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ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ:
10:00 – 10:15

Γρηγόρης Λεωνίδης
Managing Partner, Palladian Conferences

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ:
Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Πρόεδρος
Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε), Πρόεδρος Ελληνικού
Συλλόγου Αποφοίτων του London School of Economics

ΟΜΙΛΙΕΣ
10:15 – 10:45

Αναστάσιος Οικονόμου
Global Chairman elect 20/21 at YPO
(Young President Organization)
Ευτυχία Κασελάκη
Εταίρος ΕΥ Ελλάδος, Επικεφαλής Ιδιωτικού Τομέα, Eπικεφαλής
Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού & Συμβουλευτική Ψηφιακού
Μετασχηματισμού

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι : ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ
10:45 – 11:30

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ:
Ευτυχία Κασελάκη
Εταίρος ΕΥ Ελλάδος, Επικεφαλής Ιδιωτικού Τομέα, Eπικεφαλής
Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού & Συμβουλευτική Ψηφιακού
Μετασχηματισμού

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:
Ιωάννης Τσερέπας
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Lariplast
Αρμόδιος Γιαννίδης
CEO - Vitex, Γ.Γ – Ε.ΕΝ.Ε, Εκπρόσωπος - Πρωτοβουλία
ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ
Ελένη Παπανδρέου
Διευθύνων Σύμβουλος, Intersys
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11:30 – 11:35

Διάλειμμα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ : ΔΙΑΔΟΧΗ
11:35 – 11:50

ΟΜΙΛΙΑ:
Αλέξανδρος Δοβλές
Εταίρος, Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες
Δικ. Εταιρία

11:50 – 12:40

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ:
Δρ. Πανίκκος Πουτζιούρης
Rector UClan Cyprus-The Enterprising British University

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:
Μιχάλης Σιαμίδης
Διευθύνων Σύμβουλος, Siamidis SA - Αντιπρόεδρος EBEA
Μιχάλης Τσαούτος
Γενικός Διευθυντής - ΕΨΑ, Αντιπρόεδρος - ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ
Αλεξία Ρεμπουτζάκου
Marketing Manager, Anna Maria Mazaraki
12:40 – 12:45

Διάλειμμα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ : ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
12:45 – 13:30

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ:
Παύλος Ευθυμίου
Γενικός Διευθυντής Ε.ΕΝ.Ε

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:
Πόπη Σκαγιά
Διευθύνων Σύμβουλος – SKAG, Μέλος – πρωτοβουλία
ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ
Ελίνα Σβύρου
Head of Corporate Business, Vodafone Greece
Μαρίκα Λάμπρου
Συγγραφέας του βιβλίου «Μυστικά επιτυχίας για οικογενειακές
επιχειρήσεις στη νέα εποχή» , Εκδόσεις Πατάκη
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV : SUSTAINABILITY

13:30 – 14:30

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ:
Ευτυχία Κασελάκη
Εταίρος ΕΥ Ελλάδος, Επικεφαλής Ιδιωτικού Τομέα, Eπικεφαλής
Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού & Συμβουλευτική Ψηφιακού
Μετασχηματισμού

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:
Σπύρος Ρεντετάκος
Επικεφαλής της Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων, Alpha Bank
Κιάρα Κόντη
Director, Υπηρεσίες Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης
της EY Ελλάδος
Όλγα Μάνου
Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας, Μύλοι
Λούλη
Τζούλη Χαϊδά
Αντιπρόεδρος - ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ, Πρόεδρος – Σύνδεσμος
Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας – Θράκης
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ΟΜΙΛΗΤΕΣ
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Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης
Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε), Πρόεδρος Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του
London School of Economics

Ο Βασίλης Αποστολόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Αποφοίτησε το 1990 από τη Σχολή Μωραΐτη. Είναι
αριστούχος πτυχιούχος του London School of Economics (ΒSc Management), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο του Cambridge και Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο Δρ. Αποστολόπουλος είναι Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών που αποτελεί την ηγετική
επιχείρηση του κλάδου υγείας στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Παράλληλα,
ο Δρ. Αποστολόπουλος είναι Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Γ. Αποστολόπουλου, οι δραστηριότητες του οποίου
εκτείνονται πέραν από την υγεία, στις ασφάλειες, το real-estate και το εμπόριο.
Ο Δρ. Αποστολόπουλος είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ), μέλος του Γενικού
Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου Ιατρικού
Τουρισμού (ΕΛΙΤΟΥΡ) και μέλος του επιχειρηματικού συμβουλίου Ελλάδας – Κατάρ. Επιπλέον, είναι μέλος του Advisory Board του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του London School of Economics και του διεθνούς επιχειρηματικού
κέντρου και management του Πανεπιστημίου Cambridge (CIBAM). Ο Δρ. Αποστολόπουλος είναι, παράλληλα,
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αθηναϊκής Λέσχης, του πιο ιστορικού club της Ελλάδος. Προσθέτως,
είναι ο Επίτιμος Πρόξενος του Μαυροβουνίου στην Θεσσαλονίκη. Είναι, επίσης, ιδρυτικό μέλος του σωματείου
«ΔΙΕΛΠΙΣ ΠΕΡΙΑΓΩΝΩΝ» που έχει στόχο την προώθηση του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα, καθώς
και ιδρυτικό μέλος και Γενικός Γραμματέας του Cyber Security International Institute (CSIi) που έχει σαν στόχο
να εκπαιδεύει και να ενημερώνει για την ορθή χρήση και τις απειλές του κυβερνοχώρου ειδικά στα παιδιά.
Για το κοινωφελές του έργο, επιχειρηματική πορεία και πολυδιάστατη προσφορά, του έχουν απονεμηθεί σειρά
βραβείων και διακρίσεων. Το 2008 του απονεμήθηκε το διεθνές βραβείο “Giuseppe Sciacca” για την κοινωνική
και ανθρωπιστική του δράση. Παράλληλα, έχει βραβευθεί από τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος για την
προσφορά του στο Σώμα καθώς και από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών για την προσφορά του στους
Αστυνομικούς της Αττικής. Επίσης, έχει βραβευθεί από την Ομοσπονδία Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης για την
προσφορά του στην Ομογένεια της Νέας Υόρκης. Το 2020 του απονεμήθηκε το «Βραβείο Συνολικής Προσφοράς»
(Lifetime Achievement Award) του Βρετανικού Συμβουλίου, που δόθηκε για πρώτη φορά σε Έλληνα. Ο Βασίλης
Αποστολόπουλος είναι παντρεμένος με τη Ρόη Δανάλη και είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών.

