιχειρηματικότητας και γυναικείας ενδυνάμωσης. Είναι εκλεγμένο μέλος στο γενικό συμβούλιο του ΣΕΒ ενώ

συμμετέχει στο γυναικείο τμήμα του διεθνούς εμπορικού επιμελητηρίου.

Η Ζήνα αγαπάει το ηλεκτρονικό εμπόριο και την επιχειρηματικότητα. Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο

παιδιών.

Ζήνα Μαυροειδή

Διευθύνουσα Σύμβουλος, e-fresh.gr

Είναι οικονομολόγος απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές M.Phil.

στο Ηνωμένο Βασίλειο στον τομέα του Marketing (Strathclyde, Business School). Με μακρά και επιτυχημένη

εμπειρία FMCG, Retail, IT, Telcos, E-commerce, Digital automation και εφαρμογές AI.

Έχει διατελέσει σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις σε μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες, όπως

Vodafone, Infoquest, Vivartia, με σημαντική εμπειρία από διαφορετικούς κλάδους και διευθυντικές θέσεις

ευθύνης με εξειδίκευση στον τομείς Marketing και Τεχνολογίας. Στην συνέχεια δημιούργησε (co founder) και

ανέπτυξε ένα εξειδικευμένο σε θέματα digital marketing agency. Τα τελευταίο διάστημα ειδικεύεται σε θέματα

Digital automation και ανάπτυξης εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το προσωπικό του όραμα είναι ότι η τεχνολογία μπορεί να γίνει καταλύτης μιας θετικής αλλαγής στις

επιχειρήσεις και στην ανθρωπότητα, γενικότερα.

Έχει γεννηθεί στην Αθήνα, μιλά Ελληνικά, Αγγλικά, έγγαμος με παιδί.

Δημήτρης Νεοφώτιστος, Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης
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Ο Βασίλης έχει ισχυρό υπόβαθρο στις συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης, στα χρηματοοικονομικά, στις

διεθνείς διαπραγματεύσεις, στην ανάπτυξη επιχειρήσεων και σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Είναι

διευθύνων εταίρος της εταιρείας "Get Involved", η οποία επενδύει στη βιωματική εκπαίδευση των φοιτητών.

Είναι συνιδρυτής της Get Involved εγχείρημα που εκκίνησε κατά τη διάρκεια των σπουδών του και διοργανώνει

κάθε χρόνο το συνέδριο προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Get Involved έχει λάβει την

αναγνώριση της ΕΚΤ και είναι υποστηρίζεται επίσημα από την Τράπεζα της Ελλάδος, την ΕΑΤ και το ΟΠΑ.

Συνεργάζεται με την Velos Advisory, μια διεθνή στρατηγική συμβουλευτική εταιρεία μετόχων με έδρα το

Λονδίνο, η οποία επικεντρώνεται στην παροχή στρατηγικών μετασχηματιστικών λύσεων.

Πριν από την Velos Advisory, εργάστηκε ως ανώτερος σύμβουλος για την Critical Future, μια συμβουλευτική

μπουτίκ στρατηγικής, και τεχνολογίας με έδρα το Λονδίνο, όπου συμβούλευε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,

στον τομέα των στρατηγικών επενδύσεων, της Ψηφιοποίησης, του μετασχηματισμού της Τεχνητής

Νοημοσύνης και της σύγκλισης της Βιωσιμότητας.

Βασίλης Αγγελόπουλος

Managing Partner, Get Involved

Ο Γιώργος είναι Ανώτερος Μηχανικός Λογισμικού (Senior Software Engineer) στην PEOPLE. Η PEOPLE είναι μια

ομάδα παθιασμένων ανθρώπων που φιλοδοξούν να αντιμετωπίσουν μερικές από τις πιο σημαντικές

προκλήσεις για τον πλανήτη και την κοινωνία. Η PEOPLE οραματίζεται τη διεθνή μεταφορά εμπορευμάτων

πλήρως συνδεδεμένη και με μηδενικές εκπομπές άνθρακα. Η ομάδα έχει δημιουργήσει το πιο φιλικό προς το

περιβάλλον, το ελαφρύτερο, το μεγαλύτερης αντοχής και το μοναδικό έξυπνο εμπορευματοκιβώτιο στον

κόσμο, συσκευές που μπορούν να αναβαθμίσουν οποιαδήποτε μονάδα logistics και μια προσαρμόσιμη

πλατφόρμα που παρέχει πλήρη ορατότητα κατά τη μεταφορά φορτίου, κάθε στιγμή, σε όλους τους

ενδιαφερόμενους ( www.people-t.com).

