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Πρόγραμμα Συνεδρίου

09:00 – 9:30	 Καλωσόρισμα
	 Λεωνίδης	Γρηγόρης, Διευθύνων Σύμβουλος, 
 CLEON Conferences & Communications

	 Εισαγωγή	στο	Forum
	 Συντονισμός:	Νικολοπούλου	Ειρήνη, Δημοσιογράφος, 
 eirinika.gr & madeingreece.news 

 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ	-	ΚΕΝΤΡΙΚΗ	ΟΜΙΛΙΑ
 
	 Χορμόβα	Γιάννα, Γ. Γραμματέας Δημογραφικής και   
 Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, 
 Υπουργείο Εργασίας

 Λαγουμίδου	Iωάννα, Lawyer LLM, Legal Counsel ICT Law, 
 IP Law Mediator & Arbitrator, Former President BPW ATHENS, 
 Vice President HAWCT
 Tίτλος Ομιλίας: “Dancing to the Rhythm of Diversity & Inclusion” 

09:30 – 10:45	 Ενότητα	Ι
	 Diversity	&	Inclusion	στον	χώρο	της	εργασίας

	 Αθανασίου	Ηρώ, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, 
 Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας
 Tίτλος Ομιλίας: «Δεν είναι ΟΚ!»

 Σιατερλή	Ρομίνα, Policy and Communications Excellence Lead,  
 Roche
 Τίτλος Ομιλίας: «Roche: Διαφορετικότητα και Ένταξη 
 ως Στρατηγική Επιλογή»

 Δρ.	Ζαφειρίου	Ευστρατία, Μηχανολόγος Μηχανικός,
 Επικεφαλής Προγραμματισμού Διαχείρισης Έργου Κατασκευής 
 της νέας Αυτοκινητοβιομηχανίας Παραγωγής Ηλεκτρικών 
 Αυτοκίνητων “Audi FAW NEV Company” στην Κίνα  
 Tίτλος Ομιλίας: «Γυναίκες & Επαγγελματική Ανάπτυξη - 
 Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον»



Πρόγραμμα Συνεδρίου

 Μιχαλοπούλου	Ιωάννα, Managing Partner Michalopoulou &  
 Associates Lawgroup
 Τίτλος Ομιλίας: "Το νέο ‘Υγιές’ Ρυθμιστικό Εργασιακό Πλαίσιο:  
 Το D&I ως παράγοντας business growth."

10:45 – 10:55	 Διάλειμμα	

10:55 – 11:55	 Ενότητα	ΙΙ
	 Diversity	&	Inclusion	-	Case	Studies	

	 Βουβονίκου	Θάλεια, HR Head Greece & Cyprus  Henkel
 Τίτλος Ομιλίας: «Γυναίκες στην πρώτη γραμμή»
 
 Μαλάνου	Κατερίνα, Partner Lambadarios Law Firm
 Τίτλος Ομιλίας: «D&I, ο ρόλος του στις Ελληνικές δικηγορικές
  εταιρείες»
 
 Παπαμιχάλης	Ισίδωρος, HR Director, STAR Channel

 Δοξάκη	Δέσποινα, PPC BoD Member
 Τίτλος Ομιλίας: «Πως η διαφορετικότητα κάνει τη διαφορά»

11:55 – 12:05	 Διάλειμμα	

12:05	–	12:20	 Δρ	Δαμάσκου	Άννα, Πρόεδρος «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος»
 Τίτλος Ομιλίας: "What is the dividing line between workplace  
 gender gap and corruption?"

12:10 – 12:35 



Πρόγραμμα Συνεδρίου

12:20 – 12:55	 Ενότητα	III
	 Η	γυναίκα	στην	αγορά	εργασίας	σήμερα-Equal	Salary	

 Spanou	Elena, Senior Legal & Compliance Consultant, 
 Selby Jennings Berlin
 Τίτλος Ομιλίας: “Conscious and Unconscious Bias in the 
 workplace and how to be an ally”
 
 Αλεξάνδρου	Νίκη, Counsel, Norton Rose Fulbright Greece -   
 Lean In Network Greece (Athens) Regional Co-leader, 
 Certified Leadership coach (ICF)
 Τίτλος Ομιλίας: «Έμφυλη Ισότητα σαν μοχλός ανάπτυξης 
 και κερδοφορίας μιας επιχείρησης»

12:55 – 13:30	 Ενότητα	ΙV	
	 Η	δέσμευση	της	Διοίκησης	-	Η	δημιουργία	προγράμματος	-	
	 Τα	αποτελέσματα	

 Στάμου	Αναστασία,  Αντιπρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
 Τίτλος Ομιλίας: «Η πολυμορφία στα ΔΣ εισηγμένων εταιριών»
 
 Petropaki	Alkistis, General Manager, Advance Gender Equality 
 in Business – Switzerland
 Τίτλος Ομιλίας: “Go diverse or go home!”
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Γρηγόρης Λεωνίδης
Διευθύνων Σύμβουλος
CLEON Conferences & Communications

