
Τετάρτη 23 Ιουνίου

Hybr�d Ed�t�on

Organ�zer



Organizer

Auspices

Communication sponsors

Gold Sponsors

01

crisis monitor
Insight and Intel before it heats up



ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

14:30 – 15:10                  Συντονίστρια: 

Σόνια Χαϊμαντά
Δημοσιογράφος, Διδάσκουσα στο τμήμα Επικοινωνίας 
& ΜΜΕ - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ομιλητές: 

Κων/νος Αραβώσης
Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, 
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Παναγιώτης Παπάζογλου
Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΥ Eλλάδος

Θεοδώρα Αντωνακάκη
Σύμβουλος Διοίκησης σε θέματα Κλίματος και Βιωσιμότητας, 
Επιστημονική Γραμματέας της ΕΜΕΚΑ, Τράπεζας της Ελλάδος

15:15 – 16:00               Συντονιστής: 

Νεκτάριος Νώτης
Founder-CEO, Notice Content and Services 
(FnB Daily - BnB Daily)

Ομιλητές: 

Στάθης Σταθόπουλος
Πρόεδρος Δ.Σ, Πράσινο Ταμείο 

Ασπασία Μάλλιου
Φορολογικός εταίρος της «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ», 
εκδότης του «ΔΕΛΤΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»

Διονύσης Χιόνης 
Καθηγητής Τμ. Οικονομικών Επιστημών,
Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης 

15:10 – 15:15                 Break 

16:00 – 16:05      Break

ΠΑΝΕΛ Ι:
ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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16:05 – 16:50             Συντονίστρια: 

Κιάρα Κόντη
Director, Climate Change and Sustainability Services, EY 
Greece 

Ομιλητές: 

Αθανάσιος Κεφάλας
Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών 
Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) & Πρόεδρος, IMERYS Greece S.A. & 
IMERYS Bauxites Greece S.A.

Νίκος Μπογονικολός
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, 
Όμιλος Άρατος - Επίτιμος Διδάκτωρ της National Academy 
of Management , Ουκρανία

Νικόλαος Κ. Νεζερίτης 
Διεύθυνση Σύνθετων Χρηματοδοτήσεων,
Alpha Bank

ΠΑΝΕΛ ΙΙ:
ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 
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Σόνια Χαϊμαντά
Δημοσιογράφος, Διδάσκουσα στο τμήμα Επικοινωνίας 
& ΜΜΕ - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνώv

Η Σόνια Χαϊμαντά είναι δημοσιογράφος, διδάσκουσα (Π.Δ. 407) στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ) στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα καθώς και στο 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα του European Institute Communication (ECI).
Παράλληλα ασχολείται εδώ και 20 χρόνια με τη διαχείριση επικοινωνιακών κρίσεων, την Έρευνα και το 
Consulting. Έχει συνεργαστεί με πολλά ΜΜΕ {Editorial director στην εταιρεία ψηφιακών Μέσων DPG, του 
ομίλου Δ. Γιαννακόπουλου (CNN, Newsmomb κ.ά.), την Ημερησία, το Έθνος, τον Ελεύθερο Τύπο, τον Αθήνα 
984, το Alter, την ΕΡΤ, Smartpress κ.λ.π.}. Είναι επιστημονική υπεύθυνη των σεμιναρίων της ΕΣΗΕΑ για τα 
Ψηφιακά Μέσα. Σήμερα γράφει στο Ad Business και το advertising.gr. Βραβεύθηκε το 2016 με το Βραβείο 
Μπότση (Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες). Είχε εκλεγεί μέλος του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ τη διετία 2015-2017. 
Έχει διατελέσει διευθύντρια  Εταιρικών Υποθέσεων/Επικοινωνίας του Interactive Adverstising Bureau 
Hellas (IAB Hellas).
Σπούδασε Πολιτική Επικοινωνία, Ψηφιακή Δημοσιογραφία και Διερμηνεία στο Παρίσι, τη Βιέννη και το 
Στρασβούργο, αντίστοιχα. 

Κων/νος Αραβώσης
Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, 
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης είναι απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών, Μηχανολόγος Μηχανικός
(Πολυτεχνείο Aachen Γερμανίας). Κάτοχος M.Sc. in Management Science από το Imperial College του
Πανεπιστημίου του Λονδίνου και διδακτορικής διατριβής στο Ε.Μ.Π. σε θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας.
Είναι Καθηγητής «Σχεδιασμού Διαχείρισης και Αξιολόγησης Τεχνολογικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων
στο ΕΜΠ, Καθηγητής στο ATHENS MBA (ΕΜΠ – ΟΠΑ) (1997 έως σήμερα). Υπήρξε επισκέπτης καθηγητής στο
Imperial College και συνεργαζόμενος Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Columbia-Earth Engineering Center.
Επίσης είναι συντονιστής της «Ερευνητικής Μονάδας Οικονομικής Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης»
του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών στο
ΕΜΠ. Διδάσκει μαθήματα σχετικά με την Περιβαλλοντική Διαχείριση, τις Επενδύσεις και την
Επιχειρηματικότητα.
Διετέλεσε Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ),
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) και Συντονιστής της Επιτροπής
Περιβάλλοντος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ). Υπήρξε Σύμβουλος του Προέδρου της Νέας
Δημοκρατίας για θέματα Περιβάλλοντος.
Έχει μεγάλη μελετητική και ερευνητική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης και αξιολόγησης επενδύσεων,
επιχειρησιακής έρευνας και ανάλυσης περιβαλλοντικών επενδύσεων. Είναι συγγραφέας σχετικών βιβλίων,
μεγάλου αριθμού διεθνών επιστημονικών δημοσιεύσεων και συντονιστής σημαντικών ερευνητικών έργων.
Έχει οργανώσει 11 Διεθνή Συνέδρια.
Υπήρξε συνιδρυτής της μεγαλύτερης εθνικής εθελοντικής καμπάνιας (45.000 εθελοντές) LETS DO IT GREECE
όπου καθαρίζεται όλη ή χώρα μέσα σε μια μέρα με συμβολικό χαρακτήρα στα πλαίσια της διεθνούς καμπάνιας
LETS DO IT WORLD.
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Παναγιώτης Παπάζογλου
Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΥ Eλλάδος

Ο Παναγιώτης Παπάζογλου είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος και επικεφαλής για τη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη (Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρος, Αλβανία, Μάλτα, Κόσοβο, Βόρεια 
Μακεδονία, Μολδαβία) από τον Ιούλιο του 2010. Επίσης, από τον Ιούλιο του 2018 έως τον Δεκέμβριο του 
2020, κατείχε τον ρόλο του EY Accounts Leader για την περιοχή της Κεντρικής Ανατολικής, Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA).
Από το 2008 κατείχε τη θέση του επικεφαλήs του ελεγκτικού τομέα στη Ρουμανία ενώ από το 2005 έως το 
2008 ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος στο γραφείο της Βουλγαρίας. Εργάζεται στην ΕΥ από το 1988.
Eίναι Ορκωτός Ελεγκτής στην Ελλάδα και τη Ρουμανία.
Έχει μεγάλη εμπειρία διαχείρισης και εποπτικές δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των 32 ετών 
που ασχολείται με το επάγγελμα της λογιστικής και του ελέγχου.
Η εκτενής έκθεσή του στο διεθνές περιβάλλον και στις διαχειριζόμενες διαπολιτισμικές ομάδες 
καταδεικνύεται από  το πλήθος των διενεργηθέντων ελεγκτικών και συμβουλευτικών έργων.
Έχει να επιδείξει μια πλούσια αρθρογραφία στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, καθώς, επίσης, και 
παρουσιάσεις και ομιλίες σε πολλά συνέδρια και ημερίδες ενώ στη διάρκεια της καριέρας του έχει στο 
ενεργητικό του ποικίλες ενδοεταιρικές διακρίσεις.
Είναι μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών στην Ελλάδα. Είναι, 
επίσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, 
μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), καθώς και μέλος του CEO 
Clubs και της Endeavor.

Θεοδώρα Αντωνακάκη
Σύμβουλος Διοίκησης σε θέματα Κλίματος και Βιωσιμότητας, 
Επιστημονική Γραμματέας της ΕΜΕΚΑ, Τράπεζας της Ελλάδο

Η Θεοδώρα Αντωνακάκη είναι Σύμβουλος Διοίκησης σε θέματα κλιματικής αλλαγής και βιωσιμότητας στην 
Τράπεζα της Ελλάδος. Από το 2009 συντονίζει το έργο της Τράπεζας στο συγκεκριμένο τομέα, καθώς και την 
έρευνα στο πλαίσιο της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ) και εκπροσωπεί την 
Τράπεζα της Ελλάδος στο Δίκτυο Κεντρικών Τραπεζών και Εποπτικών Αρχών για ένα Πράσινο 
Χρηματοοικονομικό Σύστημα (NGFS).
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Νεκτάριος Νώτης
Founder-CEO, Notice Content and Services 
(FnB Daily - BnB Daily)