Ο Γιώργος εντάχθηκε στην PEOPLE από την ίδρυση της και αναπτύσσει και διαχειρίζεται όλα τα έργα που

σχετίζονται με IoT, ενοποίηση και προσαρμογή συσκευών συστημάτων, API, End-User interface platform.

Είναι πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

και έχει πάνω από 12 χρόνια εμπειρία στη σύλληψη, ανάπτυξη, ανάλυση και υλοποίηση συστημάτων

πληροφορικής.

Γιώργος Λίταινας

Senior Software Engineer, PEOPLE
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Στον χαιρετισμό του ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε ότι η κυβέρνηση από την αρχή της θητείας

της έθεσε ως μια από τις προτεραιότητές της την προώθηση της ψηφιοποίησης του κράτους και του ψηφιακού

μετασχηματισμού της οικονομίας, στην οποία ανταποκρίθηκε με επιτυχία, παρά τις εξωγενείς αντίξοες συνθήκες. Όπως

σημείωσε αυτό αποδεικνύεται από πολλά αξιόλογα επιτεύγματα και ανέφερε ενδεικτικά τέτοια επιτεύγματα στον τομέα του

Υπουργείου Οικονομικών: Τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, με κυριότερες την νέα ψηφιακή πύλη MyAADE και τις

εφαρμογές myΘέρμανση, myCAR, myPROPERTY. Την προώθηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και των ηλεκτρονικών

βιβλίων για τις επιχειρήσεις, με στόχο τη ψηφιοποίηση των φορολογικών διαδικασιών και την αντιμετώπιση της

φοροδιαφυγής με τη δημιουργία και τη λειτουργία της πλατφόρμας myDATA, μιας πολύ μεγάλης μεταρρύθμισης η οποία

πρέπει άμεσα να υλοποιηθεί, χωρίς καθυστερήσεις και παρατάσεις, όπως επισήμανε ο κ. Σταϊκούρας, και της εφαρμογής

timologio της ΑΑΔΕ. Την υλοποίηση, στο πλαίσιο του σχεδίου ΕΛΛΑΔΑ 2.0, του έργου Gov-ERP: Ενιαία Ψηφιακή

Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση μέσω του οποίου θα

παρέχεται σε πραγματικό χρόνο ακριβής και εύλογη απεικόνιση της χρηματοοοικονομικής κατάστασης της Κεντρικής

Διοίκησης, αλλά και του συνόλου των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και της περιουσιακής διάρθρωσής τους.
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Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας σημείωσε ότι

αυτή η πρωτόγνωρη κατάσταση που ζήσαμε τα τελευταία 2,5 χρόνια αποτέλεσε αφορμή για να επιταχύνουμε τη

ψηφιακή μας εξέλιξη και συμπλήρωσε ότι καταφέραμε να εμπεδώσουμε τη ψηφιακή κουλτούρα όλοι μαζί, κράτος,

επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Ο κ. Κόλλιας επισήμανε, μεταξύ άλλων, τα σχετικά επιτεύγματα των επιχειρήσεων, όπως

τη βελτίωση της διαδικτυακής παρουσίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αξιοποιώντας τις δυνατότητες ανάπτυξης

εφαρμογών σε φορητές συσκευές, ενώ βελτιώνεται και η ασφάλεια διαδικτυακών τόπων και συστημάτων. Στο κομμάτι

των υποδομών, οι επιχειρήσεις μεταφέρουν μέρος των πληροφοριακών τους υποδομών σε υπηρεσίες cloud και

αυξάνεται η προτίμηση σε μοντέλα λειτουργίας επιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων που παρέχονται ως

υπηρεσία. Σε επίπεδο εξυπηρέτησης σημειώνεται πρόοδος σε τομείς, όπως η ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών, η

διεκπεραίωση συναλλαγών και η υποστήριξη πελατών μέσω διαδικτύου. Ενώ συμπλήρωσε ότι ενισχύεται η

ηλεκτρονική τραπεζική, καθώς και η χρήση πλαστικού χρήματος η οποία επιτρέπει μεγαλύτερη ασφάλεια στις

συναλλαγές για τον ιδιώτη και εξοικονόμηση σημαντικών πόρων για τις τράπεζες.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας – ΣΕΠΕ, κ.