Αναστάσιος Οικονόμου
Global Chairman elect 20/21 at YPO
(Young President Organization)

Ο Αναστάσιος (Τάσος) Οικονόμου είναι είναι ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του iGroup. Εστιάζοντας σε
επενδύσεις που βασίζονται στη σχετική αξία των εταιρειών (relative value investments), το iGroup αναζητά
κλάδους οι οποίοι βρίσκονται στο αρχικό ή/και στο χαμηλό σημείο του επιχειρησιακού τους κύκλου και επενδύει
σε αυτούς. Οι κλάδοι όπου δραστηριοποιείται κυρίως η iGroup περιλαμβάνουν τη ναυτιλία, την προηγμένη
τεχνολογία, τη διαχείριση κεφαλαίων, τα οινοπνευματώδη ποτά, την ακίνητη περιουσία και τη βιοτεχνολογία.
Εξελέγη Πρόεδρος του Παγκοσμίου Διοικητικού Συμβουλίου του YPO (www.ypo.org) και είναι ο 1ος Έλληνας
παγκοσμίως που κατέχει αυτό το αξίωμα από καταβολής του Οργανισμού το 1950. Ο Οργανισμός αποτελείται από
29,500 CEOs σε 142 χώρες. Οι επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύονται απασχολούν 22 εκατομμύρια υπαλλήλους
και έχουν κύκλο εργασιών USD 9 Τρισεκατομμύρια που αν ήταν χώρα θα την καταστούσε την τρίτη οικονομία στον
κόσμο.
Απόφοιτος του Κολεγίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης όπου ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές και
μεταπτυχιακές σπουδές του στην Φιλοσοφία, Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες.
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Ευτυχία Κασελάκη
Εταίρος ΕΥ Ελλάδος, Επικεφαλής Ιδιωτικού Τομέα, Eπικεφαλής Υπηρεσιών
Ανθρώπινου Δυναμικού & Συμβουλευτική Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Η Ευτυχία Κασελάκη είναι Partner στην ΕΥ, επικεφαλής του τομέα ΕΥ Private, και παράλληλα επικεφαλής
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού και σύμβουλος σε θέματα Ψηφιακού Μετασχηματισμού.
Διαθέτει περισσότερα από 27 έτη προϋπηρεσίας εκ των οποίων τα 20 στον τραπεζικό τομέα. Η τελευταία της
θέση ήταν Ανώτερη Γενική Διευθύντρια, με ευθύνη τη Λιανική Τραπεζική, Δίκτυο & Digital Banking, ενώ διένυσε
νωρίτερα σημαντική διαδρομή στο χώρο του Ανθρώπινου Δυναμικού και της Οργανωσιακής Μάθησης και
υποστήριξε πολλαπλές εξαγορές και συγχωνεύσεις στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Στη συμβουλευτική της καριέρα έχει διατελέσει στέλεχος πολυεθνικών εταιρειών με εξειδίκευση σε θέματα
Διαπραγματεύσεων, Επιλογή, Αξιολόγηση και ανάπτυξη ηγετικών ομάδων και κουλτούρας, ενώ οι πιο πρόσφατες
περιοχές δραστηριοποίησής της είναι η λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων, εταιρική διακυβέρνηση,
προγραμματισμός διαδοχής, Οργανωσιακός Σχεδιασμός, Ηγεσία, Διαχείριση της Απόδοσης και Σχεδιασμός
Αμοιβών.
Σπούδασε Ψυχολογία στον Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού
τίτλου από το Lancaster Business School σε Organizational Analysis & Behaviour.

Ιωάννης Τσερέπας
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Lariplast

Ο Τσερέπας Ιωάννης γεννήθηκε στη Λάρισα στις 9 Νοεμβρίου 1969.
Από τα νεανικά του χρόνια έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον επιχειρηματικό κόσμο και γρήγορα ξεκίνησε
την ενασχόλησή του με τη μικρή, τότε, οικογενειακή βιοτεχνία πλαστικών ποτηριών και κυπέλλων, η οποία είχε
ιδρυθεί το 1969.
Με βασικά χαρακτηριστικά την διορατικότητα, την εργατικότητα , την συνέπεια και την οργανωτικότητα
κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να μετατρέψει τη μικρή βιοτεχνία σε μια πολλά υποσχόμενη και ταχέως
αναπτυσσόμενη βιομηχανία πλαστικών. Από αρχές του 1990 συμμετείχε ενεργά στην εταιρεία και το 1996 σε
ηλικία 26 ετών ανέλαβε την διοίκηση της εταιρείας. Από τις πρώτες μέρες της διοίκησης του, η Λαριπλάστ
ΑΕΒΕ ξεκίνησε τον ριζικό εκσυγχρονισμό της και τέθηκε η νέα εταιρική κουλτούρα με βασικό χαρακτηριστικό
την εξωστρέφεια.
Σήμερα, ως Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΕΒΕ διοικεί μια βιομηχανία, με ιδιόκτητες
σύγχρονες εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό. Η εταιρεία είναι ηγέτης στον τομέα της στο εσωτερικό και
έχει παρουσία σε ένα πλήθος χωρών, όπως Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Βαλκάνια, Ιρλανδία, Μέση Ανατολή
και ΗΠΑ με ποσοστό εξαγωγών της τάξεως 75%.
Ταυτόχρονα, χάρη στις ηγετικές και διοικητικές ικανότητες του είναι ένας εκ των αρχικών ιδρυτών, βασικός
μέτοχος και μέλος του ΔΣ, της γαλλικών συμφερόντων βιομηχανίας LARIPLAST FRANCE SA με έδρα το Μάρλε
της Γαλλίας. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής πλαστικού ποτηριού και βρίσκεται στο δέκατο
έτος πλήρους λειτουργιάς με αποτέλεσμα σήμερα ο κύκλος των εργασιών σε Ελλάδα και Γαλλία να ξεπερνά τα
τριάντα ένα εκατομμύρια.
Στην αυγή του 2020, ενός έτους που βασικό του χαρακτηριστικό υπήρξε η πανδημία και η εσωστρέφεια, ο
Ιωάννης Τσερέπας , αποδεικνύοντας τα επιχειρηματικά αντανακλαστικά του προχώρησε στην ίδρυση της LARISA
FACE COVER AE. Μιας βιομηχανίας που βασική της δραστηριότητα είναι η παραγωγή χειρουργικών μασκών. Η
ολοκλήρωση της συγκεκριμένης επένδυσης πραγματοποιήθηκε μέσα σε πέντε μήνες, γεγονός που καταδεικνύει
τις επιχειρηματικές του αρετές.
Τον Μάρτιο του 2016, στον παγκοσμίως αναγνωρισμένο θεσμό «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» της ΕΥ, βραβεύεται
ως
« Δυναμικά Αναπτυσσόμενος Επιχειρηματίας του 2015 ». Την ίδια χρονιά η τοπική επιχειρηματική κοινότητα
τον εκλέγει ως Αντιπρόεδρο στον ΣΘΕΒ επιβραβεύοντας έτσι τη μέχρι σήμερα επαγγελματική του δράση και
επιτυχία.
Στα μελλοντικά του σχέδια είναι η ακόμα μεγαλύτερη εξωστρέφεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της
εταιρείας και η δημιουργία ενός ομίλου με παγκόσμια παρουσία.
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Αρμόδιος Γιαννίδης
CEO - Vitex, Γ.Γ – Ε.ΕΝ.Ε, Εκπρόσωπος - Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

Ο Αρμόδιος είναι 48 ετών. Έχει σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων και μιλάει Αγγλικά, Γερμανικά και Γαλλικά.
Ξεκίνησε να εργάζεται σε junior θέσεις και νέα projects στην οικογενειακή Vitex το 1995. Tο 2000 αναβαθμίστηκε
σε εντεταλμένος αντιπρόεδρος. Από το 2012 είναι CEO της Vitex A.E η οποία παράγει χρώματα, θερμομονωτικά
και στεγανωτικά υλικά.
Έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ του CEPE (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βιομηχανιών Χρωμάτων) και Πρόεδρος του ΣΕΧΒ
(Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών) – του οποίου σήμερα είναι αντιπρόεδρος. Επίσης είναι Γενικός
Γραμματέας της ΕΕΝΕ (Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών).
Επικοινωνεί με το επιχειρηματικό του οικοσύστημα ως Armodios Yannidis μέσω των Linked In & FB. Απολαμβάνει
τα ταξίδια και το διάβασμα για ιστορία και ηγεσία, κατά προτίμηση ταυτοχρόνως.

Ελένη Παπανδρέου
Διευθύνων Σύμβουλος, Intersys

Η Ελένη Παπανδρέου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962. Κατέχει Bachelor’s στα Οικονομικά και Master’s στην
Επιχειρησιακή Έρευνα, και τα δύο από το London School of Economics. Με πολύχρονη ηγετική εμπειρία στον
κλάδο της τεχνολογίας αποτελεί μία εμβληματική παρουσία στο χώρο καθώς είναι Chief Executive Officer της
Intersys ΑΕ, έναν από τους σημαντικότερους παρόχους Managed IT services στην Ελλάδα.
H Intersys ΑΕ ιδρύθηκε από τον πατέρα της, κ. Νικόλαο Παπανδρέου, στις αρχές του ‘60. Ήταν η πρώτη Ελληνική
εταιρεία πληροφορικής και μετράει ήδη 60 χρόνια συμμετοχής στις τεχνολογικές εξελίξεις στην Ελληνική
αγορά με όλες τις γενιές της οικογένειας Παπανδρέου να συμμετέχουν ενεργά στην επιχείρηση. Μία από τις πιο
ανθεκτικές και αποτελεσματικές εταιρείες του κλάδου, η Intersys ΑΕ εξακολουθεί μέχρι σήμερα να υλοποιεί
καινοτόμες λύσεις και τεχνολογίες αιχμής σε εταιρικά περιβάλλοντα, αξιοποιώντας, σε όλη την εξελικτική της
πορεία, σχέσεις εμπιστοσύνης με εταιρείες κύρους και παγκόσμιας εμβέλειας. Η κα Παπανδρέου έχει συνδέσει
την προσωπική της πορεία στον Όμιλο με την μετεξέλιξή του σε πάροχο Διαχειριζόμενων Υπηρεσιών Τεχνολογίας,
που ήταν και η πρώτη επιχειρηματική ταυτότητα που τον καθόρισε στο ξεκίνημά του.
Επίσης, η κα. Παπανδρέου έχει διατελέσει εκλεγμένο μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής
& Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), για 4 συνεχόμενες θητείες (2003-2011), ασκώντας εκ παραλλήλου πίεση για
τη στήριξη των επενδύσεων τεχνολογίας, ως διορισμένο μέλος της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τον
Αναπτυξιακό νόμο, στο Υπουργείο Οικονομικών.
Πρόσφατα, έχει επίσης εκλεγεί για δεύτερη θητεία Πρόεδρος του ΔΣ του φορέα ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ-ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΕ,
μιας ένωσης 130 επιχειρήσεων, η οποία κατέχει την επίσημη άδεια για τη δημιουργία, ανάπτυξη και διαχείριση
του ομώνυμου Τεχνολογικού Πάρκου στην Αθήνα.
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Αλέξανδρος Χ. Δοβλές
Εταίρος, Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες Δικ. Εταιρία

Γεννηθείς στην Αθήνα, Δικηγόρος από το 2003, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω
Επαγγελματική εμπειρία: Βασικός τομέας απασχόλησης του Αλέξανδρου Δοβλέ είναι αντιδικίες εμπορικού και
αστικού δικαίου. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικές και περίπλοκες δίκες ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων
σχετικά με τον μετοχικό και διοικητικό έλεγχο ομίλων εταιρειών. Σε αυτό το πλαίσιο έχει χειρισθεί πολλαπλές
αντιδικίες σχετικά με ζητήματα που αφορούν την αναγνώριση της μετοχική σύνθεση ανωνύμων εταιρειών,
την ακύρωση αποφάσεων ΓΣ και ΔΣ ανωνύμου εταιρείας, την ακύρωση συγχωνεύσεων και άλλων εταιρικών
μετασχηματισμών, τον διορισμό προσωρινής διοίκησης καθώς και άλλων συναφών θεμάτων. Στο ίδιο πλαίσιο
έχει συμμετάσχει σε δίκες οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου επιχειρηματιών-μετόχων, με άμεση επιρροή
στην λειτουργία και τον έλεγχο οικογενειακών επιχειρήσεων.
Έχει επίσης συμμετάσχει σε δίκες με αντικείμενο διαφορές από συμφωνητικά μετόχων, ημεδαπές και διεθνείς
πτωχευτικές και προ πτωχευτικές διαδικασίες, συμβάσεις διανομής και franchising σε διάφορα προϊόντα, όπως
αυτοκίνητα, καλλυντικά, αναψυκτικά και βιομηχανικά προϊόντα και σε δίκες ιατρική ευθύνη.
Έχει συμβουλεύσει ομίλους επιχειρήσεων σχετικά με διεθνή εταιρική οργάνωση στο πλαίσιο πρόληψης ή και
διευθέτησης ενδοοικογενειακών αντιδικιών καθώς και στο πλαίσιο προστασίας από πιστωτές.
Έχει συμμετάσχει σε ελληνικές και διεθνείς διαιτητικές διαδικασίες όσο και σε δικαστικές αντιδικίες σχετικά με
την αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων ενώ έχει συμμετάσχει σε νομοπαρασκευαστικές
εργασίες σχετικά με την διευθέτηση ζητημάτων επιχειρηματικών οφειλών.
Εκπαίδευση: Πτυχίο Νομικής Παν/μίου Αθηνών, LLM Παν/μίου Μονάχου Γερμανίας, ΜΔΕ στο Αστικό Δίκαιο

Πανίκκος Πουτζιούρης
Rector UClan Cyprus-The Enterprising British University

Ο Δρ. Πανίκκος Πουτζιουρής είναι ο Πρύτανης και Καθηγητής Επιχειρηματικότητας & Οικογενειακών
Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο -UCLan Cyprus, και Fellow στο Κέντρο για Circular Economy του Judge
Business School, University of Cambridge
Για δύο δεκαετίες, διετέλεσε μόνιμος και μετέπειτα επισκέπτης Καθηγητής Επιχειρηματικότητας και
Οικογενειακών Επιχειρήσεων στο Manchester Business School του Πανεπιστήμιου του Μάντσιεστερ, όπου ηγείτο
του Ερευνητικού Προγράμματος για τη Χρηματο-Οικονομική Ανάπτυξη των Οικογενειακών Επιχειρήσεων . Ο
καθηγητής Πουτζιουρής διδάσκει, εκπαιδεύει, ερευνά και συμβουλεύει ανά το παγκόσμιο, περί της ανάπτυξης
της επιχειρηματικότητας και της οικογενειακής επιχείρησης. Έχει διευθύνει συνέδρια και πρωτοβουλίες
στη Αγγλία, Κίνα, Ιταλία , Αυστρία, Τουρκία, Ισραήλ, ΗΠΑ, Βουλγαρία, Αίγυπτο, Ελλάδα και στη Κύπρο μέσω
του CIIM. Τελευταία παραδίδει προγράμματα κατάρτισης στελεχών τραπεζών σε θέματα χρηματοδότησης
και ανάπτυξης Οικογενειακών Επιχειρήσεων, στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Διετέλεσε μέλος της Ομάδας
Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Στρατηγική Υποστήριξη Οικογενειακών Επιχειρήσεων και
σήμερα είναι σύμβουλος σε θέματα Επιχειρηματικότητας για το ΟΟΣΑ –OECD και είναι τέως πρόεδρος της
Διεθνούς Ακαδημίας Οικογενειακών Επιχειρήσεων (International Family Enterprise Research Academy) και
μέλος-Fellow του Family Firm Institute (U.S.A) .
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Μιχάλης Σιαμίδης
Δ. Σύμβουλος, Siamidis SA - Αντιπρόεδρος EBEA

Ο Μιχάλης Σιαμίδης σπούδασε Χημικός στο Πανεπιστήμιο Πατρών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές M.Sc. στη
διοίκηση επιχειρήσεων στο WarwickUniversity.
Είναι διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας SIAMIDISSA που παράγει technical textiles με εξαγωγές άνω του
70%, ενώ από το 2010 παράγει και ηλεκτρική ενέργεια από Α.Π.Ε.
Από το 2002 εκλέγεται συνεχώς μέλος του Δ.Σ. του ΕΒΕΑ. Την περίοδο 2007-2012 διετέλεσε αναπληρωτής
Πρόεδρος του Βιομηχανικού Τμήματος και την περίοδο 2012-2017 Πρόεδρος του Μεταποιητικού Τμήματος του
ΕΒΕΑ. Το Δεκέμβριο 2017 εξελέγη Γ’ Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ.
Τα τελευταία χρόνια, διετέλεσε μέλος ΔΣ του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ΑΕ (2009- 2013) και μέλος ΔΣ του
Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (2009-2016).
Ο Μιχάλης Σιαμίδης είναι έγγαμος με δύο παιδιά και μιλά αγγλικά και γαλλικά.

Μιχάλης Τσαούτος
Γενικός Διευθυντής - ΕΨΑ, Αντιπρόεδρος - ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

Ο Μιχάλης Τσαούτος είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του ΕΜΠ,
καθώς και κάτοχος μεταπτυχιακού Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA) από το Warwick Business School. Από το
2010 είναι Γενικός Διευθυντής στην εταιρεία αναψυκτικών ΕΨΑ, η οποία έχει παρουσία σε όλη την Ελλάδα αλλά
και σε 30 χώρες στο εξωτερικό. Πριν από την ΕΨΑ εργάστηκε για πάνω από δύο δεκαετίες στον Δημοσιογραφικό
Οργανισμό Λαμπράκη. Ξεκίνησε το 1988 ως συντάκτης τεχνολογίας για προϊόντα Apple στο περιοδικό RAM και
διετέλεσε διευθυντής σύνταξης του ένθετου ΒΗΜΑRAM, του περιοδικού bit και του inLife. Συμμετείχε στην
ομάδα που δημιούργησε το in.gr και οργάνωσε όλες τις συνδρομητικές του υπηρεσίες. Από το 2003 ως το 2010
ήταν Γενικός Διευθυντής του Shop21.gr, του ηλεκτρονικού καταστήματος του ΔΟΛ. Παράλληλα ήταν σύμβουλος
τεχνολογίας στα περιοδικά RAM και HiTECH.
Είναι αντιπρόεδρος του ΣΒΘΣΕ* και της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ. Υπήρξε μέλος της εθνικής ομάδας
χιονοδρομίας, της εθνικής ομάδας θαλάσσιου σκι, ενώ τα τελευταία χρόνια συμμετέχει σε αγώνες τριάθλου
μεγάλων αποστάσεων Ironman. Έχει τρεις κόρες.
*Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.
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Αλεξία Ρεμπουτζάκου
Marketing Manager, Anna Maria Mazaraki

Η Αλεξία Ρεμπουτζάκου είναι Marketing Manager στην εταιρεία κοσμημάτων Αννα Μαρία Μαζαράκη.
Σπούδασε Business Management και Ιστορία Τέχνης στο Wheaton College στη Βοστώνη και ξεκίνησε τα πρώτα
βήματα της στη μόδα με πρακτική εμπειρία στο τμήμα χονδρικής της Diane von Fustenberg και στη λιανική στην
ROLEX 5th Avenue Boutique στη Νέα Υόρκη. Συνέχισε ως High Jewelry Assistant στην flagship boutique του
οίκου CHOPARD στη Νέα Υόρκη υπεύθυνη για το aftersales service και marketing της boutique.
Το 2014 μετακόμισε στο Λονδίνο και ξεκίνησε ως Marketing & CRM Coordinator στην εταιρεία Watches of
Switzerland (Aurum Holdings). Συνέχισε ως Media & Digital Executive στην CARTIER στο Λονδίνο πριν γυρίσει
στην Ελλάδα και ενταχθεί στην οικογενειακή επιχείρηση.
Η Αλεξία είναι μέλος στο Advisory Committee του Golden Hall, καθώς και Young Patrons Ambassador στο
Κυκλαδικό Μουσείο.

Παύλος Ευθυμίου,
Γενικός Διευθυντής ΕΕΝΕ

Ο Παύλος Ευθυμίου είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε), και μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης. Ταυτόχρονα, είναι Εκτελεστικός Σύμβουλος Διοίκησης στον Όμιλο
Ιατρικού Αθηνών. Με ακαδημαϊκό background στη στρατηγική, την πολιτική και τα οικονομικά, ο κ. Ευθυμίου
έχει προϋπηρεσία σε θέματα πολιτικής και επιχειρηματικότητας, πρωτίστως στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πριν από τη
συνεργασία με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, ο κ. Ευθυμίου ήταν Διευθυντής Πολιτικής στο Ινστιτούτο Quraysh στο
Λονδίνο. Σήμερα μοιράζει το χρόνο του μεταξύ της Αθήνας και των Βρυξελλών.

Πόπη Σκαγιά
Διευθύνων Σύμβουλος – SKAG, Μέλος – πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

Η Πόπη Σκαγιά γεννήθηκε στην Αθήνα, τον Δεκέμβριο 1963 και είναι το μεσαίο παιδί της οικογένειας του
Θεόδωρου και της Άννας Σκαγιά. Είναι κάτοχος πτυχίου Ψυχολογίας (ΒΑ in Psychology) από το Deere College.
Μετέπειτα συνέχισε τις σπουδές της στο Management and Organizational Behavior, και το 1998 ολοκλήρωσε
μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Marketing του CIM – Charted Institute of Marketing.
Από το 1988 εργάζεται στην SKAG, η οποία παράγει τα επώνυμα τετράδια SUPER ΔΙΕΘΝΕΣ, τα θεματικά UNIVERSITY και τα ποιοτικά κλασέρ γραφείου SKAG SYSTEMS. Ξεκίνησε από το τμήμα Προμηθειών Πρώτων
Υλών, στην συνέχεια, το 1990, οργάνωσε τη δημιουργία του Τμήματος Εξαγωγών της εταιρίας και ανέλαβε το
συντονισμό και ανάπτυξή των εξαγωγών, με πρώτο εξαγωγικό προϊόν το SKAG κλασερ γραφείου. Τον Μάρτιο του
2001 αναλαμβάνει καθήκοντα Marketing Director, και από το Μάιο του 2014 κατέχει την θέση της Διευθύνοντος
Συμβούλου της SKAG. O αισιόδοξος χαρακτήρας της και η δημιουργικότητά της συντελούν καθοριστικά στην
επιτυχή εκπόνηση του έργου της.
Η Πόπη Σκαγιά είναι Γ.Γραμματέας του Συνδέσμου Προμηθευτών ειδών Χαρτοπωλείου, μέλος του Συνδέσμου
Επιχειρήσεων Βορείου Αττικής Σ.Ε.Β.Α., μέλος της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και εκλεγμένο αναπληρωματικό
μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στο Βιομηχανικό Τμήμα του ΕΒΕΑ.
Μιλάει καλά αγγλικά, είναι παντρεμένη με το Χρήστο Σταματόπουλο και είναι μητέρα της εικοσάχρονης
Γεωργιάννας Σταματοπούλου.
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Ελίνα Σβύρου
Head of Corporate Business, Vodafone Greece

Η Ελίνα Σβύρου είναι Εμπορική Διευθύντρια Corporate Business στη Vodafone. Έχει αναλάβει με επιτυχία μία
σειρά από ρόλους στην Εμπορική Διεύθυνση Ιδιωτών της εταιρίας, όπως Product Mgt, Marketing Communications, Digital Sales & Care, Telesales, Marketing Management. Τα τρία τελευταία χρόνια είναι επικεφαλής
της Διεύθυνσης Μεγάλων Εταιρικών Πελατών στη Vodafone, στοχεύοντας στην ενδυνάμωση και υποστήριξη
του οράματος των μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων μέσα από λύσεις σύγκλισης, internet of things και cloud.
Πριν τη Vodafone εργάστηκε για δύο χρόνια στη Unilever, όπου ξεκίνησε την καριέρα της. Σπούδασε Πολιτικές
Επιστήμες και Επικοινωνία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανε MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Είναι
μητέρα τριών παιδιών και την ενδιαφέρει κάθε τι νέο, από τα μεγάλα trends μέχρι τις μικρές ανακαλύψεις της
καθημερινότητας.

Μαρίκα Λάμπρου
Συγγραφέας του βιβλίου «Μυστικά επιτυχίας για οικογενειακές επιχειρήσεις
στη νέα εποχή» , Εκδόσεις Πατάκη

Η Μαρίκα Λάμπρου είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Συγγραφέας του βιβλίου «Μυστικά επιτυχίας για
οικογενειακές επιχειρήσεις στη νέα εποχή», γνωστή και για τις πρωτοβουλίες της στην προώθηση των γυναικών
στις επιχειρήσεις. Σήμερα είναι μέλος ΔΣ των εταιρειών ΔΕΠΑ, Entersoft & Focus Bari. Διαθέτει περισσότερα
από 30 χρόνια επιτυχημένης στελεχικής εμπειρίας σε σημαντικές ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες (BSH,
HP, Microsoft, SingularLogic, Intersys, ΚΑΥΚΑΣ), τα τελευταία 15 χρόνια σε θέσεις Γενικής Διευθύντριας και
CEO. Έχει δίπλωμα Χημικού Μηχανικού και μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ).
Είναι Αντιπρόεδρος της ΕΑΣΕ (Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων), μέλος της Επιτροπής Γυναικών του
Ελληνο-αμερικανικού επιμελητηρίου, μέλος του NED Club (Σωματείο μη Εκτελεστικών μελών ΔΣ), mentor της
Endeavor και του WoT (Women on Top).
Είναι αφοσιωμένη στις αρχές της ηγεσίας με ενσυναίσθηση, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της
προσωπικής ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.
Μπορείτε δείτε και να αγοράσετε το βιβλίο της ΕΔΩ
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Σπύρος Ρεντετάκος
Επικεφαλής της Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων, Alpha Bank

Ο Σπύρος Ρεντετάκος σπούδασε Στατιστική και Ασφαλιστικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και είναι κάτοχος
Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού (Master of Science in HRM) του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Δραστηριοποιείται στον τραπεζικό χώρο τα τελευταία 25 χρόνια έχοντας διατελέσει σε θέσεις ευθύνης για την
ανάπτυξη της Λιανικής Τραπεζικής στην Ελλάδα και τη Νοτιανατολική Ευρώπη. Από το Μάρτιο του 2014 είναι
επικεφαλής της Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων στην Alpha Bank.
Το 2015 εξελέγη μέλος Δ.Σ. της εταιρίας Alpha Leasing Χρηματοδοτικής Μισθώσεως A.Ε. και από τις αρχές του
2017 μέλος Δ.Σ. της εταιρίας Alpha Ventures Α.Ε. του Ομίλου.
Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.

Κιάρα Κόντη
Director, Υπηρεσίες Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της
EY Ελλάδος

Η Κιάρα Κόντη είναι Director του τμήματος υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της EΥ
(Ernst & Young Hellas), με 17 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη σε
συμβουλευτικά έργα βιώσιμης ανάπτυξης και σε έργα διασφάλισης μη χρηματοοικονομικών δημοσιοποιήσεων.
Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (M.Sc.) στην Εταιρική Υπευθυνότητα (Πανεπιστήμιο του Bath, UK) και
πτυχιούχος (B.Sc.) τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Deree College). Είναι εγκεκριμένη εκπαιδεύτρια του
οργανισμού GRI (Global Reporting Initiative), μέλος της επιτροπής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ΕλληνοΑμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κάτοχος της επαγγελματικής πιστοποίησης Certified Sustainability
Assurance Practitioner του οργανισμού AccountAbility καθώς και μέλος του. Κατέχει σημαντική τεχνική γνώση
και επαγγελματική εμπειρία σε μία σειρά προτύπων διαχείρισης και αναφοράς θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης
(ενδεικτικά GRI, SASB, TCFD, UNGC, UN SDGs, ISO 26000, ISAE3000, AA1000AS&APS).
H συνολική επαγγελματική της εμπειρία μέχρι σήμερα περιλαμβάνει τη διαχείριση/επίβλεψη άνω των 150
συμβουλευτικών έργων βιώσιμης ανάπτυξης και άνω των 35 έργων διασφάλισης μη-χρηματοοικονομικών
αναφορών σε σύνολο 65 εταιρειών 25 διαφορετικών κλάδων. Πιο συγκεκριμένα, τα συμβουλευτικά έργα που έχει
διαχειριστεί αφορούν μεταξύ άλλων σε υπηρεσίες κατάρτισης στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, διαγνωστικά
εργαλεία αξιολόγησης των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων, υπηρεσίες διαβούλευσης
με ενδιαφερόμενα μέρη και ανάλυσης ουσιαστικότητας θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης, διενέργεια μελετών
οικονομικο-κοινωνικών επιδράσεων και Social Return on Investment, κατάρτιση εκθέσεων βιώσιμης ανάπτυξης
σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, διενέργεια ειδικών ερευνών και μελετών εθνικής εμβέλειας που σχετίζονται
με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και την Κυκλική Οικονομία, υπηρεσίες μέτρησης ανθρακικού
αποτυπώματος και ανάλυσης κύκλου ζωής προϊόντων, διενέργεια μελετών αποκλίσεων ως προς την ενσωμάτωση
των κινδύνων και ευκαιριών της κλιματικής αλλαγής στην εταιρική διακυβέρνηση, στρατηγική, και τη διαχείριση
κινδύνων, καθώς και παροχή εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και πιστοποιημένων
εκπαιδεύσεων για τα Πρότυπα GRI.
Από το 2006 αρθρογραφεί συστηματικά για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης σε ελληνικά περιοδικά και εφημερίδες,
και έχει συμμετάσχει σε διεθνείς σχετικές εκδόσεις βιβλίων και μελετών. Έχει επίσης συμμετάσχει ως ομιλήτρια
σε σειρά συνεδρίων και σεμιναρίων για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
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Όλγα Μάνου
Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας, Μύλοι Λούλη

Η Όλγα Μάνου γεννήθηκε το 1962 στην Αθήνα.
Αποφοίτησε το 1980 από το Pierce College.
Από τον Οκτώβριο του 1980 μέχρι τον Απρίλιο του 1990 εργάστηκε στην Μύλοι Λούλη ΑΕ.
Στη συνέχεια από το 1990 μέχρι το 1996 εργάστηκε στην ΓΡΑΦΗ ΑΕ, της οποίας ήταν μέτοχος. Η εταιρία ΓΡΑΦΗ
ΑΕ ήταν το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπωλείο του Βόλου και είχε τη Γενική Διεύθυνση καθώς και στην εφημερίδα
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ως εκδότρια.
Από το 1996 μέχρι σήμερα εργάζεται στη Μύλοι Λούλη ΑΕ όπου διετέλεσε Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων. Από
το 2013 είναι Διευθύντρια Επικοινωνίας & Εταιρικής Υπευθυνότητας και Διευθύντρια του Μουσείου Λούλη.
Είναι παντρεμένη με τον Νίκο Γκίκα, έχει δυο παιδιά τον Νίκο & την Εύη Λούλη και 5 εγγόνια.

Τζούλη Χαϊδά
Αντιπρόεδρος - ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ, Πρόεδρος – Σύνδεσμος Επιχειρήσεων
Μαρμάρου Μακεδονίας – Θράκης
Η Τζούλη Χαϊδά είναι απόφοιτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης με κατεύθυνση «Διεθνής Εταιρική Χρηματοδότηση» από το Πανεπιστήμιο του Salford στο Μάντσεστερ.
Το 1987 ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της στην ελληνική εισηγμένη εταιρεία ΙΚΤΙΝΟΣ, περνώντας από διάφορα
πόστα, μεταξύ των οποίων, αυτά της οικονομικής και εμπορικής διευθύντριας. Από το 2004 μέχρι και σήμερα
κατέχει τον τίτλο της Αντιπροέδρου, διοικώντας μια επιχείρηση που απασχολεί 450 εργαζόμενους, με εξαγωγική
παρουσία σε περισσότερες από 90 χώρες.
Από το Φεβρουάριο του 2020 είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας -Θράκης
(ΣΕΜΜΘ). Ως επιχειρηματίας με μακροχρόνια εμπειρία, είναι ενεργό μέλος σε αρκετά δίκτυα γυναικείας
επιχειρηματικότητας, συμμετέχοντας στην προώθηση των στελεχών γένους θηλυκού στην εγχώρια επιχειρηματική
σκηνή, καθώς και των καινοτόμων ιδεών που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
Γνωρίζει Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ισπανικά.
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Gold Sponsor

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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Βronze Sponsor

Ο Όμιλος Alpha Bank
Η Alpha Bank, Μητρική Εταιρία και βασική Τράπεζα του Ομίλου, 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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Βronze Sponsor

H Vodafone επενδύει στρατηγικά στην Ελλάδα και οδηγεί τις εξελίξεις στις τηλεπικοινωνίες,
αναπτύσσοντας δίκτυα και υπηρεσίες νέας γενιάς που υποστηρίζουν τη χώρα, ώστε
να υλοποιήσει ταχύτερα το όραμα της κοινωνίας των Gigabit. Με σύγχρονα δίκτυα
τηλεπικοινωνιών, καινοτόμες λύσεις Internet of Things, μοναδική τεχνογνωσία και
ανθρώπινο ταλέντο, το Vodafone Business διαθέτει εμπορικά τις πιο σύγχρονες ψηφιακές
υπηρεσίες και στηρίζει τις ανάγκες των επιχειρήσεων, βοηθώντας τες να γίνουν πιο
παραγωγικές και να ανταγωνιστούν στο διεθνές περιβάλλον με ίσους όρους. Επιπλέον, χάρη
στη μοναδική τεχνογνωσία και το παγκόσμιο αποτύπωμα του Ομίλου Vodafone, το Vodafone
Business προσφέρει προηγμένες λύσεις IoT και σε κάθετους κλάδους της οικονομίας.
Μάθετε περισσότερα εδώ: https://www.vodafone.gr/business/
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H επιχείρησή σου
στο επίκεντρο
Οι λύσεις µας
Giga Smart Business
Τώρα το Giga Network της Vodafone
σου δίνει νέες δυνατότητες, µε
µια σειρά από IoT εφαρµογές και
ψηφιακά εργαλεία.
Ανακάλυψε όλες τις Giga
Smart Business λύσεις στο
vodafone.gr/business

Το µέλλον συναρπάζει.

Ready?
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Contributor

Η Saplegal - Α.Σ Παπαδημητρίου και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία παρέχει ένα ευρύ
φάσμα ολοκληρωμένων νομικών υπηρεσιών κυρίως στο πεδίο του αστικού δικαίου, του
εμπορικού δικαίου καθώς και του δικαίου των επιχειρήσεων.
Η εταιρεία αποτελείται από μία δυναμική ομάδα δραστήριων δικηγόρων, με εκτενή
εμπειρία και υψηλού επιπέδου κατάρτιση. Οι δικηγόροι της εταιρείας συνεργάζονται με
τους πελάτες, αναγνωρίζουν τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και παρέχουν ρεαλιστικές και
δημιουργικές λύσεις προσαρμοσμένες σε αυτές, λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψιν ότι ο χρόνος
είναι καθοριστικής σημασίας.
Η δέσμευση της εταιρείας στην αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων με απόλυτη αφοσίωση
έχει οδηγήσει στη δημιουργία μακροπρόθεσμων δεσμών με τους πελάτες της.
Το πεδίο εργασίας της εταιρείας περιλαμβάνει τους εξής τομείς: Δικαστική Επίλυση Αστικών
& Εμπορικών Διαφορών, Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών, Αστικό & Εμπορικό Δίκαιο,
Δίκαιο Επιχειρήσεων, Εξαγορές & Συγχωνεύσεις, Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών
(Private Equity & Venture Capital), Χρηματοοικονομικό Δίκαιο & Κεφαλαιαγορά,
Τραπεζικό & Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο, Ναυτιλιακό Δίκαιο, Πτωχευτικό Δίκαιο & Δίκαιο
Αναδιάρθρωσης, Ιδρύματα, Κληρονομικό Σχεδιασμό & Διαδοχή, Ακίνητα & Επενδυτικά
Έργα, Εργατικό Δίκαιο, Φορολογικό Δίκαιο, Ιατρικό Δίκαιο/Δίκαιο της Υγείας, Πνευματική
Ιδιοκτησία/Προσωπικά Δεδομένα
Επιπροσθέτως, οι εταίροι και οι συνεργάτες της εταιρείας δραστηριοποιούνται σε
πολυάριθμες επιστημονικές εργασίες, που περιλαμβάνουν τη δημοσίευση νομικών άρθρων,
συμμετοχή σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και συμμετοχή ως ομιλητές σε συνέδρια
και Ελληνικά ή διεθνή fora.
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Contributor

IRON MOUNTAIN HELLAS
Records & Information Management
Ισχυρό όνομα, Παγκόσμια παρουσία, Μεγάλη ιστορία
Η Iron Mountain ιδρύθηκε το 1951 και από τότε κατέστη παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα
της αποθήκευσης, διαχείρισης και προστασίας πληροφοριών και ευαίσθητων δεδομένων.
Από την σημερινή έδρα της στη Βοστώνη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, με σεβασμό στη μακρά
ιστορία της και την κατανόηση των επιχειρηματικών και τεχνολογικών προκλήσεων της
εποχής, η Iron Mountain Incorporated απολαμβάνει την εμπιστοσύνη περισσότερων από
230.000 οργανισμών σε όλο τον κόσμο με παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες, με
περισσότερες από 1,600 εγκαταστάσεις. Εταιρείες και Οργανισμοί ανεξαρτήτου μεγέθους,
που προέρχονται από διάφορους τομείς της αγοράς, εμπιστεύονται την Iron Mountain ως
συνεργάτη στην ασφαλή διαχείριση των πληροφοριών τους.
Παρουσία στην Ελλάδα και Υπηρεσίες
Στην Ελλάδα η Iron Mountain δραστηριοποιείται από το 2007, έχοντας επενδύσει σε
σύγχρονα κέντρα ασφαλούς αποθήκευσης αρχείων και σε καινοτόμες τεχνολογίες αιχμής
για την ψηφιακή διαχείριση της πληροφορίας, καθιστώντας την ηγέτιδα στην Ελλάδα.
Οι υπηρεσίες της επικεντρώνονται στην ασφαλή φύλαξη και διαχείριση της πληροφορίας
με λύσεις που διευκολύνουν την αποτελεσματική λειτουργία και ενισχύουν τις δράσεις
Ψηφιακού Μετασχηματισμού της καθημερινής λειτουργίας των πελατών της.
Από την οργάνωση και ασφαλή φύλαξη του φυσικού αρχείου, στην ψηφιοποίηση – scanning
και επεξεργασία της απαραίτητης πληροφορίας σε όποια μορφή υπάρχει εφαρμόζοντας
τεχνολογίες AI και ML, στην ασφαλή και ψηφιακή αναζήτηση και πρόσβαση στη ζητούμενη
πληροφορία μέσω καινοτόμων πληροφοριακών συστημάτων ECM, μέχρι την εμπιστευτική
καταστροφή της πληροφορίας σε κάθε μορφή της, καλύπτει κάθε απαίτηση και ανάγκη του
κύκλου της πληροφορίας από την δημιουργία μέχρι την οριστική διαγραφή.
Εφαρμόζει με ασφάλεια ψηφιακές τεχνολογίες και διαδικασίες πλήρως συμμορφούμενες
τόσο με το κανονιστικό πλαίσιο και διατάξεις, όσο και με τις εσωτερικές ανάγκες και
διαδικασίες κάθε Οργανισμού, ανεξαρτήτως του τομέα δραστηριοποίησης και μέγεθος του.
Σήμερα εμπιστεύονται τις υπηρεσίες 800 και πλέον πελάτες από όλους τους τομείς
της οικονομίας όπως Τράπεζες, Ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες Ενέργειας και
Τηλεπικοινωνιών, Ναυτιλίας, Παροχής Νομικών και Συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και
Κατασκευών, Εμπορίου και βαριάς Βιομηχανίας.
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Knowledge Partner

Η DK MARKETING είναι ελληνική εταιρεία συμβουλευτικής εξαγωγών και διεθνούς
marketing, με εξειδίκευση στην έρευνα, την ανάλυση και την στρατηγική αξιοποίησης
δεδομένων και τεχνικών πωλήσεων.
Ιδρύθηκε το 1999 στη Θεσσαλονίκη και διατηρεί γραφεία στην Αθήνα και στο εξωτερικό
(Λονδίνο, Λουξεμβούργο, Νέα Υόρκη, Σανγκάη) και ως σήμερα έχει στο ενεργητικό
της συνεργασίες με εθνικές και υπερεθνικές επιχειρήσεις με ευρύ φάσμα εμπορικής
δραστηριότητας.
Στόχος της DK MARKETING είναι να προσεγγίζει τις ανάγκες των πελατών της με αναλυτικά
εργαλεία, προσφέροντας αποτελεσματικές λύσεις ανάπτυξης και προώθησης των προϊόντων
και των υπηρεσιών τους διεθνώς, μέσα από καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα.
Η εταιρεία αποτελείται από συγκεκριμένη εσωτερική διάρθρωση, με καταμερισμό έργου
και συνεχούς ανταλλαγής τεχνογνωσίας και πληροφοριών μεταξύ των στελεχών της.
Με βασικό γνώμονα τη σύλληψη ιδεών “έξω από το κουτί”, επιτυγχάνει τη διαφοροποίησή
της από τον ανταγωνισμό, με μοναδικό σκοπό την αποτελεσματικότητα των λύσεων
που προσφέρει στους πελάτες της. Σκοπός της είναι η ευρύτερη εξέλιξη της αγοράς, η
ενδελεχής ανάλυση της καταναλωτικής συμπεριφοράς και η εξαγωγή ασφαλών δεδομένων
και συμπερασμάτων, τόσο για εκμετάλλευση στο επιχειρησιακό πεδίο, όσο και στη συμβολή
της στην έρευνα και την ανάπτυξη της συμβουλευτικής εξαγωγών διεθνώς.
Οι υπηρεσίες της DK MARKETING συνοπτικά:
• Στρατηγικός Σχεδιασμός
• Έρευνες Αγοράς
• Branding & Marketing
• Ανάπτυξη Προϊόντων και Συσκευασίας
• Brand positioning & Repositioning
• Ειδικές Εκδόσεις

Athens Branch
Voukourestiou 21
Kolonaki, 10671
T & F. 210 360 2919

Thessaloniki Branch
Ifigeneias 3
Kalamaria, 55133
T& F. 2310 417 111

E-mail
welcome@dkmarketing.gr
www.dkmarketing.gr
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Knowledge Partner

Το 1974 ο Στέφανος Πατάκης και η σύζυγός του Μελπομένη Πατάκη ίδρυσαν τις Εκδόσεις
Πατάκη, εκδίδοντας στην αρχή εκπαιδευτικά βιβλία. Σήμερα, οι Εκδόσεις Πατάκη κινούνται
εκδοτικά σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες βιβλίων. Οι κυριότεροι βέβαια τομείς για τον
εκδοτικό οίκο είναι η εκπαίδευση, τα λεξικά, το παιδικό βιβλίο, η λογοτεχνία, οι θεωρητικές
επιστήμες, η πολιτική/οικονομία, οι πρακτικοί οδηγοί, τα ημερολόγια και πολλά άλλα.
Η ετήσια παραγωγή νέων τίτλων ανέρχεται στον αριθμό των 400. Σήμερα ο κατάλογος των
Εκδόσεων Πατάκη περιλαμβάνει 7.000 τίτλους κυκλοφορούντων βιβλίων και εκπαιδευτικού
υλικού. Επίσης, από το 2010 ο εκδοτικός οίκος εισέρχεται δυναμικά στον χώρο των ψηφιακών
εκδόσεων (e-books) σε όλες τις κατηγορίες βιβλίων.
H έδρα της εταιρείας βρίσκεται σε νέα ιδιόκτητα γραφεία στην οδό Π. Τσαλδάρη 38 στο
κέντρο της Αθήνας (τηλ. 210.36.500.00). www.patakis.gr
Το γενικό Βιβλιοπωλείο Πατάκη, με περισσότερους από 130.000 τίτλους όλων των εκδοτών,
βρίσκεται στην Ακαδημίας 65 (210.36.500.80), ενώ λειτουργεί και ένα εύχρηστο και
ενημερωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα www.vivliopoleiopataki.gr
Πολύ πρόσφατα κυκλοφόρησε το σχετικό με το συνέδριο βιβλίο της Μαρίκας Λάμπρου:
Μυστικά επιτυχίας για οικογενειακές επιχειρήσεις στη νέα εποχή – Για επιχειρηματίες και
στελέχη που δεν εφησυχάζουν
Οικογένεια και Επιχείρηση: Μπορούν να συνυπάρξουν; Οικογενειακή επιχείρηση στην
Ελλάδα: Ποιες είναι οι βασικές αρχές της; Ποιες οι αδυναμίες της; Ποια τα πλεονεκτήματά
της; Ενισχύει ή περιορίζει η οικογένεια την επιχειρηματικότητα; Δένει ή διαλύει η
επιχειρηματικότητα την οικογένεια; Αυτά και πολλά άλλα κομβικά ερωτήματα έρχεται να
πραγματευθεί αυτό το βιβλίο μέσα από τις ιστορίες τριών ελληνικών επιχειρηματικών
οικογενειών, ανιχνεύοντας αλήθειες, βγάζοντας χρήσιμα συμπεράσματα, εξάγοντας
διδάγματα που ελπίζουμε να προσθέτουν ένα σύγχρονο και ρεαλιστικό λιθαράκι στο
οικοδόμημα της τόσο ενεργής, δυναμικής, ενθουσιώδους και ευάλωτης επιχειρηματικής
κοινότητας, των οικογενειακών επιχειρήσεων, στη χώρα μας.
Μπορείτε δείτε και να αγοράσετε το βιβλίο εδώ
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