Είναι απόφοιτος του Ludwig - Maximilians Universität München στον τομέα της Επικοινωνίας και 
των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ενώ είναι κάτοχος και Ph.D. Communication and Media Studies 
του ίδιου ιδρύματος. Εργάστηκε στην Siemens στην Γερμανία και γρήγορα συνέχισε στην Ελλάδα 
στην θέση του Corporate Communications Director. 
Κατά την διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας διετέλεσε υπεύθυνος επικοινωνίας 
μεταξύ άλλων στις: Όμιλος Βαρδινογιάννη, Παπαστράτος, Club Hotel Casino Loutraki και ΕΡΤ. To 
2014 ίδρυσε σε συνεργασία με την Palladian την Palladian Conferences όπου ήταν Μanaging Part-
ner έως τον Μάρτιο του 2021.

Ειρήνη Νικολοπούλου
Δημοσιογράφος - Επικοινωνιολόγος

Η δημοσιογράφος  - επικοινωνιολόγος Ειρήνη Νικολοπούλου σπούδασε Νομικά - Δημόσιο Δίκαιο  & 
Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ενώ συνέχισε τις σπουδές της στις ξένες γλώσσες  
στην Οξφόρδη στη Νίκαια , στη Nancy της Γαλλίας , στο Λουξεμβούργο για να γίνει διερμηνέας ....
Ο δρόμος την έφερε στην  ΕΡΤ-2 όπου ξεκίνησε την καριέρα της ως παρουσιάστρια ειδήσεων & 
εκπομπών. Με πάθος για τη διεθνή ειδησεογραφία και την Ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή παρουσίασε 
στο Mega, το Star, στον Alpha, τέλος πάλι στην ΕΡΤ αποκλειστικές συνεντεύξεις με μεγάλες 
προσωπικότητες και διάσημους καλλιτέχνες: Φρανσουά Μιττεράν, Μάργκαρετ Θάτσερ, Μπεναζίρ 
Μπούτο, Γιασέρ Αραφάτ, Σιμόν Πέρεζ, Λεχ Βαλέσα, Ζακ Σιράκ, Λουτσιάνο Παβαρότι, Τίνα Τάρνερ, 
Σίρλευ Μπάσει, Τομ Χάνκς, Άντονυ Κουίν, Ρόμπερτ Ντε Νίρο κα.
Το 2003-2004 ήταν η βασική παρουσιάστρια των επίσημων εκπομπών και εκδηλώσεων της 
οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.Υπήρξε Πρόεδρος του Ευρωπαικού 
Δικτύου Ελληνίδων Δημοσιογράφων & Πρόεδρος των Γαλλόφωνων δημοσιογράφων της Ελλάδας .
Το 2012 της ανατέθηκε από το CNBC η παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ για την κρίση στην Ελλάδα με 
τίτλο ‘’Greece: An Economic Odyssey’’. Το 1990 τιμήθηκε με  το Δημοσιογραφικό βραβείο του ΟΗΕ ,το 
2000 με το Ευρωπαϊκό βραβείο ‘’Κωνσταντίνος Καλλιγάς’’ και το 2001 ψηφίστηκε από το κοινό ως ‘’Η 
καλύτερη Παρουσιάστρια Ειδήσεων’’.
Όταν η τηλεόραση πέρασε στην… ιστορία εργάσθηκε ως σύμβουλος επικοινωνίας, event manager, 
media trainer για μεγάλες εταιρείες όπως η Coca Cola, ABN AMRO BANK, CREDIT AGRICOLE , ΕΛΠΕ 
ενώ γιά το διαφημιστικό της έργο τιμήθηκε δύο φορές με Χρυσό Ερμή .
Σήμερα είναι υπεύθυνη επικοινωνίας του ICC Women Hellas και πρόσφατα ανέλαβε το γραφείο 
Τύπου του Δήμου Ψυχικού – Φιλοθέης. Ίδρυσε δύο ιστότοπους το www.eirinika.gr και το www.
madeingreece.news για την ανάδειξη των απανταχού Ελλήνων δημιουργών.



Γιάννα Χορμόβα
Γενική Γραμματέας Δημογραφικής και 
Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων

Η Γιάννα Χορμόβα είναι διοικητικός επιστήμονας και εμπειρογνώμων δημοσίων πολιτικών. Eίναι 
αριστούχος απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και πτυχιούχος της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πτυχίο Αρχαιολογίας και Ιστορίας 
της Τέχνης), καθώς και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων. Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη 
Δημόσια Διοίκηση από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα στην Οργάνωση και Διοίκηση Μουσείων από το University of Leicester, με υποτροφία 
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).
Διετέλεσε Διευθύντρια του Ιδιαίτερου Γραφείου του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης από 
το 2019. Έχει εργαστεί ως Γενική Γραμματέας του Δήμου Καρπενησίου από το 2014 έως το 2019 
και στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης από το 2010 έως το 2014. Διετέλεσε, επίσης, 
επιστημονική συνεργάτης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο από το 2002 έως το 2007. Υπήρξε συνεργάτης 
στη ΓΓ Ισότητας των Φύλων το 2009 και βοηθός επιμελήτρια στο Αshmolean Museum της Οξφόρδης 
το 1998.
Μιλά αγγλικά και ιταλικά και στο πλαίσιο της επιστημονικής της δραστηριότητας έχει εκπονήσει 
μελέτες και άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά.
Γεννήθηκε το 1973, στο Καρπενήσι. Είναι παντρεμένη και μητέρα  δύο παιδιών, της Εβίνας και του 
Σταύρου.



Iωάννα Λαγουμίδου
Lawyer LLM, Legal Counsel ICT Law, IP Law Mediator & Arbitrator, 
Former President BPW ATHENS, Vice President HAWCT

Η Ιωάννα Λαγουμίδου, είναι ιδρύτρια του δικηγορικού γραφείου “Ιωάννα Λαγουμίδου & Συνεργάτες” 
(www.lagoumidou.gr).  
Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές και είναι κάτοχος του τίτλου LLM στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, την 
Διαιτησία, την Διαμεσολάβηση και το Τραπεζικό Δίκαιο. 
Aσκεί μάχιμη τόσο δικαστηριακή  όσο και συμβουλευτική δικηγορία καλύπτοντας ευρύ φάσμα 
υποθέσεων των δικαίων αστικού και εμπορικού βάσει της εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. 
Έχει χειριστεί πληθώρα  υποθέσεων που σχετίζονται με επιχειρήσεις, ίδρυση και ζητήματα 
εταιρειών, θέματα επενδύσεων σε ακίνητα, τραπεζικά θέματα, εναρμόνιση επιχειρήσεων με την 
περιβαντολλογική νομοθεσία και fintech. Σημαντική είναι η γνώση και η εμπειρία της στο Δίκαιο των 
Συμβάσεων. 
Έχει χειριστεί πληθώρα υποθέσεων δανείων κατά την κατάρτιση των συμβάσεων ή σε ανώμαλη 
εξέλιξη αυτών, τόσο σε αντιδικίες όσο και διευθετώντας τις με διαπραγματεύσεις. 
Είναι νομική Σύμβουλος εταιρειών κάθε μορφής (αε, επε, ικε, οε) με έδρα την Ελλάδα ή χώρες του 
εξωτερικού.
Επίσης παρέχει τις υπηρεσίες της ως νομική σύμβουλος επιχειρήσεων που ασχολούνται με το 
ηλεκτρονικό εμπόριο. 
Χειρίζεται υποθέσεις Δικαίου Πνευματικής ιδιοκτησίας,  και Δικαίου Προσωπικών Δεδομένων. Έχει 
ολοκληρώσει έργα συμμόρφωσης εταιρειών και επαγγελματιών με την νομοθεσία των προσωπικών 
δεδομένων και  ασχολείται με την αντιμετώπιση νομικών προβλημάτων λόγω προσβολής των 
δεδομένων προσώπων, αλλά και την πλήρη ανταπόκριση των εντολέων της στην υποχρέωση για 
λογοδοσία. 
Με την Δικηγορική της ιδιότητά, αλλά και εκείνη της Διαμεσολαβήτριας,  και τις επικαιροποιημένες 
πάντα γνώσεις της και δεξιότητες, έχοντας ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στις 
Διαπραγματεύσεις, διεκπεραιώνει τις εντολές των πελατών της με  αποτελεσματικότητα.
Το πρωτοπόρο συνέδριο του δικαίου μόδας με τίτλο  “FASHIONING THE LAW”  που διοργανώθηκε 
επί σειρά ετών, έχει την υπογραφή της. Σε αυτό αναπτύχθηκαν ζητήματα  κατοχύρωσης δικαιωμάτων  
των σχεδιαστών μόδας, η νομική οργάνωση των επιχειρήσεων αυτών  με κατάρτιση ολοκληρωμένων 
συμβάσεων και συμφωνιών για κάθε συνεργασία τους, για τις πωλήσεις τους στην Ελλάδα και στο 
Εξωτερικό, τις εξαγωγές, την διασφάλιση των  εισπράξεών τους, το σύννομο marketing, καθώς επίσης 
και θέματα  ταχείας επίλυσης διαφορών εκτός δικαστηρίων, μέσω  Διαμεσολάβησης.  
Είναι εισηγήτρια σε πολλά συνέδρια, ημερίδες  και εκπαιδευτικά προγράμματα μεταπτυχιακών 
σπουδών. 
Έχει συμβάλλει στην συγγραφή νομικών οδηγών και άρθρων σχετικών με τους τομείς ενασχόλησής 
της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (ενδεικτικά:  “Enforcement of Foreign Judgments”, 
[2018],38,  edition  Getting The Deal Through).



Ηρώ Αθανασίου
Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, 
Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας

Η Ηρώ Αθανασίου ειναι απόφοιτος του ACG (Pierce & Deree), και έχει μεταπτυχιακό τίτλο
στα Οικονομικά από το London School of Economics.
Eχει μακρά σταδιοδρομία στην Unilever, όπου τα τελευταία έτη κατείχε διαδοχικά τις θέσεις
του Executive Vice President Operations Latin America, South & Eastern Europe, Turkey, Israel and 
Russia, καθώς και μέλος του Global Executive Board της Unilever FoodSolutions,
καθώς και Executive Vice President Greece and Cyprous (Διευθύνουσα Σύμβουλος και
Πρόεδρος Ελλάδας & Κύπρου), και μέλος του Unilever European Leadership Team.
Εχει διατέλεσει Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς και μέλος
των Επιτροπών Υποψηφιοτήτων και Ρίσκου και του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ως Ανεξάρτητο μη
Εκτελεστικό μέλος και Πρόεδρος Επιτροπής Αμοιβών, καθώς και μέλος της Επιτροπής
Εταιρικής Διακυβέρνηση.
Υπήρξε μέλος των ΔΣ του ΣΕΒ, Ελληνοολανδικού Συνδέσμου, Ιδρύματος Οικονομικών και
Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), της Ελληνικής Εταιρίας Διοίικησης Επιχειρήσεων, και του
ΣΕΕΤ.
Επίσης, έχει συνεργαστεί με το Orange Grove της Ολλανδικής Πρεσβείας, ως μέντορας
γυναικείων νοοφυών επιχειρήσεων, καθως και μέντορας  στο Women on Top.
Σήμερα, κατέχει την θέση του Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού μέλους στην Ελληνική Εταιρία
Συμμετοχών και Περιουσίας ( ΕΕΣΥΠ), και είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Υποφηφιοτήτων
για την στελέχωση των θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ, καθώς και μέλος των Επιτροπών Εταιρικής
Διακυβέρνησης και Επιτροπής Ελέγχου.
Επίσης είναι μέλος ΔΣ της Symbeeosis Long Live Life SA.
Κατέχει την θέση του co-Chair στο Global Alumni Board του American College of Greece (Pierce, 
Deree, Alba).
Αγαπάει τα μακρινά ταξίδια, την yoga, το Pilates, την γαστρονομία, και το interior design. 



Η Ρομίνα Σιατερλή είναι Επικεφαλής Πολιτικής Υγείας και Επικοινωνίας της Roche Hellas. 
Διαθέτει σημαντική εργασιακή εμπειρία σε Government Affairs, Public Affairs και Communications, 
μέσω ρόλων που κατείχε σε πολυεθνικές εταιρείες, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα υπηρεσιών και 
στον κλάδο συμβουλευτικής επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Πριν ενταχθεί στο δυναμικό της Roche Hellas το 2020,  η Ρομίνα ήταν Διευθύντρια Υπεύθυνου 
Παιχνιδιού της ΟΠΑΠ ΑΕ, καθώς επίσης αποτέλεσε διοικητικό στέλεχος στην GSK, στην Philip Mor-
ris International και στην Accenture.  Έχει επίσης διατελέσει Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Παπαστράτος 
ΑΒΕΣ και μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).
Η Ρομίνα είναι πτυχιούχος BA in Economics & Government (University of Essex, UK) και κατέχει 
MPhil in European studies (University of Cambridge, UK) καθώς και Executive MBA (London Busi-
ness School, UK και Columbia Business School, USA). 
Romina Siaterli is the Policy and Communications Excellence Lead of Roche Hellas. 
She has significant experience in Government Affairs, Public Affairs and Communications, earned 
through positions in multinational companies, the public sector and in management consulting in 
Greece and abroad.
Before joining Roche in 2020, Romina was Director Responsible Gaming at OPAP and held senior 
executive roles in GSK, in Philip Morris International, and in Accenture. She has also served as Vice 
Chair of the BoD of Papastratos SA. and as General Council member of the Hellenic Federation of 
Enterprises (SEV).
Romina holds a BA in Economics & Government (University of Essex, UK) an MPhil in European Stud-
ies (University of Cambridge, UK) and an Executive MBA (London Business School, UK and Columbia 
Business School, USA).

Ρομίνα Σιατερλή
Policy and Communications Excellence Lead, 
Roche



Δρ. Ευστρατία Ζαφειρίου
Μηχανολόγος Μηχανικός, 
Επικεφαλής Προγραμματισμού Διαχείρισης Έργου Κατασκευής της 
νέας Αυτοκινητοβιομηχανίας Παραγωγής Ηλεκτρικών Αυτοκίνητων 
“Audi FAW NEV Company” στην Κίνα 

As one of the few female executives in the R&D, Production and Digitization within the Premium Seg-
ment of the global Automotive Industry, Dr. Efstratia Zafeiriou has been setting de facto industry stan-
dards for more than 20 years. She has a broad background in the R&D of Vehicles, in the Technical 
Development of Production Facilities as well as in the Digitization of Planning Processes. 
At the intibility covered the space from the vision over the implementation and operationalization of 
services and connected functions up to customer segmentation, definition of product abilities and 
revenue expectations. In addition, she had a significant influence on the top management decisions in 
the various VW/Audi Group  Committees.
The VW erface between the customer, the market and the brand, she has set the course for future 
strategies as Head of Market and Trend research for the Audi Group. Her spectrum of responsGroup 
appreciates her as a strategic thought and visionary leader who can inspire people in direct and indi-
rect leadership. She motivates partners to achieve common goals by increasing efficiency and effectiv-
ity in the frames of  digital Transformation.

COMPETENCES / EXPERIENCE
> has 20+ years of top management experience in the design, development and process/interface 
management of complex system solutions within the automotive industry
> sets new design spaces as a strategic technology auditor for network premium mobility through dig-
ital services and is a key leader for the performance-oriented and measurable trans-formation along 
the entire value creation chain (IIoT and Artificial Intelligence in manufacturing, among others) 
> thinks and acts entrepreneurially and sets the course for Strategic Resource Management in her area 
of responsibility to make digital transformation a success
> is a charismatic executive (+ 600 Partners end employees in matrix organization, 25 report directly 
to her) with excellent communication skills, with which she influences people and inspires them about 
the joint employee/company vision with a demonstrable current account 
> Awarded internationally with
• Red Dot Award for Communication & Design 2018
• German Design Award 2018
• Automation App Award 2018
• IF Design Award 2019



Ιωάννα Μιχαλοπούλου
Managing Partner Michalopoulou 
& Associates Lawgroup

H Ιωάννα Μιχαλοπούλου είναι Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας Michalopoulou & Associates. 
Η εργασία της σε νομικά ζητήματα πολυεθνικών επιχειρήσεων με δραστηριότητα στον ευρύτερο 
τομέα της Υγείας, καθώς και η θέση της ως Υπεύθυνη Νομική Σύμβουλος των εταιρειών αυτών 
για Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, την κατατάσσουν μεταξύ των Ελλήνων νομικών με 
διεθνή έκθεση και 20ετή εμπειρία πάνω στο  Δίκαιο της Υγείας, του Φαρμάκου και  του  Ιατρικού 
Αναλωσίμου. Οι τομείς εξειδίκευσής της περιλαμβάνουν: ζητήματα Συμμόρφωσης, Εταιρικής 
Διακυβέρνησης, Δικαίου Ανταγωνισμού, Συγχωνεύσεων και Εξαγορών,  Δημοσίων Προμηθειών, 
Κλινικών Δοκιμών, Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Είναι απόφοιτος του “Understanding US Intellectual Property Law” (Stanford University) και 
πιστοποιημένη από το Centre for Health, Pharmaceutical Law & Policy του Πανεπιστημίου Se-
ton Hall (ΗΠΑ) σχετικά με τη διαχείριση υποθέσεων Συμμόρφωσης, Ηθικής  και  Κανονιστικού 
Πλαισίου. Το 2017 έλαβε πιστοποιημένη εκπαίδευση (IAPP) στον Γενικό Κανονισμό για την 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων EE 679/2016 -GDPR. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος LL.M. από το  Université Catholique de Louvain και ομιλήτρια 
σε διεθνούς βεληνεκούς νομικά συνέδρια με θέμα τη Συμμόρφωση και Εταιρική Διακυβέρνηση 
στον τομέα της  Υγείας.

Θάλεια Βουβονίκου
HR Head Greece & Cyprus  
Ηenkel Hellas SA.

Η Θάλεια Βουβονίκου  έχει ρόλο Head of Human Resources Greece & Cyprus στην εταιρεία Ηenkel 
Hellas SA.
Έχει πολυετή εμπειρία σε θέματα Ανάπτυξης & Αξιολόγησης Προσωπικού και Εργασιακών Σχέσεων. 
Έχει διατελέσει Υπεύθυνη Ανάπτυξης και Στελέχωσης, τόσο σε Πολυεθνικές όσο και σε γνωστές 
ελληνικές εταιρείες και έχει συντονίσει μεγάλα έργα αξιολόγησης και ρύθμισης εργασιακών 
σχέσεων. Από τους ρόλους της έχει διοικήσει έργα βελτίωσης  Διαδικασιών Ανθρώπινου 
Δυναμικού και έχει συνεισφέρει στην περαιτέρω εδραίωση  των αρχών «Διαφορετικότητας και Μη 
Αποκλεισμού» (Diversity & Inclusion).  
Είναι μέλος του Ελληνικού Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδος (ΣΔΑΔΕ) και έχει 
αναφερθεί μέσα από αρκετές συγγραφικές της δραστηριότητες στη σημασία των Διαφορετικών 
και Πολυποίκιλων ομάδων για την ανάπτυξη των Oργανισμών.
Είναι κάτοχος Bachelor’s Degree (ΒΑ) Koινωνιολογίας του Αμερικάνικου Κολλεγίου Ελλάδος 
και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου (Μasters) στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού από το 
Πανεπιστήμιο Leeds της Αγγλίας (Leeds University Business School).



Κατερίνα Μαλάνου
Partner 
Lambadarios Law Firm

Katerina Malanou is a partner in our Corporate, and TMT & Intellectual Property groups, where 
she leads our advisory, corporate and contractual work for multinational companies in the areas of 
payment services, food and beverage, consumer goods, and tourism.
She is widely respected for her commercial insight and she puts this to work in advising clients 
and developing practical solutions in matters relating to regulation, and advertising, promotion and 
marketing. Prior to becoming a partner, Katerina spent two years on secondment to Google Greece, 
where she supported the company on issues ranging from privacy, data protection, GDPR and re-
movals to marketing practices, policy, internet law and day-to-day commercial activities. She has 
also played an important role in helping Cardlink establish itself as the largest payments network 
services provider in Greece.
She also has experience in representing clients with regulatory bodies and Courts.
Katerina was recently certified by the Department of Economics of the University of Athens in the 
field of “Basic Principles of Compliance”.

Ισίδωρος Παπαμιχάλης
HR Director, 
STAR Channel 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Το 1994 ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Computer Modelling for 
Business στο Παν/μιο Lancaster. Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 
στο Παν/μιο Ουαλίας, λαμβάνοντας τον τίτλο MBA, (Master of Business Adminisration) το 1996  
με διάκριση (Distinction). Τη χρονική περίοδο 1998-2003 εργάστηκε στην Κεντρική Διεύθυνση 
Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρίας “ΚΟΝΚΑΤ ΑΤΕ” του Ομίλου Βαρδινογιάννη, με κύριο 
αντικείμενο την επιλογή, την ανάπτυξη και εκπαίδευση και τη διαχείριση παροχών του ανθρώπινου 
δυναμικού. Το διάστημα 2003 με 2005 διετέλεσε Αναπληρωτής Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών 
του  τηλεοπτικού σταθμού “Star Channel”. Το 2005 ορίζεται Διευθυντής Ανθρωπινων Πόρων με 
κύριες αρμοδιότητες το στρατηγικό σχεδιασμό, την οργάνωση, τη στελέχωση, την εκπαίδευση 
και το συντονισμό του ανθρώπινου δυναμικού. Από το 2006 κατέχει τη θέση Διευθυντή HR στο 
Star Channel και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς “Δίεση” και “Δρόμος FM”. Διετέλεσε μέλος του ΔΣ 
του Ινστιτούτου Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού της ΕΕΔΕ, Γενικός Γραμματέας του Hellenic 
Coaching Association (HCA/EMCC) και μέλος του παγκόσμιου οργανισμού Society of Human  Re-
sources Management (SHRM). Μιλά Αγγλικά και Γαλλικά.  Έγγαμος με δύο παιδιά.



Δέσποινα Δοξάκη
PPC BoD Member

Despina Doxaki has an accumulated professional experience of over 29 years in strategic deal struc-
turing, risk assessment&sharing, negotiation and closing. Her expertise is with the financial, energy 
and infrastructure sectors involved in highly complex and often landmark international cross border 
transactions, corporate transformations, debt-equity capital markets structuring and policy mak-
ing in.   She has working experience in Athens, London, NY and Brussels, in multicultural working 
environments, is bilingual in Greek and English and speaks also French. She returned to Athens to 
hold the position of Chief Legal Counsel with the Hellenic Financial Stability Fund and she has been 
elected as Board member in PPC since 2019, participating also in the Audit, RemCo and NomCo 
committees. During her carrier she has worked in London-NY as partner /counsel with Chadbourne/
NRF, Shearman and Milbank and in Brussels with Stanbrook&Hooper (McDermont&Ellis). She has 
also worked with the EU Commission, Alpha Bank AE, KPMG, Ellactor (CIS) and KG Law Firm. She 
holds a BA in Law from Athens University and an LLM in European Law from the Institute of Europe-
an Studies and Policy of the Free University in Brussels.

Δρ Άννα Δαμάσκου
Chair of Transparency 
International Greece

Dr Damaskou Anna has been the Chair of the Board of Transparency International Greece, since 
October 2017, after having served as a researcher for the organization for a number of years.
Dr Damaskou has carried out post-doctoral research at the University of Luxembourg in the fields of 
European financial criminal law and European Banking Law; she holds a PhD from Queen Mary Uni-
versity of London in the field of European financial criminal law, as well as an LLM from the London 
School of Economics & Political Science specializing in banking and financial law.
Prior to her recruitment to the international organization – regional development bank where she 
is currently employed, Dr Damaskou worked with national and EU supervisors of the banking and 
financial sectors, as well as with banking institutions in Greece and abroad. 
She teaches in public and private universities as well as for the certification as fraud examiner.
She is herself certified as Fraud Examiner (CFE), Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) and Data 
Protection Officer (CIPP/E, CIPM).
She has published extensively in the areas of good governance, anti-corruption and banking super-
vision.



Elena Spanou
Senior Legal & Compliance Consultant, 
Selby Jennings Berlin

Η Ελενα Σπανού είναι δικηγόρος με πολυετή εμπειρία στο εξωτερικό. Έχει συμμετάσχει στην 
δημιουργία διεθνών start up στους τομείς του luxury goods και real estate.
Διετέλεσε Head of Foreign Legal Affairs στην εταιρία Watchmaster οπού και ήταν υπεύθυνη κυρίως 
για τους τομείς του εμπορικού και εταιρικού δικαίου καθώς και και της προστασίας της φίρμας. Το 
ενδιαφέρον της για την δημιουργία και οργάνωση νομικών τμημάτων την οδήγησε στην Selby Jen-
nings όπου και ηγείται του legal and compliance recruitment. Στο portfolio της βρίσκονται κυρίως 
εταιρίες pharmaceuticals, medical devices, shipping and maritime, defence, manufacturing, auto-
motive and technology στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Από την θέση που βρίσκεται προσπαθεί 
ενεργά να βοηθήσει στην πρόσβαση της γυναίκας σε υψηλόβαθμες θέσεις στον νομικό κόσμο.
Πάνω από τον 75% των προσλήψεών της έως τώρα αφορούν γυναίκες, από αυτές πάνω απο το 
50% είναι μητέρες.

Νίκη Αλεξάνδρου
Counsel, Norton Rose Fulbright- 
Regional Co-leader Lean In Network Greece (Athens)

Niki is a finance lawyer, leadership coach, speaker and mentor. In her legal career at global legal 
practice Norton Rose Fulbright LLP she acts as English law counsel to banks and large corporates on 
a broad range of international finance transactions. 
Niki is also a Regional Co-leader for “Lean In Hellas”, the Greek arm of the international women 
empowerment organization “Lean In”; developing the network for high impact, partnering with or-
ganizations and companies around Greece who are committed to creating more equal workplaces 
and supporting women leaders in their roles.
As a leadership coach Niki’s mission is to support impact driven professionals to discover their iden-
tity, drive and leadership style so that they can thrive. 
Niki holds a postgraduate certificate on “Sustainable Leadership” from the University of Cambridge, 
a Master of Laws (LLM) from University College London and a degree (LLB) from University of Bris-
tol. She worked in London, Brussels, New York and Athens. She is Cypriot by nationality and mother 
to 4 boisterous boys.



Αναστασία (Νατάσα) Στάμου
Αντιπρόεδρος Β’ 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Η Νατάσα Στάμου είναι Αντιπρόεδρος Β’ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Ασχολείται ενεργά με την εταιρική διακυβέρνηση και την αξιοποίηση του πλέγματος «περιβάλλον, 
κοινωνία και εταιρική διακυβέρνηση» («ESG») για την βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Είναι 
μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) και 
της μη κερδοσκοπικής Ενωσης για την Εταιρική Διακυβέρνηση– (Corporate Governance Hub).
Έχει μακροχρόνια εμπειρία σε θέματα ελληνικού εταιρικού δικαίου, δικαίου κεφαλαιαγοράς και 
εταιρικής διακυβέρνησης, χρηματοδότησης εταιριών μέσω IPOs, νέων εισαγωγών, υλοποίησης 
εταιρικών συναλλαγών εισηγμένων εταιριών και δημιουργίας νέων αγορών και προϊόντων. 
Είναι μέλος του Advisory Committee on Proportionality της ESMA. 
Έχει συνεχή παρουσία  σε νομικά  και οικονομικά συνέδρια με ομιλίες και εισηγήσεις. 
Παρέχει εθελοντική εργασία, σε μη κερδοσκοπικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις. 
Είναι δικηγόρος (Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (1990) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 
LL.M του Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον (LL.M. Sotón 1995). 
Μιλάει άπταιστα αγγλικά και καλά γαλλικά.
Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο κοριτσιών.

Alkistis Petropaki
General Manager, Advance Gender 
Equality in Business – Switzerland

 Alkistis Petropaki is the General Manager of “Advance – Gender Equality in Business”. She has more 
than 20 years experience in leading positions in well-known FMCG (Fast Moving Consumer Goods) 
companies like e.g. L’Oréal, Nestlé, Johnson & Johnson and Lindt. Before joining Advance, she was 
the Country Manager of Yves Rocher in Switzerland. She studied economics and holds a MBA from 
ESCP-EAP. She also has a Master’s degree in German literature from the University of Athens. Alkis-
tis is married, has 2 grown-up children, and leaves in Zurich, Switzerland. 
Alkistis passionately believes in the benefits of mixed-gender teams for society, for business as well 
as for individuals. With her engagement for gender equality, she wants to make a positive impact 
in the economy.
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Η Henkel δραστηριοποιείται παγκοσμίως με ένα καλά ισορροπημένο και διαφοροποιημένο 
χαρτοφυλάκιο. Η εταιρεία κατέχει ηγετικές θέσεις με τους τρεις επιχειρηματικούς τομείς 
της τόσο στο βιομηχανικό όσο και στον καταναλωτικό κλάδο χάρη στις ισχυρές μάρκες, τις 
καινοτομίες και τις τεχνολογίες της.
Ο επιχειρηματικός τομέας Συγκολλητικών Τεχνολογιών της Henkel είναι ο ηγέτης 
της παγκόσμιας αγοράς συγκολλητικών ενώ στους τομείς Προϊόντων Ομορφιάς και 
Απορρυπαντικών προϊόντων, η εταιρεία κατέχει ηγετικές θέσεις σε πολλές αγορές και 
κατηγορίες ανά την υφήλιο.
Η Henkel έχει πίσω της 145 χρόνια επιτυχίας. Ως αναγνωρισμένος ηγέτης σε θέματα 
αειφορίας, βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις πολλών διεθνών δεικτών και κατατάξεων.
Απασχολεί περίπου 53.000 άτομα παγκοσμίως, μια ομάδα γεμάτη πάθος και 
διαφορετικότητα που την ενώνει μια ισχυρή εταιρική κουλτούρα, ο κοινός σκοπός για 
τη δημιουργία βιώσιμης αξίας και οι κοινές αξίες. Μια ομάδα από 125 έθνη σε σχεδόν 
80 χώρες. Περίπου το 85% των εργαζομένων μας εργάζονται εκτός Γερμανίας, με 
περισσότερους από τους μισούς σε αναδυόμενες αγορές. Πιστεύουμε ότι μια εταιρική 
κουλτούρα που εστιάζει στη διαφορετικότητα και την ενσωμάτωση του διαφορετικού 
είναι ο βασικός μοχλός δημιουργικότητας.
Στα πλαίσια της κουλτούρας μας για την αποδοχή και ενσωμάτωση της Διαφορετικότητας, 
υποστηρίζουμε τη στρατηγική της μητρικής εταιρείας και μαλιστα το 2019 η Henkel Ελλάς 
είναι ανάμεσα στις εταιρείες που υπογράφει τη Χάρτα Διαφορετικότητας «Diversity Char-
ter” για πρώτη φορά στην Ελλάδα.



H Παπαστράτος, θυγατρική εταιρεία της Philip Morris International (PMI), κατέχει ηγετική 
θέση στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων καπνού στην Ελλάδα για εννέα δεκαετίες. 
Το 2017 μετασχηματίστηκε ριζικά για την υλοποίηση του μεγάλου οράματος της PMI 
για έναν κόσμο απαλλαγμένο από το τσιγάρο. Με μια επένδυση ύψους 300 εκατ. ευρώ, 
μετέτρεψε το εργοστάσιό της στον Ασπρόπυργο σε μονάδα αποκλειστικής παραγωγής 
θερμαινόμενων ράβδων καπνού για το νέο, προϊόν δυνητικά μειωμένου κινδύνου σε 
σχέση με το τσιγάρο, το IQOS, το πρώτο προϊόν της ΡΜΙ που θερμαίνει και δεν καίει τον 
καπνό. Τον Ιούλιο του 2020 ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) 
αδειοδότησε το IQOS ως προϊόν διαφοροποιημένου κινδύνου. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 
2020, περίπου 12,7 εκατ. ενήλικοι καπνιστές σε όλο τον κόσμο και περισσότεροι από 
300.000 στην Ελλάδα είχαν επιλέξει τη νέα τεχνολογία. Περισσότερες πληροφορίες για 
τις δράσεις της εταιρείας στο www.papastratosmazi.gr.



Οι εταιρείες ICAP, µε 57 χρόνια προσφοράς στο επιχειρηµατικό γίγνεσθαι, αποτελούν 
αθροιστικά έναν από τους µεγαλύτερους παρόχους B2B υπηρεσιών στην Νοτιοανατολική 
Ευρώπη, µε 16 εταιρείες συνολικά, σε 5 χώρες. Υλοποιώντας ένα µεγάλο ψηφιακό 
µετασχηµατισµό, κτίζουµε τη βιωσιµότητα και την ευηµερία του Οµίλου µας και 
διαµορφώνουµε ένα καλύτερο µέλλον για τους Ανθρώπους µας, τους Πελάτες µας και 
την Κοινωνία. 
Με όραµα να αποτελεί την πρώτη επιλογή των επιχειρήσεων, ο όµιλος ICAP παρέχει 
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, σε ένα ευρύ φάσµα αγορών, στις οποίες επιλέγει να 
δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Οι εταιρείες ΙCAP, σήµερα 
απασχολούν πάνω από 1.200 άτοµα στις 5 χώρες που δραστηριοποιείται, ενώ ακόµη 
2.800 εργαζόµενοι, απασχολούνται σε εγκαταστάσεις πελατών, µέσω της ICAP Employ-
ment Solutions.



Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 3, Καλλιθέα, 176 71
Τ: 210 92 21 717    I    E-mail: info@cleon.gr

Γρηγόρης Λεωνίδης
Διευθύνων Σύμβουλος

Τ: 210 92 21 717, Κ: 697 998 2965
gleonidis@cleon.gr

Βικτώρια Ζώινα
Conferences & Marketing Director

Τ: 210 92 21 717, Κ: 690 675 3912
vzoina@cleon.gr
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