Γιώτα Παπαρίδου αναφέρθηκε στις σημαντικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, για τις οποίες άλλωστε συνέβαλε

καθοριστικά το ξέσπασμα της πανδημίας. Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι η πανδημία αν και ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα για

όλους, για την οικονομία, την κοινωνία κλπ, ήταν και μια πρόκληση, καθώς μας έσπρωξε όλους ως χώρα να πάμε εκεί που

έπρεπε να είχαμε πάει μόνοι μας ψηφιακά. Να ακολουθήσουμε μια άλλη διαδρομή και να κάνουμε πράγματα που είτε

υπήρχαν αντιδράσεις και δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν ή κωλυσιεργίες ή δεν ξεκινούσαμε ποτέ να τα κάνουμε. Τόνισε

επίσης, ότι πρέπει να συνεχίσει η ψηφιοποίηση της χώρας, τόσο του ιδιωτικού, όσου και του δημόσιου τομέα. Στο πλαίσιο

αυτό, υπογράμμισε η κ. Παπαρίδου είναι στρατηγικής σημασίας να κινηθούμε σε τρεις βασικές κατευθύνσεις: Την τάχιστη

αξιοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων, τόσο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας όσο και του ΕΣΠΑ

για την περίοδο 2021 – 2027.
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Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αποτέλεσαν το αντικείμενο της 1ης ενότητας

του συνεδρίου με τη συμμετοχή του κ. Δημήτρη Σκάλκου, Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και

ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του κ. Δημήτρη Γιάντση, Γενικού Διευθυντή της Γενικής

Διεύθυνσης Έργων της «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», του κ. Γιάννη Μελά, Βουλευτή Α’ Πειραιώς &

Νήσων, αλλά και του κ. Σταύρου Καφούνη, Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Πρόεδρου &

Διευθύνοντα Συμβούλου της KIDSCOM Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία Παιδικών Ειδών. Η συζήτηση

συντονίστηκε από την κ. Αθηνά – Δάφνη Κορλίρα, Δημοσιογράφο του Αθήνα 98,4 FM και επικεντρώθηκε

στα σημερινά ψηφιακά εργαλεία, στην ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και στις

ψηφιακές συναλλαγές.

Κατόπιν, ακολούθησε η ομιλία του κ. Νίκου 

Αυλώνα, Πρόεδρου & Ιδρυτή του Κέντρου 

Αειφορίας (CSE), Αντιπροέδρου του 

Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (CRI) με θέμα 

τη σημασία των ESG ratings στην 

χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.
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Στο δεύτερο πάνελ με θέμα τις Εφαρμογές Fintech & Ψηφιακού Μετασχηματισμού στον

Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, ο κ. Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Εσόδων, ο κ. Νικόλαος Κουλοχέρης, Γενικός Γραμματέας Οικονομικής

Πολιτικής του Υπουργείο Οικονομικών και ο κ. Δημήτρης Λιτσικάκης CEO της Snappi

επικεντρώθηκαν στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που υπάρχουν για τις επιχειρήσεις,

τους δημόσιους φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση μέσω της ψηφιοποίησης και του

οργανωτικού εκσυγχρονισμού.

Τα Ψηφιακά Οικοσυστήματα στον τομέα του Τουρισμού αποτέλεσαν το θέμα του πάνελ

της τρίτης ενότητας στο οποίο συμμετείχε η κ. Ολυμπία Αναστασοπούλου, Γενική

Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού, ο κ.

Βασίλης Πολύζος, Co – Founder & Managing Director της VSCOPE και ο κ. Αλέξανδρος

Βασιλικός, Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Στο πάνελ

αναπτύχθηκαν διεξοδικά οι καινοτομίες, οι επιτυχίες αλλά και οι προκλήσεις που

αφορούν την ψηφιακή μεταρρύθμιση της «βαριάς βιομηχανίας» της χώρας μας, του

τουρισμού.
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Στη συνέχεια, ακολούθησε η ομιλία “Supply Chain Monitoring, Just a

huge Advantage or our Duty” του κ. Σωτήριου Πτωχού, Senior Executive

& Co-Founder της εταιρίας PEOPLE.