Ο Νεκτάριος Νώτης είναι δημοσιογράφος και σύμβουλος επικοινωνίας.
Είναι απόφοιτος του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων του Παντείου Πανεπιστημίου, όπου έκανε και τη
διδακτορική διατριβή του για το νομικό πλαίσιο της απαγόρευσης της διαφήμισης καπνού.
Είναι ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Notice Content and Services, που εκδίδει τα: FnB Daily,
ημερήσιο ηλεκτρονικό B2B newsletter με θεματολογία για τον κλάδο τροφίμων και ποτών, BnB Daily,
ημερήσιο ηλεκτρονικό B2B newsletter με επιχειρηματική ενημέρωση, Weekly, εβδομαδιαίο B2B newsletter
με επιχειρηματική και εμπορική θεματολογία, Horecaopen.com, μια B2B ιστοσελίδα σχετική με τον κλάδο
Horeca.
Έχει εργαστεί ως οικονομικός σχολιαστής για τον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο όπως και για τηλεοπτικά και
ραδιοφωνικά κανάλια (Capital.gr, Mega Channel, ANT1 TV, ΕΡΤ, ΕΡΤ Digital, news.gr, περιοδικό και
εφημερίδα Κεφάλαιο και Αθήνα 984FM).
Υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης ΜΜΕ και διαχείρισης κρίσεων για διάφορες εταιρείες και είναι
σύμβουλος επικοινωνίας στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Στάθης Σταθόπουλος
Πρόεδρος Δ.Σ, Πράσινο Ταμείο 

Ο Στάθης Σταθόπουλος είναι δικηγόρος-μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Αποφοίτησε από το Τμήμα
Νομικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου
από τον Οκτώβριο 2019. Έχει διατελέσει ειδικός συνεργάτης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (2004-2008), Μεταφορών και Επικοινωνιών (2008-2009), Ανάπτυξης (2009), Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας,Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων (2012-2013) και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
(2013-Ιούνιος 2014 και Ιούνιος-Νοέμβριος 2014). Διετέλεσε, επίσης, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος των
Δ.Σ. των εταιριών Αττικό Μετρό Εταιρία Λειτουργίας- Α.Μ.Ε.Λ. (νυν ΣΤΑ.ΣΥ.) (2007-2009), Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.
(νυν ΔΕΔΔΗΕ) (2009), Ελληνικά Ταχυδρομεία- ΕΛ.ΤΑ. (2013-2015), Κ.Ε.Κ.-ΕΛ.ΤΑ. (2014-2016), καθώς και μέλος
του Επενδυτικού Συμβουλίου της Πρωτοβουλίας JEREMIE (2009).



 
Ασπασία Μάλλιου
Φορολογικός εταίρος της «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ», 
εκδότης του «ΔΕΛΤΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»

Η Ασπασία είναι δικηγόρος ΜΔΕ και οικονομολόγος. Είναι εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ 
ΒΕΚΡΗΣ». Για περισσότερα από τριάντα χρόνια ασχολείται με τη φορολογική δικηγορία. Παρέχει 
εξειδικευμένες συμβουλές σε επαγγελματίες και ιδιώτες καθώς και τους εκπροσωπεί ενώπιον των 
διοικητικών δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας για φορολογικά ζητήματα εισοδήματος, 
κεφαλαίου, συναλλαγών. Παράλληλα, εξειδικεύεται στον φορολογικό σχεδιασμό δομών για επενδύσεις και 
οικογενειακά κεφάλαια καθώς και σε ζητήματα διεθνούς φορολογικού δικαίου.   
Επιπρόσθετα, η Ασπασία είναι εκδότης και διευθυντής του δεκαπενθήμερου φορολογικού - νομικού 
περιοδικού «Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας», το οποίο  έχει βραβευτεί για την επιστημονική του προσφορά 
από την Ακαδημία Αθηνών και μόλις βραβεύτηκε από την Ένωση Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου για την 
αδιάλειπτη κυκλοφορία του από τον Σεπτέμβριο του 1946.
Η Ασπασία έχει συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας του υπουργείου Οικονομικών, του ΣΕΒ και λοιπών 
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, οι οποίες ασχολήθηκαν με τη φορολογία και τη βελτίωση της. Έχει διδάξει 
φορολογικό δίκαιο στο ALBA Graduate Business School καθώς και σε σεμινάρια του Υπουργείου 
Οικονομικών και σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών φορολογικής κατεύθυνσης. Έχει αρθρογραφήσει 
δεκάδες φορές σε επιστημονικά νομικά – φορολογικά περιοδικά καθώς και στον ημερήσιο Τύπο. Έχει 
συμμετάσχει σε συλλογικούς τόμους, με ερμηνευτικά φορολογικά θέματα.   
Επί δεκαετίες διατελεί γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών 
Μελετών. Είναι ταμίας του Ελληνικού Παρατήματος της IFA και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της 
Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνογαλλικού Επιμελητηρίου. Με τις ιδιότητες της αυτές, έχει οργανώσει και 
συμμετάσχει σε πολυάριθμα σεμινάρια, διαλέξεις, συνέδρια και ομιλίες για την ερμηνεία της φορολογικής 
νομοθεσίας. 

Διονύσης Χιόνης 
Καθηγητής Τμ. Οικονομικών Επιστημών,
Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης 

O Διονύσης Χιόνης είναι καθηγητής Οικονομικών στο τμήμα οικονομικών επιστημών του Δ.Π.Θ. Πρόεδρος του 
ΔΣ της Geotest  Α.Ε., Mέλος Δ.Σ. του ΣΕΒΕ και μέλος του Ανώτατου Συμβούλιου Αξιολόγησης  της  Εθνικής 
Αρχής Αξιολόγησης ΑΕΙ καθώς και εμπειρογνώμονας της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της ΕΕ.  Μετά 
την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο τμήμα οικονομικών 
επιστημών συνέχισε τις σπουδές του στο Εδιμβούργο (ΜSc in International Banking and Finance), University of 
Glasgow (M.Sc. in economics) και διδακτορικό στα οικονομικά στο University of  Strathclyde. Έχει συνεργαστεί 
με την Ευρωπαϊκή  Επιτροπή ως εθνικός εμπειρογνώμων, με το οικονομικό γραφείο του πρωθυπουργού και έχει 
διατελέσει διευθύνων  σύμβουλος ή πρόεδρος  σε ΔΕΚΟ και υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.
 Τα πρόσφατα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάλυση των οικονομικών και νομισματικών 
κρίσεων, στα διεθνή οικονομικά, στις αναδιαρθρώσεις χρέους και στην αγορά ομολόγων.    Σε αυτά τα πλαίσια  
έχει δημοσιεύσει  άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά (μεταξύ των οποίων και στα περιοδικά  Journal of Policy 
Modelling, International Review of Applied Economics, Journal of Financial Research Letters,  Journal of 
Financial Stability International journal of Finance and Economics   και έχει παρουσιάσει πληθώρα εργασιών 
σε επιστημονικά συνέδρια. Έχει επιμεληθεί  συλλογικούς τόμους  και δημοσιεύει άρθρα γνώμης  στον ελληνικό  
και ξένο τύπο.  
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Κιάρα Κόντη
Director, Climate Change and 
Sustainability Services, EY Greece  

Kiara Konti is the Climate Change and Sustainability Services (CCaSS) practice Associate Partner of EY 
Greece, with subject-matter knowledge and 17 years of experience in sustainability strategy, management, 
impact measurement, stakeholder engagement, reporting, training and assurance services, across a series 
of ESG aspects, including decarbonization, the circular economy, and sustainable finance. She played a 
pivotal role in the development of the CCaSS practice in EY Greece since 2008, and is actively supporting 
CCaSS CESA leadership, as well as CCaSS teams in the South and Central clusters.  She has worked in over 
200 CCaSS engagements, with more than 70 clients, across 25 sectors.
She is BoD Member of the UNGC Network in Greece, a CSR Committee member at the American-Hellenic 
Chamber of Commerce, a GRI and <IR> certified trainer, and an AccountAbility Certified Sustainability 
Assurance Practitioner (CSAP). Kiara has published over 30 articles on sustainability, has contributed to
2 international book publications, and has participated as speaker/panelist in more than 50 sustainability 
conferences/events in Greece, Brussels, Malta, Cyprus, and Romania.

Αθανάσιος Κεφάλας
Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) &
Πρόεδρος, IMERYS Greece S.A. & IMERYS Bauxites Greece S.A.

Είναι απόφοιτος της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του EMΠ και έχει ολοκληρώσει το 
πρόγραμμα Executive MBA στο INSEAD. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του σε θέσεις παραγωγής και 
εκμετάλλευσης και σταδιακά μετακινήθηκε σε πιο στρατηγικές θέσεις με μεγάλη διεθνή έκθεση, χτίζοντας 
μία 40χρονη εμπειρία στην εξορυκτική βιομηχανία και την επεξεργασία ορυκτών καθώς και στην 
επιχειρηματική ανάπτυξη και εταιρική διακυβέρνηση.
Τομείς ειδίκευσής του είναι η τοποθέτηση των επιχειρήσεων στην αγορά (τόσο με λύσεις και προϊόντα όσο 
και με δημιουργία σχέσεων με τους πελάτες), η εκκίνηση και η διαχείριση μεγάλων και σύνθετων μονάδων 
σε πολλές χώρες στην Ευρώπη, τη Β. Αμερική, την Ασία και την Αφρική, ισχυρή ικανότητα στην τοποθέτηση 
προϊόντων/αγορών. Σημαντική είναι η  εμπειρία του στην οικοδόμηση αποτελεσματικών, μακροπρόθεσμων 
στρατηγικών σχέσεων με πελάτες, βαθιά   κατανόηση του διεθνούς ρυθμιστικού κανονιστικού πλαισίου της 
εξορυκτικής βιομηχανίας και ικανότητα στην προώθηση και διατήρηση του διαλόγου με τη δημόσια διοίκηση 
και την κυβέρνηση καθώς και στην οικοδόμηση μακροπρόθεσμων και βιώσιμων σχέσεων με τις τοπικές 
κοινότητες.
Από τον Ιούνιο του 2015 διατελεί Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων. Eπίσης είναι μέλος 
του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ και μέλος του Δ.Σ. του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
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Νίκος Μπογονικολός
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Άρατος - Επίτιμος Διδάκτωρ 
της National Academy of Management , Ουκρανία

O Νίκος Δ. Μπογονικολός γεννήθηκε το 1963 στη Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησε από το Τμήμα Μαθηματικών του 
Πανεπιστημίου Πατρών. Απέκτησε το μεταπτυχιακό του από το Τμήμα Κυβερνητικής, στο Εθνικό Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο του Χάρκοβο της Ουκρανίας, όπου επίσης ολοκλήρωσε επιτυχώς διδακτορική διατριβή με τίτλο: 
«Μοντέλα πρόβλεψης διαχείρισης στη χρηματοοικονομική δραστηριότητα του εργοστασίου», αποκτώντας 
επίσης έναν τιμητικό τίτλο διδακτορικού τίτλου από την Εθνική Ακαδημία Διοίκησης της Ουκρανίας. Από το 
1987 είναι Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και δημιουργός επιχειρήσεων στους τομείς: Τεχνολογίες 
Πληροφορικής, Διαστημικές Τεχνολογίες, Εσωτερική Ασφάλεια, Εκπαίδευση και Κατάρτιση , Ανάπτυξη 
Επιχειρήσεων και blockchain στην Ελλάδα , Βέλγιο , Ηνωμένο Βασίλειο  , Γερμανία, Ουκρανία , Χονγκ Κονγκ, 
Τουρκία , Ρωσία , Ρουμανία , Ολλανδία και Βουλγαρία.
Εχει ολοκληρώσει επιτυχώς πάνω εκατοντάδες έργα καινοτομίας και Έρευνας και Ανάπτυξης. 
Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι επίσης σύμβουλος πολλών 
κυβερνήσεων.
Το επιστημονικό του έργο οδήγησε σε τρία διπλώματα ευρεσιτεχνίας που καταγράφηκαν από τις εταιρείες IBM, 
Microsoft και ΝΕC στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Από την IBM, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ υπ’ αριθμ. 6990494 
«προσδιορισμός συνδέσμων ενδιαφέροντος σε μια ιστοσελίδα», από τη ΝΕC το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ υπ’ 
αριθμ. 7043685 «μέθοδος παροχής περιεχομένου ιστού και σύστημα παροχής περιεχομένου Ιστού», από τη 
Microsoft το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ υπ’ αριθμ. 7567967 «επιχειρηματική εφαρμογή διαχείριση 
συνδρομών οντοτήτων συγχρονισμού».
Έχει δημοσιεύσει 4 βιβλία και 36 επιστημονικές εργασίες σε περιοδικά και συνέδρια και έχει υλοποιήσει τρεις 
σημαντικές μελέτες εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου : «ECHELON: σύστημα παρακολούθησης 
πληροφοριών και οικονομικές επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές οντότητες», «Τεχνολογική αξιολόγηση όλων των 
εθνικών Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης" και "Ασφάλεια ασύρματων δικτύων τεράστιου φάσματος". Οι 
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με αυτά τα θέματα βασίστηκαν σε αυτές μελέτες. 
Είναι επίσης ο δημιουργός της μοναδικής ολιστικής μεθοδολογίας ασφάλειας "Total Security Process Re-en-
gineering" (www.totalsecurity-pr.com).
Με το blockchain δημιουργεί τεχνολογικές λύσεις μία δεκαετία αποτελώντας ένας από τους πρωτοπόρους 
παγκόσμια στην νέα τεχνολογία. Τα τελευταία χρόνια με την εταιρία του blockchain2050.io στην Ολλανδία 
εφαρμόζει το blockchain σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς.

Νικόλαος Κ. Νεζερίτης 
Διεύθυνση Σύνθετων Χρηματοδοτήσεων,
Alpha Bank

O κος Νεζερίτης είναι επικεφαλής του τομέα σύνθετων χρηματοδοτήσεων στην Alpha Bank στην οποία 
εργάζεται από το 2007.  Τα τελευταία 18 έτη ασχολείται με την διοργάνωση μεγάλων χρηματοδοτήσεων και 
παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών συμβουλών σε θέματα υποδομών, ενέργειας και ακινήτων που 
υλοποιούνται μέσω ιδιωτικών πρωτοβουλιών (ΣΔΙΤ, παραχωρήσεις, αποκρατικοποιήσεις, ιδιωτικές αναπτύξεις).  
Έχει ηγηθεί των μεγαλύτερων συναλλαγών στην χώρα στους κλάδους αυτούς (οδικοί άξονες, αεροδρόμια, έργα 
ΑΠΕ, CCGT, δίκτυα, ΣΔΙΤ διαχ. απορριμμάτων, εμπορικά κέντρα, μεγάλα κτίρια γραφείων κτλ.). Έχει επίσης 
εργαστεί στην Ernst & Young και είναι απόφοιτος του Πανεπιστήμιου Πειραιώς και του Πανεπιστήμιου του 
Λονδίνου (Birkbeck College).
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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.
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Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, εταιρικής 
στρατηγικής, συναλλαγών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των 
υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις 
οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. 

H EY λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1926. Η ΕΥ Ελλάδος διαθέτει γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 
ενώ εντάσσεται στην περιοχή της ΕΜΕΙΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ινδία, Αφρική) και είναι μία από τις 
31 χώρες που απαρτίζουν την περιοχή της CESA (Kεντρική, Ανατολική, Νοτιοανατολική Ευρώπη & 
Κεντρική Ασία) τη μεγαλύτερη περιοχή στην ΕΥ.
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Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στην παροχή 
υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων, καλύπτοντας τις ανάγκες άνω του 40% 
του συνολικού πληθυσμού της χώρας.

Η «Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης» ιδρύθηκε μετά από τη συγχώνευση της 
Ανωνύμου Ελληνικής Εταιρείας Υδάτων των Πόλεων Αθηνών – Πειραιώς και περιχώρων (Ε.Ε.Υ.) και 
του Οργανισμού Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ο.Α.Π.).  Το 1999 η ΕΥΔΑΠ περιήλθε στη σημερινή της 
νομική μορφή και τον Ιανουάριο του 2000, η Εταιρεία εισήλθε στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών.

Εκτιμώντας το μέγεθος και την τεχνογνωσία της, η ΕΥΔΑΠ κατατάσσεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες 
εμπορικές και βιομηχανικές εταιρείες του Ελληνικού χώρου. Στον τομέα της ύδρευσης, η Εταιρεία 
μέσω ενός δικτύου 14.000 χλμ εξυπηρετεί 4.400.000 πολίτες (περίπου 2.160.000 παροχές), ενώ στον 
τομέα της αποχέτευσης, με ένα δίκτυο 9.500 χλμ. εξυπηρετεί περίπου 3.500.000 πολίτες.  Η Εταιρεία 
επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες καθώς και στην επέκταση των δραστηριοτήτων της εντός και 
εκτός της γεωγραφικής περιοχής αρμοδιότητάς της.
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palladian@palladian.gr
Τ. +30 210 3392321-2
Σκουφά 60, 10680 Αθήνα

#staysafe