Στο τέταρτο πάνελ με θέμα τα Ψηφιακά Οικοσυστήματα στον τομέα της Ενέργειας, των

Μεταφορών & των τηλεπικοινωνιών και με τη συμμετοχή του κ. Νικόλαου Κουρέτα,

Αντιπροέδρου του Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου της Αττικό Μετρό ΑΕ και του κ.

Σωτήριου Πτωχού, Senior Executive & Co-Founder της εταιρίας PEOPLE αναπτύχθηκαν

ενδελεχώς case studies, αλλά και νέες ιδέες που αφορούν στον ψηφιακό

μετασχηματισμό των συγκεκριμένων κλάδων. Η συζήτηση συντονίστηκε από τον Δρ.

Χάρη Δούκα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων

και Συστημάτων Αποφάσεων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
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Κατόπιν, το πάνελ συζήτησης της επόμενης ενότητας εστίασε το ενδιαφέρον του στον

τομέα της Υγείας και πιο συγκεκριμένα στις μεταρρυθμιστικές τομές που τον αφορούν.

Στο πάνελ συμμετείχε ο κ. Ιωάννης Κωτσιόπουλος, Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών

Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ο κ. Γιάννης Σωτηρίου, CEO του Ινστιτούτου

Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) και η Δρ. Αγγελίνα Κουρούμπαλη,

Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Πληροφορικής (ICS) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και

Έρευνας (FORTH).

Η τελευταία ενότητα του συνεδρίου αφορούσε ένα σύγχρονο Discussion Forum με θέμα «Best

Practices ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρήσεων, B2C retail, o τομέας του ηλεκτρονικού

εμπορίου & οι Νεοφυείς Επιχειρήσεις». Στη συζήτηση συμμετείχαν ο κ. Μάκης Σαββίδης, CEO

της Savvidis Group of Companies, Εκπρόσωπος για την Ελλάδα και Μέλος του ΔΣ της της

Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου, η κ. Ζήνα Μαυροειδή, Διευθύνουσα

Σύμβουλος της e-fresh.gr, ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, CTO της Mantis Business Innovation, ο κ.

Δημήτρης Νεοφώτιστος, Υπεύθυνος Επικοινωνίας του Ελληνικού Ινστιτούτου

Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης και ο κ. Βασίλης Αγγελόπουλος, Managing Partner

της Get Involved. Συζητήθηκαν οι καλές πρακτικές και τα χρήσιμα ψηφιακά εργαλεία που οι

ομιλητές έχουν αναπτύξει μέσα από τις επιχειρήσεις τους.
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Τέλος, στο πλαίσιο του συνεδρίου, το 2ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, νικητής του 1ου μαθητικού

διαγωνισμού των Διαστημικών Αποστολών της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών παρουσίασε αναλυτικά

την πειραματική διάταξη, Νιτρική Αναγωγάση, από τη σύλληψή της μέχρι τη βράβευση και τη

διεθνή αναγνώριση. Η παρουσίαση και ανάλυση της βραβευθείσας πειραματικής διάταξης

πραγματοποιήθηκε από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, τους υπεύθυνους καθηγητές, αλλά και από

μαθητές της ομάδας T i S (Τhrace Ιn Space) του 2ου ΓΕΛ Ξάνθης, οι οποίοι συμμετείχαν στο πείραμα.

Παράλληλα, με τη διεξαγωγή του συνεδρίου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Η Κινητήρια

Δύναμη για την Ανάπτυξη του Ιδιωτικού & Δημόσιου Τομέα» η εταιρεία PEOPLE

διοργάνωσε ένα Workshop με θέμα: “Transparent Supply Chain on FMCG, FB and Pharma

sectors”, στο οποίο είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχει πλήθος συνέδρων.

http://palladianconferences.gr/psifiakos_metasximatismos.php
https://people-t.com/supply-chain
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EURO2DAY.GR INSIDER.GR PROTOTHEMA.GR
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MIKROMETOXOS.GR ETHNOS.GRIEFIMERIDA.GR
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BNB

BANKWARS.GR TRAVELDAILYNEWS.GR
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CAPITAL.GRBUSINESSNEWS.GR CNN.GR
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ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ


