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2nd FAMILY BUSINESS
SUMMIT





Πρόγραμμα Συνεδρίου

	 ΚΑΛΩΣΌΡΙΣΜΑ
10:00 – 10:30	 Λεωνίδης	Γρηγόρης,	
 Διευθύνων Σύμβουλος, CLEON Conferences & Communications

	 ΕΙΣΑΓΩΓΉ	ΣΤΌ	SUMMIT
 
	 ΣΥΝΤΌΝΙΣΤΉΣ:	Παύλος	Ευθυμίου,	Γενικός Διευθυντής, Ε.ΕΝ.Ε
 
	 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΙ	–	ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ	ΌΜΙΛΙΕΣ 
 

Γεώργιος	Γεωργαντάς,	
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Άγις	Πιστιόλας,	
Πρόεδρος Δ.Σ., ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

Θοδωρής	Καλαμπόκης,	
Πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων, 
LSE - Founder & CEO, Αce Communication

10:30 – 11:30	 ΕΝΌΤΉΤΑ	I:	Ready	for	Industry	4.0?	
 

Νικόλαος	Βασιλείου,	
Διευθύνων Σύμβουλος, BRIGHT SPECIAL LIGHTING S.A. 
Τίτλος	ομιλίας: «Βιωσιμότητα και αειφόρος ανάπτυξη επιχειρήσεων 
και οργανισμών»

Αρμόδιος	Γιαννίδης,	
Διευθύνων Σύμβουλος, VITEX A.E., 
President, HACI – Hellenic Association of Chemical Industries

Ευάγγελος	Γκιζελής,	
CEO & Founder, Gizelis Robotics

Αλέξανδρος	Ν.	Αγγελόπουλος,	
Διευθύνων Σύμβουλος, Aldemar Resorts Group



11:30	–	11:45		 ΌΜΙΛΙΑ:	Ελλάδα	2.0	–	Εθνικό	Σχέδιο	Ανάκαμψης	και	Ανθεκτικότητας
 Δρ.	Χάρης	Λαμπρόπουλος,	
 Πρόεδρος, Hellenic Development Bank of Investments S.A. 

11:45	–	11:55  10’	Διάλειμμα

11:55	–	12:10  Συζήτηση	One-on-One	
 Ο  Παύλος	Ευθυμίου, Γενικός Διευθυντής, Ε.ΕΝ.Ε.  με τον    
 Τηλέμαχο	Λαβίδα, Executive Board Member, Lavipharm 

12:10	–	12:20  Βαγγέλης	Αποστολάκης,	
 Deputy Senior Partner, KPMG in Greece
	Τίτλος	Όμιλίας:	«Ρόλοι και δεξιότητες ιδιοκτητών»

12:20	–	13:20  ΕΝΌΤΉΤΑ	ΙΙ:	The	Owners	Panel	

Βαγγέλης	Αποστολάκης,	
Deputy Senior Partner, KPMG in Greece

Νικόλας	Χριστοδούλου,	
Διευθύνων Σύμβουλος, CHB Group

Άγις	Πιστιόλας,	
Marketing & Exports Director, AGRINO S.A.

Ήλίας	Καραχάλιος,	
Ιδρυτικό Μέλος, Αντιπρόεδρος & Διευθύνοντας Σύμβουλος, 
ΡΟΔΟΥΛΑ Α.Ε.

13:20	–	13:50  30’	Διάλειμμα	–	Ελαφρύ	Γεύμα

13:50	–	14:05  ΌΜΙΛΙΑ:	Ό	θεσμός	των	Family	Offices		
	Δήμητρα	Χ.	Πάσσιου,	
 LL.M Δικηγόρος - Εταίρος, Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου &   
 Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία



14:05	–	14:45		 ΕΝΌΤΉΤΑ	ΙΙΙ:	Όικογενειακές	επιχειρήσεις,	Διαδοχή	και	ESG	

Κατερίνα	Πολυζώη,	
Senior Manager, Consulting, KPMG in Greece
Τίτλος	ομιλίας: «Χαράζοντας την πορεία της διαδοχής: Κρίσιμες 
αποφάσεις και συνήθη εμπόδια»

Αλέξανδρος	Δοβλές,	
LL.M Δικηγόρος - Εταίρος, Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου & 
Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία 
Τίτλος	ομιλίας:	«Το οικογενειακό σύνταγμα ως εργαλείο 
αποτροπής της αντιδικίας στην οικογενειακή επιχείρηση»

Δημήτρης	Καραβασίλης,	
Chief Executive Officer and Founder, DK CONSULTANTS GROUP 
Τίτλος	ομιλίας: «Οι Διεθνείς Αγορές και το ESG»

14:45	–	15:00  ΌΜΙΛΙΑ:	Customer	Experience

Κωνσταντίνος	Κώνσταντος,	
Senior Manager, Consulting, KPMG in Greece

15:00	–	16:00  ΕΝΌΤΉΤΑ	IV:	Creating	Opportunities	-	Family	Business	Case	Studies	

Απόστολος	Καραμπίνης,	
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, 
KARABINIS MEDICAL S.A.

Άγης	Γεωργούδας,	
Διευθύνων Σύμβουλος, NAK SHOES

Έκτορας	Σουρουλίδης,	
Chief Commercial Officer, Rolco Bianil AE 
Τίτλος	Όμιλίας:	«Rolco Bianil Case Study - Καινοτομία & 
Προστιθέμενη Αξία»



Ομιλητές

Γεώργιος Γεωργαντάς
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ο Γεώργιος Γεωργαντάς είναι Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχοντας διατελέσει 
πριν κατά τη χρονική περίοδο Ιούλιος 2019-Φεβρουάριος 2021, Υφυπουργός Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, Αρμόδιος για Θέματα Απλούστευσης Διαδικασιών. Είναι Βουλευτής του Νομού 
Κιλκίς. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και από το 1992 
ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου.
Εξελέγη Βουλευτής τον Μάιο του 2012, ενώ επανεξελέγη τον Ιούνιο του ίδιου έτους καθώς και 
στις εκλογικές αναμετρήσεις του Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου 2015 και του Ιουλίου 2019. Από 
τον Φεβρουάριο του 2016 έως τον Ιούλιο του 2019 ήταν Τομεάρχης Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
της ΝΔ, έπειτα από απόφαση του Προέδρου, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Τον Νοέμβριο του 2014, με 
απόφαση του Πρωθυπουργού, κ. Αντώνη Σαμαρά, ανέλαβε Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων 
και Δια Βίου Μάθησης.
Εχει ενεργή κοινοβουλευτική παρουσία, έχοντας μετάσχει σε διάφορες επιτροπές της Βουλής, 
όπως την Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, ενώ έχει 
διαδραματίσει καίριο ρόλο, ως μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων 
στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη 1997-2014 και της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη 
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής που 
λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση της 21ης Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με την υπόθεση NOVARTIS.



Γρηγόριος 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: Ομιλος 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.

Παύλος Ευθυμίου
Γενικός Διευθυντής, 
Ε.ΕΝ.Ε

Ο Παύλος Ευθυμίου είναι Γενικός Διευθυντής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (eo) της 
Ελληνικής Ενωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε) με την οποία συνεργάζεται από το 2014. Είναι, 
παράλληλα, Εκτελεστικός Σύμβουλος στον Ομιλο Ιατρικού Αθηνών, σε θέματα στρατηγικής, 
ανάπτυξης και καινοτομίας και συμμετέχει ως ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Gizelis Robotics. 
Εχει σπουδάσει στρατηγική, πολιτική και οικονομικά, στα Πανεπιστήμια του Bath και του Cambridge 
στην Μεγάλη Βρετανία, ενώ έχει προϋπηρεσία σε θέματα πολιτικής και επιχειρηματικότητας, 
πρωτίστως στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πριν από τη συνεργασία με τον Ομιλο Ιατρικού Αθηνών, ο κ. 
Ευθυμίου ήταν Διευθυντής Πολιτικής στο Ινστιτούτο Quraysh στο Λονδίνο, ενώ ήταν ανάμεσα 
στους ιδρυτικούς συντελεστές του Συμβουλίου Ανάπτυξης Κίνας – Ηνωμένου Βασιλείου. 
Στο Λονδίνο και τις Βρυξέλλες συνεργάστηκε με ορισμένα από τα κορυφαία Think Tank, 
εστιάζοντας κυρίως στην γέφυρα μεταξύ του policy και της επιχειρηματικότητας. 



Άγις Πιστιόλας
Πρόεδρος Δ.Σ., ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

O Αγις Πιστιόλας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970. Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στο Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ). Από το 2002 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
της εταιρίας Agrino – ΕΥ.ΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ Α.Ε, ηγέτιδα στην κατηγορία ρυζιών και οσπρίων στην 
Ελλάδα, όπου έχει την εποπτεία των διευθύνσεων των τμημάτων Marketing/Επικοινωνίας  και 
Εξαγωγών της εταιρίας. Από το 2007 ως το 2009 διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων 
του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης. Από το 2016 είναι συνιδρυτής και 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΜΚΕ «Ελλα-δικά μας», μια Πρωτοβουλία αμιγώς 
Ελληνικών Επιχειρήσεων με σκοπό την ανάδειξη του παραγωγικού και επιχειρηματικού πολιτισμού 
της Ελλάδας. Συμμετέχει σταθερά σε διαλέξεις στα μεταπτυχιακά τμήματα των Οικονομικών 
Τμημάτων των αντίστοιχων ιδρυμάτων της χώρας , όπως και σε σειρά από συνέδρια με έμφαση 
στο Εξαγωγικό Marketing.  Είναι μέλος του advisory board του τμήματος Μarketing & Επικοινωνίας 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μιλά Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.

ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ	ΜΑΣ

Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ είναι μια Κοινότητα αμιγώς Ελληνικών, παραγωγικών-
μεταποιητικών επιχειρήσεων, που διατηρούν την Εδρα, την Παραγωγή και την Ιδιοκτησία 
τους στη χώρα. Τα καινοτόμα προϊόντα υψηλής ποιότητας που δημιουργούνται από 
εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, παράγονται στις ελληνικές επιχειρήσεις και φέρουν 
το Σήμα ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ είναι εθνικός μας πλούτος. Οι 70 και πλέον εταιρίες-Μέλη της 
πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ βλέπουν την Ελλάδα ως βάση των εγχώριων και διεθνών 
δραστηριοτήτων τους και όχι απλά ως μια αγορά, άρα επιστρέφουν το μέγιστο της 
προστιθέμενης αξίας που παράγουν στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Το σήμα 
«ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» είναι τοποθετημένο σε περισσότερα από 2 δις προϊόντα των Μελών.



Θοδωρής Καλαμπόκης
Πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων, 
LSE - Founder & CEO, Αce Communication

Πήγα σχολείο στο Κολλέγιο Αθηνών και συνέχισα τις προπτυχιακές μου σπουδές στο τμήμα 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 
όπου και αποφοίτησα 2ος με βαθμό 8.33/10. Παράλληλα σπούδασα σενάριο και σκηνοθεσία στη 
σχολή Λυκούργου Σταυράκου. Συνέχισα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο LSE και σήμερα είμαι 
κάτοχος του MSc in Philosophy of Science και του MPA in Public Policy and Management. 
Εργάστηκα για 7 χρόνια στην Aqurance SA ως Senior Consultant και σήμερα είμαι Πρόεδρος και 
Διευθύνων σύμβουλος της Ace Communication, εταιρείας στρατηγικής επικοινωνίας που ίδρυσα 
το 2022. To 2019 συμμετείχα στις Ευρωεκλογές, ως ο νεότερος υποψήφιος Ευρωβουλευτής 
πανελλαδικά και συγκέντρωσα 36.338 ψήφους. Πρόσφατα εκλέχθηκα Πρόεδρος του Ελληνικού 
Συλλόγου Αποφοίτων του London School of Economics and Political Science. 



Νικόλαος Βασιλείου
Διευθύνων Σύμβουλος, BRIGHT SPECIAL LIGHTING S.A.

Ο Νικόλαος Βασιλείου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965. Είναι κάτοχος πτυχίου μηχανολόγου 
μηχανικού, με εξειδίκευση στην εξοικονόμηση ενέργειας συστημάτων φωτισμού και στην ανάπτυξη 
έργων ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας BRIGHT 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Είναι εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) 
από το 2006 και μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του Ε.Β.Ε.Α. ως Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων. 

Ο Νικόλαος Βασιλείου είναι Πρόεδρος του Ινστιτούτου Βιωσιμότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης 
ΙΝΒΙΑΝ, μιας μη κερδοσκοπικής εταιρείας που σκοπό έχει την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης, 
εκπαίδευσης και συμβουλευτικής προς τις επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και 
δημόσιου τομέα, επικεφαλής εργασιακών μονάδων, managers,  καθώς και φυσικών προσώπων 
από όλο το φάσμα της επιχειρηματικότητας. Η ΙΝΒΙΑΝ είναι ο αποκλειστικός εκπρόσωπος του 
EFQM στην Ελλάδα!

Επίσης ο Νικόλαος Βασιλείου είναι : 

•  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας της Περιφέρειας 
Αττικής.

•  Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Διοικητών & Αναπληρωτών Διοικητών νοσοκομείων του 
Υπουργείου Υγείας, από το έτος 2019.

• Μέλος του Δ.Σ. του Ελληνοαφρικανικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Ανάπτυξης.
• Πρόεδρος του Συμβουλίου Ποιότητας, της εταιρείας DQS Hellas Ε.Π.Ε.
• Μέλος της Ε.Ε.Ν.Ε. (Ελληνική Ενωση Επιχειρηματιών).
• Μέλος του Αραβο-ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Ανάπτυξης. 
• Διετέλεσε εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων (Π.Σ.Ε.). 
• Διετέλεσε μέλος του Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων (Invest in Greece).
•  Διετέλεσε στέλεχος της Κίνησης για τον Πολυμερή Αφοπλισμό, την Ελευθερία και την Ασφάλεια 

(ΚΙ.Π.Α.Ε.Α.). 

Ο Νικόλαος Βασιλείου είναι παντρεμένος με την Λίλιαν Καρτσάτου και έχουν δύο παιδιά.



Αρμόδιος Γιαννίδης
Διευθύνων Σύμβουλος, VITEX A.E., President, HACI – Hellenic 
Association of Chemical Industries

Ο Αρμόδιος γεννήθηκε στον Πειραιά το 1972. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Αθήνα
και κατέχει ΜΑ in Management από το University of Hertfordshire. Μιλάει Αγγλικά, Γερμανικά
και Γαλλικά. Από το 1995 κατέλαβε διάφορες θέσεις στην οικογενειακή επιχείρηση, Vitex Α.Ε. η
οποία παράγει οικοδομικά χρώματα (Vitex), στεγανωτικά υλικά (Hermes), και υλικά
θερμομονώσεων (VitexTHERM). Από το 2000 είναι εντεταλμένος αντιπρόεδρος και από το 2012
CEO.
Ως επιχειρηματίας, ασπάζεται τον συμμετοχικό καπιταλισμό. Είναι υποστηρικτής της
καινοτομίας, όχι μόνο σε τεχνολογικό επίπεδο αλλά και σε πρακτικές διοίκησης και μάρκετινγκ.
Οι αρχές της Vitex σχετικά με την ακεραιότητα και την διαφάνεια προωθούνται έντονα από τον
Αρμόδιο ο οποίος πιστεύει ότι οι εταιρίες πρέπει να είναι φυτώρια υπεύθυνων και
αποτελεσματικών επαγγελματιών που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Εξασκεί υποστηρικτική
και ανθρωποκεντρική ηγεσία και είναι υπερήφανος για τα επιτεύγματα της ομάδας του.
Από το 2000 ανελλιπώς συνδράμει κλαδικούς φορείς της επιχειρηματικότητας με σκοπό την
προαγωγή των Ελληνικών επιχειρήσεων που ενεργούν υπό το πρίσμα της Αριστείας. Σήμερα,
Ιούλιο του 2022, είναι:
• Πρόεδρος του ΣΕΧΒ - Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών.
• Αντιπρόεδρος της ΕΕΝΕ – Ελληνική Ενωση Επιχειρηματιών
•   Mέλος του Nomination Committee του CEPE, the European Paint & Inks Manufacturers
Association.
• Μέλος του Δ.Σ. της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑΔΙΚΑ μας.
Τον ελεύθερο χρόνο του προτιμά να ταξιδεύει με τη σύζυγο του Δέσποινα, να κάνει κολύμπι ή
σκι με τα παιδιά τους Σταύρο και Μαρία και να διαβάζει.

VITEX	Α.Ε.

H Vitex Α.Ε. κατέχει ηγετική θέση στην Ελλάδα στον τομέα των δομικών υλικών από το 1932. 
Με έδρα στον Ασπρόπυργο Αττικής, με τέσσερις σύγχρονες μονάδες παραγωγής και με 
δύο θυγατρικές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (Σερβία και Βουλγαρία), η Vitex προσφέρει 
ολοκληρωμένες λύσεις για αρχιτεκτονικά χρώματα νερού και διαλύτου (Vitex), ασφαλτικές 
μονώσεις (Hermes) και εξωτερική θερμομόνωση (Vitextherm). Η Vitex διαθέτει από τις 
πιο σύγχρονες και βιώσιμες μονάδες παραγωγής χρωμάτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, 
καθώς και ένα ισχυρό δίκτυο συνεργατών στην Ελλάδα και 20 χώρες παγκοσμίως. Η Vitex 
κατατάχθηκε στη λίστα Best WorkplacesΤΜ Hellas 2022 & 2021 ως μία από τις 10 εταιρείες 
στην Ελλάδα με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον καθώς και αναδείχθηκε νικήτρια στην 
κατηγορία ESG των Βραβείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Growth Awards 2021. Για 
περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το vitex.gr.



Ευάγγελος Γκιζελής

Chairman & CEO, Gizelis Robotis

Ο Ευάγγελος Γκιζελής σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο University of La Verne of Califor-
nia,  «Εισαγωγή νέων Επιχειρήσεων στην βιομηχανία» στο Harvard University, ενώ το τρέχον 
διάστημα παρακολουθεί στο ίδιο πανεπιστήμιο το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Owner/President 
Management. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΚΙΖΕΛΗΣ Α.Ε. και Founder & CEO της GIZELIS 
ROBOTICS A.B.E.E. H GIZELIS ROBOTICS (www.grobotics.eu) αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο 
integrator συστημάτων ρομποτικής και εφαρμογών αυτοματισμού υψηλής τεχνολογίας στη 
χώρα μας, που απευθύνεται στην παγκόσμια βιομηχανία και αγορά και έχει λάβει σημαντικές 
διακρίσεις και βραβεύσεις στην τεχνολογία και την καινοτομία. 
Οπως κατ’ επανάληψη τονίζει ο ίδιος, «στον ελληνικό βιομηχανικό όμιλο Γκιζελής, επενδύουμε 
σταθερά στο ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας μας. Πιστεύουμε στη δύναμη της Ομάδας, που με 
διαρκή προσπάθεια, μέθοδο και σκληρή δουλειά πετυχαίνει τους στόχους της, δημιουργώντας 
αξία για όλους».

GIZELIS	ROBOTICS

H GIZELIS ROBOTICS αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο integrator συστημάτων ρομποτικής 
και εφαρμογών αυτοματισμού υψηλής τεχνολογίας στη χώρα μας, που απευθύνεται στην 
παγκόσμια βιομηχανία και αγορά. Είναι η  νεότερη εταιρεία του βιομηχανικού ομίλου 
εταιρειών της ΓΚΙΖΕΛΗΣ ΑΕ. Πρόσφατα αναγνωρίστηκε ως μια από τις ΤOP 5 νεοσύστατες 
ρομποτικές εταιρίες του κόσμου για βιομηχανικές εφαρμογές. Αναπτύσσει στην ελληνική 
και διεθνή αγορά, μια υπερσύγχρονη γκάμα συνεργατικών, αυτόνομων ρομπότ που 
αναβαθμίζουν την ικανότητα παραγωγής και διαχείρισης υλικών των επιχειρήσεων, ενώ 
σχεδίασε και κατασκεύασε το 1ο αυτόνομο ελληνικό ρομπότ απολύμανσης Robotsafe™. Με 
την ομάδα των ταλαντούχων μηχανικών της και με συνεργασίες με Πανεπιστήμια και φορείς 
σε Ελλάδα και εξωτερικό, αναβαθμίζει διαρκώς τις  ολοκληρωμένες λύσεις «smart manu-
facturing»  που υλοποιεί στην ελληνική και διεθνή αγορά, κάνοντας πράξη τον παραγωγικό 
ψηφιακό μετασχηματισμό με όρους Industry 4.0. Εχει σημαντικές διακρίσεις και βραβεύσεις 
για τις τεχνολογικές της λύσεις και επιδόσεις.  Η Brookstreet Equity Partners είναι σήμερα 
στρατηγικός εταίρος της Gizelis Robotics.



Αλέξανδρος Αγγελόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος 
Aldemar Resorts

Ο Αλέξανδρος Ν. Αγγελόπουλος, είναι Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Aldemar Resorts, 
στον οποίο δραστηριοποιείται από το 1994. Κάτοχος πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και 
Μεταπτυχιακού τίτλου στο Διεθνές Management από το Πανεπιστήμιο της Βοστόνης. 
Με μακρόχρονη εμπειρία στον τουρισμό και την επιχειρηματικότητα, έχει έντονη δραστηριότητα 
σε οργανισμούς και επιχειρηματικές ενώσεις. Είναι Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Ελληνικής Ενωσης 
Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ), Μέλος Δ.Σ. στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, και Γενικός 
Γραμματέας στην Ενωση Ξενοδόχων Ηρακλείου, Κρήτης.
Από το 2010 είναι Επίτιμος Πρόξενος της Ουκρανίας για την Πελοπόννησο. 
Στηρίζοντας ενεργά τα νέα στελέχη συνεργάζεται με ακαδημαϊκούς φορείς και επιχειρηματικές 
δράσεις. Από το 2019 διδάσκει το μάθημα «Βιώσιμη Ανάπτυξη στον Τουρισμό» στο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα Βιοoικονομίας, Κυκλικής Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου 
Πειραιά. 
Το 2021, αναδείχθηκε ως «Υπεύθυνος Ηγέτης Βιωσιμότητας» στα Hellenic Responsible Business 
Awards μέσα από κλειστή ψηφοφορία της κριτικής επιτροπής τόσο για τις δράσεις και το όραμά 
του, όσο και για την ενεργή συμμετοχή και επιρροή του σε θέματα Βιωσιμότητας. 

ALDEMAR	RESORTS

Ο Ομιλος Aldemar Resorts είναι ένας από τους μακροβιότερους ελληνικούς ξενοδοχειακούς 
ομίλους στη χώρα με μονάδες 5 αστέρων σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Το πορτφόλιο του 
περιλαμβάνει 3 θέρετρα στους στρατηγικούς προορισμούς της Κρήτης και της Πελοποννήσου, 
συνολικής δυναμικότητας 2.214 κλινών, ένα Κέντρο Θαλασσοθεραπείας και 2 Συνεδριακά 
Κέντρα. 
Με 35 χρόνια δυναμικής παρουσίας στον τουριστικό χάρτη της χώρας, ο Ομιλος Aldemar 
Resorts, παρέχει άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στις 
διακοπές των επισκεπτών χάρη στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση που ακολουθεί και 
αποτελεί στρατηγική επιλογή του Ομίλου. 
Πολυτέλεια, χαλάρωση και ευεξία, αλλά και δραστηριότητες, διασκέδαση και ξέγνοιαστες 
οικογενειακές στιγμές αποτελούν τα βασικά τρίπτυχα των ξενοδοχείων που ικανοποιούν 
κάθε προσδοκία και κάθε πελάτη.
Στο επίκεντρο των δράσεων του Ομίλου βρίσκεται πάντα και το περιβάλλον με συνεχείς 
επενδύσεις σε τεχνολογίες που βελτιώνουν την περιβαλλοντική και ενεργειακή απόδοση 
και επίδοση των ξενοδοχείων, ενώ και το αίσθημα ευθύνης απέναντι στον άνθρωπο και την 
κοινωνία παραμένει πάντοτε υψηλό. 



Δρ. Χάρης Λαμπρόπουλος
Πρόεδρος, 
Hellenic Development Bank of Investments S.A.

Πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων ΑΕ (ΕΑΤΕ, τ. ΤΑΝΕΟ). Διδάκτωρ της 
London School of Economics (Ph.D. econ. LSE). 
Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών. Εκλεγμένο Μέλος ΔΣ του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) όπου και έχει συμμετάσχει ενεργά σε πλήθος 
δραστηριοτήτων του με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, του 
επιχειρείν και της ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων. 
Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ερευνών & Μελετών της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος 
(ΙΕΜΕ-ΚΕΕΕ), Επικεφαλής Σύμβουλος της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (ΘΕΑ-
ΕΒΕΑ), Γενικός Γραμματέας του ICC Hellas, Μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ερευνας & 
Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Αττικής κ.ά.
Εχει διατελέσει Principal Consultant της Παγκόσμιας Τράπεζας (the World Bank), Σύμβουλος 
Υπουργών (Παιδείας, Τουρισμού και Υγείας), καθώς και ανώτατο στέλεχος (Πρόεδρος & CEO), 
μέλος ΔΣ και σύμβουλος σε διάφορες εταιρείες, funds και Οργανισμούς, στον ιδιωτικό και στον 
δημόσιο τομέα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
Εχει συμμετάσχει σε επίσημες αποστολές στο εξωτερικό καθώς και σε επιτροπές σε εθνικό, 
Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Τέλος, έχει λάβει διάφορες διακρίσεις και υποτροφίες, έχει 
πλούσιο εθελοντικό έργο και ενεργή συμμετοχή στα κοινά. 



Τηλέμαχος Λαβίδας
Executive Board Member, Lavipharm

Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη και μεγάλωσε στην Αθήνα. Κατέχει πτυχίο οικονομικών από το Columbia 
University της Νέας Υόρκης. Το 2003, άρχισε να εργάζεται στη Lavipharm Laboratories, ως Assistant 
Project Manager. To 2006, ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Ανάπτυξης Εργασιών (Business Develop-
ment Director), ενώ το  2009 επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου μέχρι το 2013 ήταν επικεφαλής όλων 
των εμπορικών δραστηριοτήτων του Ομίλου Lavipharm (Chief Commercial Officer), έχοντας υπό την 
ευθύνη του πέντε επιχειρηματικούς τομείς (Business Units), των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, 
consumer health, διεθνών αγορών και των υπηρεσιών διανομής και δικτύου φαρμακείων. 
Το 2013, ίδρυσε τη Mediterra, μια εταιρεία υγιεινής διατροφής με έδρα τη  Νέα Υόρκη. Το 2021, 
εκλέχθηκε Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Lavipharm αναλαμβάνοντας τα ηνία του Ομίλου. To 2022, 
εκλέχθηκε μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ. Μιλάει άπταιστα Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά.

LAVIPHARM

Η Lavipharm είναι μια φαρμακευτική εταιρεία με πλούσια κληρονομιά στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής του Ανθρώπου μέσω της παροχής πρωτοποριακών λύσεων. Από το 1911, έχει 
ισχυρή παρουσία στην εγχώρια αγορά φαρμακευτικών προϊόντων (συνταγογραφούμενων 
και μη), ενώ είναι διεθνώς αναγνωρισμένη για την εξειδίκευσή της στην ανάπτυξη και 
παραγωγή Διαδερμικών Συστημάτων Χορήγησης Φαρμάκων.
H Lavipharm διαθέτει ένα ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας φαρμακευτικών σκευασμάτων 
σε 4 κύριες θεραπευτικές κατηγορίες: Καρδιομεταβολικά Νοσήματα, Ουρολογία, Παθήσεις 
Κεντρικού Νευρικού Συστήματος και Ογκολογία. Επιπρόσθετα, στο χαρτοφυλάκιο των μη 
συνταγογραφούμενων φαρμάκων της περιλαμβάνονται γνωστά σκευάσματα που χαίρουν 
της μακροχρόνιας εμπιστοσύνης των καταναλωτών και τα οποία εντάσσονται κυρίως στις 
κατηγορίες των αναλγητικών και αντισηπτικών προϊόντων. 
Για περισσότερα από 110 χρόνια, η Lavipharm βοηθά τους ανθρώπους να έχουν περισσότερα 
και καλύτερα χρόνια ζωής, μένοντας πάντα πιστή στις βασικές αξίες της: Επιχειρηματικότητα, 
Ακεραιότητα, Φροντίδα και Αριστεία. 



Βαγγέλης Αποστολάκης

Deputy Senior Partner, KPMG in Greece

Εκπαίδευση	και	Πιστοποιήσεις
-  Μεταπτυχιακό (MSc) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Southampton του 

Ηνωμένου Βασιλείου. 
-  Πτυχίο (BSc) του Τμήματος Επιχειρησιακής Ερευνας και Πληροφορικής του Μητροπολιτικού 

Πανεπιστημίου του Leeds 
- “Intelligent Leadership” Certified Executive Coach
- Certified STEP Family Business Advisor
Επαγγελματικό	Υπόβαθρο
Εργάζεται στην Ελλάδα από το 1987. Τον Ιούλιο του 1995 προσχώρησε στην KPMG ως Διευθυντής, 
στον τομέα Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και ιδιαίτερα στον τομέα της Διοίκησης Ανθρώπινου 
Δυναμικού και της Επιλογής και Αξιολόγηση Στελεχών και τον Ιούλιο του 1998 προήχθη σε Γενικό 
Διευθυντή, το 2007 και για 10 χρόνια, ανέλαβε επικεφαλής όλου του Συμβουλευτικού κλάδου της 
KPMG έχοντας επιπλέον στην ευθύνη του την Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας και το 
ρόλο του Clients & Markets Head για την Ελλάδα, εκπροσωπόντας την εταιρεία στη Διεθνή ομάδα 
διαμόρφωσης εμπορικής στρατηγικής και ανάπτυξης μεγάλων πελατών. 
Το 2012 ανέλαβε και αντιπρόεδρος της KPMG διατηρώντας τα καθήκοντά του ως επικεφαλής του 
Συμβουλευτικού Κλάδου ως το 2017. 
Από το 2017 είναι επικεφαλής του και του τμήματος Family Business Services προσφέροντας 
εξειδικευμένες υπηρεσίες προς οικογενειακές επιχειρήσεις. Πριν από την KPMG έχει εργασθεί στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό στις εταιρείες British Telecom, Ernst & Young και ICAP Hellas.
Επαγγελματική	Εμπειρία
Εχει ασχοληθεί με έργα συμβούλου σε πλείστες εγχώριες και διεθνείς εταιρείες στους τομείς της 
διαμόρφωσης στρατηγικών πλάνων, σχεδιασμό συστημάτων για τη βελτίωση λειτουργίας και 
αποδοτικότητας, εκπόνηση σχεδίων αναδιοργάνωσης και αυτοσχεδιασμού μεγάλων επιχειρήσεων.
Η επαγγελματική εμπειρία του εκτείνεται και σε έργα που αφορούν ευρύτερα στη Διοίκηση 
Ανθρώπινου Δυναμικού και περιλαμβάνουν αξιολογήσεις θέσεων, έρευνες αξιολόγησης ικανοποίησης 
του ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση, υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης (outplace-
ment), υπηρεσίες οργάνωσης και αποδοτικότητας, αξιολόγηση επαγγελματικών δυνατοτήτων 
ανθρώπινου δυναμικού, επιλογή στελεχών, διάγνωση και αξιολόγηση δεξιοτήτων στελεχών, με τη 
χρήση κέντρων αξιολόγησης και ανάπτυξης.
Τα τελευταία 5 και πλέον χρόνια ασχολείται επισταμένως με τις οικογενειακές επιχειρήσεις και 
έχει συμβάλει στην διαμόρφωση οικογενειακών καταστατικών, συστημάτων διακυβέρνησης στην 
οικογένεια, στην ιδιοκτησία και στη διοίκηση οικογενειακών επιχειρήσεων και συστήματα διαδοχής 
στην ιδιοκτησία και στη διοίκηση.
Είναι τέως αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου και 
μέλος σε πλείστες επαγγελματικές οργανώσεις.



Νικόλας Χριστοδούλου

Διευθύνων Σύμβουλος, CHB Group

Ο Νικόλαος Χριστοδούλου είναι Διευθύνων Σύμβουλος στον Ομιλο CHB, έναν από τους 
μεγαλύτερους ομίλους επεξεργασίας φρούτων στην Ελλάδα με παγκόσμιο προσανατολισμό, 
γνωστό επίσης για την επιτυχημένη μάρκα χυμών «Οικογένεια Χριστοδούλου». 
Είναι πτυχιούχος BSc (Hons) Μηχανολογίας του UMIST (The University of Manchester) & The Open 
University (UK) και κάτοχος διπλώματος στο Innovation Design Environment and Strategy (IDEAS) 
από το The Open University. Εχει ολοκληρώσει επιτυχώς το Πρόγραμμα Γενικής Διοίκησης στο 
Harvard Business School, ενώ πρόσφατα παρακολούθησε το Executive Program in “Blockchain 
Technologies:  Sloan School of Management” του MIT. 
Ο κ. Χριστοδούλου είναι μέλος της Endeavor, ενός παγκόσμιου Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού 
και υποστηρίζει μέσω στρατηγικής καθοδήγησης επιχειρηματίες με υψηλό αντίκτυπο, ως 
εντεταλμένος μέντοράς τους. Εχει συμμετάσχει ως κεντρικός ομιλητής σε διάφορα συνέδρια 
και οικονομικά φόρουμ. Είναι επίσης μέλος της Ενωσης Αποφοίτων του Χάρβαρντ, του CEO Club 
Greece και του ΣΕΒΕ, καθώς και του Συνδέσμου Ελλήνων Κονσερβοποιών. 

ΌΜΙΛΌΣ	CHB	-	OΙΚΌΓΕΝΕΙΑ	ΧΡΙΣΤΌΔΌΥΛΌΥ

Ο Ομιλος CHB - Oικογένεια Χριστοδούλου δραστηριοποιείται στη βιομηχανία φρέσκων 
φρούτων από το 1955 και πλέον αποτελεί τον κορυφαίο όμιλο επεξεργασίας φρούτων στην 
Ελλάδα. Σήμερα, η κύρια δραστηριότητα του Ομίλου είναι η διαχείριση περισσότερων από 
15 φρούτων από την ελληνική γη. Κοντά στους Ελληνες παραγωγούς, ενθαρρύνοντας και 
εκπαιδεύοντάς τους στην υιοθέτηση ορθών γεωργικών και περιβαλλοντικών πρακτικών, ο 
Ομιλος φτιάχνει υψηλής διατροφικής αξίας χυμούς και φυτικά ροφήματα. Επίσης παράγει 
μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων, τα οποία χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για 
πολυάριθμες βιομηχανίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η βιωσιμότητα αποτελεί βασική προτεραιότητα της εταιρείας, προκειμένου να επιτευχθεί η 
ισόρροπη ανάπτυξη της οικονομικής της δραστηριότητας, με την περιβαλλοντική φροντίδα, 
την κοινωνική συνοχή και ευημερία.



Ηλίας Καραχάλιος
Ιδρυτικό Μέλος, Αντιπρόεδρος & Διευθύνοντας Σύμβουλος, 
ΡΟΔΟΥΛΑ Α.Ε.

Ο Ηλίας Καραχάλιος γεννήθηκε το 1976 στην Αθήνα και Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων. 
H γνώση και η εκπαίδευση είναι κομμάτι του DNA του, αφού εκ τότε δεν έχει σταματήσει να 
ενημερώνεται για τις τελευταίες πρακτικές μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα πάνω στο In-
ternational Business και στο Food Management στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Είναι ιδρυτικό μέλος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της ΡΟΔΟΥΛΑ Α.Ε, εταιρίας 
παραγωγής προϊόντων ζύμης και γλυκού. Oλα ξεκίνησαν το 1999 από ένα μικρό εργαστήρι που 
πολύ γρήγορα φάνηκε όμως ότι ήταν μικρό για να στεγάσει τα όνειρα, τις φιλοδοξίες αλλά και 
την αυξημένη ζήτηση για τα προϊόντα. Σήμερα o Ηλιας μαζί με την ομάδα του έχει καταφέρει να  
κάνει τη ΡΟΔΟΥΛΑ μια διεθνής μάρκα με 3 εργοστάσια, 350 εργαζομένους  και διανομή σε όλο 
το κόσμο. Επίσης από το 2017 είναι Managing Partner και Board Member στην εταιρία Daddys 
Bread Project ΙΚΕ, εταιρία παραγωγής αρτοσκευάσματα στη Μαγούλα.  

ΡΌΔΌΥΛΑ

Το απολαυστικό ταξίδι της ΡΟΔΟΥΛΑ ξεκίνησε το 1999, ο Παναγιώτης και ο Ηλίας Καραχάλιος 
δημιουργούν μια μικρή μονάδα παραγωγής στην Αθήνα όπου εφάρμοσαν την πολύτιμη 
κληρονομιά τους για την παραγωγή νόστιμων προϊόντων ζύμης. Η μονάδα έγινε σύντομα 
πολύ μικρή για να χωρέσει τα όνειρα, τις φιλοδοξίες και την αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα 
ΡΟΔΟΥΛΑ. Το 2012, αντιλήφθηκαν το κενό στην αγορά για απολαυστικά έτοιμα γλυκά, 
έτσι τους ώθησε να ξεκινήσουν την παραγωγή κατεψυγμένων γλυκών υψηλής ποιότητας. 
Ηγέτης στο κομμάτι της εστίασης και βασικός παίκτης στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, 
με παρουσία όχι μόνο στην ελληνική αγορά αλλά και στο εξωτερικό. Η ΡΟΔΟΥΛΑ συνεχίζει 
να προσφέρει με συνέπεια ένα μέλλον γεμάτο ποιοτικές γεύσεις και καινοτόμα προϊόντα. 
Σήμερα με τρεις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής, δύο κέντρα διανομής 
στη Θεσσαλονίκη της Κρήτης, φιλοξενεί μέγεθος 15.000τμ. Παράγοντας καθημερινά 
περισσότερες από 480.000 μερίδες που παραδίδονται σε περισσότερα από 20.000 σημεία 
πώλησης παγκοσμίως. Η διασφάλιση της ποιότητας και η συνέπεια των προϊόντων της είναι 
πολύ σημαντική και λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη και επιτυγχάνεται με την εφαρμογή 
πιστοποιημένων διεθνών συστημάτων διαχείρισης (ISO, BRC, IFS) κατά την παραγωγή. Με 
τα χρόνια οι συνταγές της ΡΟΔΟΥΛΑ εξελίσσονται, τα υλικά εμπλουτίζονται και οι γεύσεις 
ενισχύονται. Λατρεύει τη μαγειρική και έτσι επιδιώκει, ανακαλύπτει και προτείνει νόστιμες 
γεύσεις. Η έμπνευσή της, προέρχεται από την ελληνική γη, επιλέγοντας μοναδικούς 
γευστικούς συνδυασμούς. Τα τελευταία 22 χρόνια εξερευνά αμέτρητα νόστιμα και 
εξαιρετικά συστατικά αυτής της μαγικής γης με μοναδικό σκοπό να τα μοιραστεί μαζί σας!



Δήμητρα Χ. Πάσσιου
LL.M Δικηγόρος - Εταίρος, Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου & 
Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία

Η Δήμητρα Πάσσιου είναι Εταίρος της δικηγορικής εταιρίας Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου & 
Συνεργάτες, στην οποία εισήχθη το 2011, και έχει πολυετή εμπειρία στον τομέα της διοικητικής 
και φορολογικής νομοθεσίας. Η κα Πάσσιου έχει αποφοιτήσει από τη Νομική Σχολή του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο 
Δημόσιο Δίκαιο από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και διπλώματος 
εξειδίκευσης στο Φορολογικό Δίκαιο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.). 
Εκπροσωπεί ελληνικές και αλλοδαπές εταιρίες και φυσικά πρόσωπα σε θέματα άμεσων και 
έμμεσων φόρων ενώπιον των διοικητικών αρχών και των διοικητικών δικαστηρίων. Αρθρογραφεί 
για επίκαιρα ζητήματα φορολογικού ενδιαφέροντος και έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα 
επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια. 



Κατερίνα Πολυζώη
Senior Manager, Consulting, 
KPMG in Greece

Η Κατερίνα Πολυζώη είναι Senior Manager, Consulting, KPMG στην Ελλάδα από το 2017. Συνεργάζεται 
με οικογενειακές επιχειρήσεις προσφέροντας συμβουλές και καθοδήγηση για την επιτυχημένη 
διαχείριση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σε θέματα οικογενειακής διακυβέρνησης και 
μετάβασης στη νέα γενιά. Βοηθά τις επιχειρηματικές οικογένειες στην οργάνωση των απαιτούμενων 
δομών, στη θέσπιση κανόνων και στην ανάπτυξη των κατάλληλων εργαλείων αποτελεσματικής 
διακυβέρνησης καθώς και στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση μίας μεθοδικής και δομημένης 
διαδικασίας διαδοχής. 
Είναι κάτοχος ΜΒΑ από το Manchester Business School και το University of Wales, Bangor και 
πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι 
επίσης κάτοχος του Certificate in Family Business Advising (CFBA) από το Family Firm Institute, του 
κορυφαίου παγκόσμιου Ινστιτούτου Συμβούλων Οικογενειακών Επιχειρήσεων.
Διαθέτει 27 χρόνια εμπειρίας στην παροχή συμβουλών σε High Net Worth Individuals (HNWI) και έχει 
ασχοληθεί επίσης με φορολογικά και νομικά θέματα επενδύσεων, με θέματα λειτουργικού κινδύνου 
καθώς και στρατηγικές διασφάλισης ατομικών και οικογενειακών περιουσιών. 



Αλέξανδρος Δοβλές
LL.M Δικηγόρος - Εταίρος, Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου & 
Συνεργάτες Δικηγορική 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. Εχει συμβουλεύσει και έχει εκπροσωπήσει δικαστικά επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στους σημαντικότερους κλάδους της οικονομίας, όπως τράπεζες, 
ναυτιλιακές και τουριστικές επιχειρήσεις, αυτοκινητοβιομηχανίες, επιχειρήσεις μεταποίησης, 
ιχθυοκαλλιέργειες, μεγάλα δίκτυα λιανικής, βιομηχανικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις ακίνητης 
περιουσίας κλπ. 
Εχει συμμετάσχει σε σύνθετες δίκες σχετικά με τον μετοχικό και διοικητικό έλεγχο ομίλων εταιριών 
με διεθνείς εταιρικές δομές, ενώ στο ίδιο πλαίσιο έχει συμμετάσχει σε διεθνείς δίκες οικογενειακού 
και κληρονομικού δικαίου επιχειρηματιών-μετόχων, με άμεση επιρροή στην λειτουργία και τον 
έλεγχο μεγάλων ομίλων οικογενειακών επιχειρήσεων.
Εχει συμβουλεύσει ομίλους επιχειρήσεων σχετικά με διεθνή εταιρική οργάνωση στο πλαίσιο 
πρόληψης ή και διευθέτησης ενδοοικογενειακών αντιδικιών καθώς και στο πλαίσιο προστασίας 
από πιστωτές.
Εχει συμμετάσχει σε ελληνικές και διεθνείς διαιτητικές διαδικασίες, 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 



Δημήτρης Καραβασίλης
Chief Executive Officer and Founder, 
DK CONSULTANTS GROUP

Ο Δημήτρης Καραβασίλης είναι επαγγελματίας με όραμα, στόχους και αντικείμενο δραστηριότητας το Διεθνές 
Μάρκετινγκ. Μελετώντας συνεχώς 25 χρόνια  τις Διεθνείς καταναλωτικές τάσεις και το Διεθνές εμπόριο, 
κατέχει μοναδική τεχνογνωσία σε ένα ευρύ φάσμα οικονομικών και βιομηχανικών τομέων, παρέχοντας από 
το 1999 υπηρεσίες Διεθνούς μάρκετινγκ και Στρατηγικής ανάπτυξης σε ξένες και ελληνικές επιχειρήσεις, και 
Οργανισμούς. Είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της MI-MALL HOLDING Ltd. (i-mall Micro Market, # Robotic 
Micro Market Worldwide). Είναι επίσης Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της “DK CONSULTANTS GROUP” στην 
οποία ανήκουν τα brands DK MARKETING, OLWINN, IDEA MONKEYS, EXPORTNEWS, EXPORTANGELS με γραφεία 
στην Αθήνα, Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Σαγκάη. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, πραγματοποίησε έργα για 
λογαριασμό μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, τη 
Ρουμανία, την Τουρκία, τα Η.Α.Ε κ.α. Λειτουργεί ως εμπειρογνώμονας Διεθνούς Εμπορίου σε οργανισμούς όπως 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το International Trade Center, η World Bank, η GIZ, το UK International Trade, και το 
American Marketing Association. Ο Δημήτρης Καραβασίλης είναι εκτελεστικός σύμβουλος σε θέματα Διεθνούς 
Εμπορίου στο Αμερικανο-Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο στην Αθήνα. Συμμετείχε επίσης στη βασική ομάδα 
της Ευρωπαϊκής Ομάδας Δράσης, συμβάλλοντας στην καθιέρωση του Οδικού Χάρτη Εμπορίου και Προώθησης 
ως βασική πηγή για τη μεταρρύθμιση της ελληνικής εξαγωγικής στρατηγικής. Από το 2016 είναι μέλος της 
Εθνικής Επιτροπής για την Εξωστρέφεια.

DK	MARKETING

Η DK MARKETING (www.dkmarketing.gr) ιδρύθηκε το 1999 στην Θεσσαλονίκη, ως εταιρεία 
συμβουλευτικής εξαγωγών. Μέσα από την πολυετή της δραστηριότητα έχει πλέον εδραιωθεί ως μια 
εκ των λίγων ελληνικών εταιρειών συμβουλευτικής εξαγωγών και διεθνούς marketing, με εξειδίκευση 
στην έρευνα, την ανάλυση και την στρατηγική αξιοποίηση δεδομένων. Διατηρεί γραφεία στην Αθήνα 
και το εξωτερικό (Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Αθήνα, Σανγκάη) και έως σήμερα έχει στο ενεργητικό της 
συνεργασίες με εθνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις με ευρύ φάσμα εμπορικής δραστηριότητας. 
Το όραμα της εταιρείας είναι να αναδειχθεί σε μία από τις κορυφαίες εταιρείες στρατηγικού market-
ing διεθνώς, με παραγωγή καινοτόμων και πρωτοποριακών ιδεών που οδηγούν τους πελάτες της σε 
διεθνή ανάπτυξη, διάκριση και επιτυχία.
Η DK MARKETING χαρακτηρίζεται για την πελατοκεντρική, εξατομικευμένη προσέγγισή της και 
την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τις εταιρείες – πελάτες της, όπως η συμβουλευτική 
εξαγωγών (ανάλυση εταιρικού περιβάλλοντος, στρατηγικός σχεδιασμός, διενέργεια ερευνών αγοράς 
/ καταναλωτικών τάσεων, βιομηχανικός σχεδιασμός προϊόντων και συσκευασιών), οι υπηρεσίες 
marketing below the line (σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας, σχεδιασμός εταιρικών παρουσιάσεων, 
ιστοσελίδων, σελίδων κοινωνικής δικτύωσης και προωθητικού υλικού, δημιουργία περιεχομένου) 
αλλά και η δημιουργία concept (Unique Experience -UX) με χρήση υψηλής τεχνολογίας.



Κωνσταντίνος Κώνσταντος
Senior Manager, Consulting, 
KPMG in Greece

Ο Κωνσταντίνος διαθέτει πάνω από 12 έτη εμπειρίας στη Συμβουλευτική Επιχειρήσεων. Εργάζεται 
ως Senior Manager στο τμήμα Consulting της KPMG, στην ομάδα Strategy, Operations & Customer.
Κατά το παρελθόν έχει διατελέσει επικεφαλής της ομάδας Εμπορικών Αναλύσεων της Ι.Ε. 
Παπαδόπουλος, καθώς και μέλος της ομάδας Strategy & Operations στους κλάδους Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Υπηρεσιών στην PwC. Τέλος, ήταν σύμβουλος προηγμένων στατιστικών μελετών 
στην EY, ενώ με τον ίδιο ρόλο έχει εργαστεί κατά το παρελθόν στο Κέντρο Αριστείας Αναλύσεων της 
IRI στην Ελλάδα.
Ο Κωνσταντίνος ειδικεύεται σε μεγάλα έργα στρατηγικής επιχειρήσεων, έργα σχεδιασμού εμπειρίας 
πελάτη, αναδιοργάνωσης και μετασχηματισμού και βελτιστοποίησης επιχειρηματικής λειτουργίας, 
αξιοποιώντας ταυτόχρονα τη στατιστική και τη μηχανική μάθηση. Το πελατολόγιο του αποτελείται 
από μία πληθώρα μεγάλων επιχειρήσεων της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Διαθέτει εμπειρία σε ένα μεγάλο εύρος κλάδων της οικονομίας – όπως στα Καταναλωτικά Αγαθά, 
στο Εμπόριο, στην Ενέργεια και στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες.



Απόστολος Καραμπίνης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, 
KARABINIS MEDICAL S.A.

Ο κ. Απόστολος Καραμπίνης γεννήθηκε το 1975 στην Αθήνα και ανήκει στην 3η γενιά της 
οικογένειας. Ανέλαβε τη διοίκηση της επιχείρησης το 1995 από τον πατέρα του κ. Νικόλαο 
Καραμπίνη και κατάφερε να εφαρμόσει σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της, τη βασική και 
θεμελιώδη αρχή του: «απόλυτη εξειδίκευση στους τομείς ενασχόλησης και σωστή φροντίδα της 
υγείας του ανθρώπου». Με σπουδές στην Οικονομία & τη Διοίκηση και έχοντας δημιουργήσει από 
πολύ νέος έναν δυναμικό χαρακτήρα, πολύ γρήγορα κατάφερε να μετατρέψει την οικογενειακή 
επιχείρηση σε μια σύγχρονη και ανταγωνιστική εταιρεία, θέτοντας εφικτούς επιχειρηματικούς 
στόχους και εφαρμόζοντας ευρωπαϊκά πρότυπα ώστε να κυριαρχήσει τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στο εξωτερικό.
Σήμερα, η εταιρεία KARABINIS MEDICAL S.A. διαγράφοντας μια επιτυχημένη πορεία για 
περισσότερο από μισό αιώνα στον ιδιαίτερα απαιτητικό τομέα της Υγείας, έχει καταφέρει να 
είναι μια μεγάλη παραγωγική, εισαγωγική και εξαγωγική εταιρεία. Αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα 
μεγάλους και καταξιωμένους Διεθνείς Οίκους, αλλά ταυτόχρονα παράγει τα δικά της προϊόντα 
δίνοντας έμφαση στη ποιότητα, την υψηλή τεχνολογία, την καινοτομία, καθώς έχει αναπτύξει 
και προϊόντα κατοχυρωμένα με διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Ο κ. Απόστολος Καραμπίνης 
υπήρξε ο οραματιστής αυτού του έργου και ταυτόχρονα ο άνθρωπος που οικοδόμησε γερά 
θεμέλια και τις ιδανικές συνθήκες για να εξελίξει την εταιρεία. Δημιούργησε εξειδικευμένο 
Τμήμα Ερευνας & Ανάπτυξης, πανελλαδικό Δίκτυο Πωλήσεων, Τμήμα Εξαγωγών και μια δυναμική 
ομάδα ανθρώπων με τους οποίος μοιράζεται το ίδιο όραμα και στόχους. Η εταιρεία εμπλουτίζει 
συνεχώς την γκάμα των προϊόντων υγείας υψηλής ποιότητας και αναπτύσσει τις υπηρεσίες της 
μέσω καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων και έργων προστιθέμενης αξίας.

KARABINIS	MEDICAL

Η KARABINIS MEDICAL είναι μια μεγάλη παραγωγική, εισαγωγική και εξαγωγική εταιρεία 
ιατρικών αναλώσιμων προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής, φυσικών προϊόντων 
περιποίησης και διαγνωστικών ιατρικών συσκευών που δραστηριοποιείται στο χώρο της 
υγείας από το 1967.
Η εταιρεία διανύοντας μια επιτυχημένη πορεία 55 κερδοφόρων ετών, η οποία επισφραγίζεται 
από σημαντικά επιτεύγματα στην ελληνική αγορά καθώς και στρατηγικές συνεργασίες, τα 
τελευταία χρόνια επεκτείνει τη δραστηριότητά της και στη διεθνή αγορά υγείας. 
Η ευρωπαϊκή έδρα της εταιρείας βρίσκεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Παιανία 
Αττικής.



Άγης Γεωργούδας
Διευθύνων Σύμβουλος, NAK SHOES

Ayis Georgoudas is the owner and CEO of NAK Shoes, retailer and distributor of well-established 
international brands including BALLY, Steve Madden, Ecco, Pikolinos, Santoni, Brunate, Dune Lon-
don, Mjus, Fratelli Rossetti, Nina New York and Rockport. Graduated from New York University 
with a bachelor’s degree in Political Science and a master’s degree in International Business. 

NAK	SHOES

NAK shoes was founded in Thessaloniki, Greece in 1966. Since then, our company goal is to 
offer to our consumers a variety of different brands of leather shoes, bags and accessories. 
Nowadays, we have a strong presence in the Greek market, the major malls and high streets. 
Our website and mobile application have the highest traffic among shoe E-commerce re-
tailers. As result our corporate responsibility is built day by day, adopting social awareness, 
promoting our brand values and build a solid relationship of mutual trust with our customers. 
Nak shoes managed to be established successfully to fashion industry and develop a strong 
community which support and follow the brand.



Έκτορας Σουρουλίδης
Chief Commercial Officer, Rolco Bianil AE

O Έκτορας Σουρουλίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1990 και σπούδασε στις ΗΠΑ στο 
πανεπιστήμιο Boston University,  Οικονομικά και Διεθνείς Σχέσεις. Εργάζεται από το 2012 στην 
οικογενειακή επιχείρηση Rolco Bianil AE – Ελληνική Βιομηχανία Απορρυπαντικών με έδρα 
το Ρέντη Αττικής. To 2017 ανέλαβε ως Marketing Director, και το 2022 ανέλαβε τη θέση του 
Εμπορικού Διευθυντή-Chief Commercial Officer. Με εκτενή εμπειρία στο marketing, σε έρευνες 
καταναλωτών, και στο κανάλι του Retail ασχολείται ενεργά με τις αγορές της Ελλάδας, Κύπρου, 
Αλβανίας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας.
Πάθος του η αειφόρα και η δημιουργία ενεργειών παρακίνησης και εκπαίδευσης νέων ανθρώπων 
σε θέματα περιβάλλοντος και sustainability. Ενθουσιάζετε με την έρευνα και ανάπτυξη νέων 
πρώτων υλών και την υλοποίηση νέων τεχνολογιών σε καταναλωτικά προϊόντα. 

ROLCO

Η ROLCO, αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο σύγχρονη παραγωγική μονάδα απορρυπαντικών 
στην Ελλάδα με δραστηριότητα 65 ετών. Από το 1956, μέχρι και σήμερα έχει καταφέρει να 
καθιερωθεί στην κορυφή της προϊοντικής γκάμας των απορρυπαντικών και καθαριστικών, 
ως ο πιο έμπιστος βοηθός της Ελληνίδας νοικοκυράς. Στο ενεργητικό της καταγράφει 
σημαντικές καινοτομίες, όπως το πρώτο απορρυπαντικό σε σκόνη, υγρό πιάτων, αλλά 
και απορρυπαντικό με πλήρως βιοδιασπώμενα συστατικά, ενώ στο portfolio της διαθέτει 
7 αναγνωρισμένα brands που συνδυάζουν υψηλή ποιότητα και ελκυστικές τιμές, όπως: 
My Planet, Baby Planet, ESSEX, ROL, Roli, BIONOL, White Glow. Με μια ιδιόκτητη μονάδα 
παραγωγής στο Ρέντη Αττικής και ένα ταχέως εξελισσόμενο τμήμα R&D, η ROLCO επενδύει 
διαρκώς στην καινοτομία με στόχο την βελτίωση των προϊόντων και την δημιουργία νέων, 
καλύπτοντας τις ανάγκες των σύγχρονων καταναλωτών. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα 
της ολοκληρωμένης σειράς απορρυπαντικών και καθαριστικών My Planet, αποτελεσματικά 
προϊόντα που δεν θα επιβαρύνουν ούτε τον πλανήτη, αλλά ούτε και την υγεία μας. 
Ταυτόχρονα, η εταιρεία με υψηλό αίσθημα ευθύνης, προσφοράς και αλληλεγγύης και 
προσήλωση στον Ανθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον εκπονεί όλα αυτά τα χρόνια 
προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με πολλαπλές δράσεις, διαφορετικού σκοπού 
και περιεχομένου.





Η KPMG είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός ανεξάρτητων εταιρειών παροχής 
Ελεγκτικών, Φορολογικών και Συμβουλευτικών υπηρεσιών. Δραστηριοποιούμαστε 
σε 146 χώρες και περιοχές και για το οικονομικό έτος 2020 απασχολήσαμε περίπου 
227 000 άτομα, σε εταιρείες-μέλη παγκοσμίως. Κάθε εταιρεία της KPMG είναι νομικά 
διακριτή και αυτοτελής οντότητα και αυτοχαρακτηρίζεται ως τέτοια. H KPMG Interna-
tional Limited είναι ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές 
εισφορές. H KPMG International Limited και οι σχετικές εταιρίες με αυτή δεν παρέχουν 
υπηρεσίες σε πελάτες.
Με 50 χρόνια δράσης στην Ελλάδα, παρέχουμε μέσω 4 εταιρειών, ολοκληρωμένες 
ελεγκτικές, φορολογικές, λογιστικές, νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε 
ελληνικές και διεθνείς εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Απασχολούμε στα γραφεία μας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη περισσότερα από 600 
άτομα, υψηλού επιπέδου επαγγελματίες, με σημαντική και εξειδικευμένη εμπειρία. 
Είμαστε πιστοποιημένη εταιρεία κατά τα διεθνή πρότυπα ISO 27001:2013 και ISO 
9001:2015 ενώ παράλληλα διαθέτουμε και εσωτερικό Διεθνές Σύστημα Ποιότητας 
καθώς και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων το οποίο εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης έργων που αναλαμβάνουμε.

https://home.kpmg/gr/el/home.html
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Saplegal–A.S. Papadimitriou & Partners is a prominent law firm, based in Athens, Greece, and provides 
full business law services.
Our firm was incorporated in March 2008, being essentially the evolution of the law firms of Stelios 
Papadimitriou and Dr Anthony Papadimitriou, the current President of the Onassis Foundation.
Combining legal expertise and business savvy, we provide bespoke practical and creative solutions to 
complex business and legal challenges for our worldwide clients, which include venture capital firms, 
private equity funds, financial institutions, insurance companies, shipping companies, hoteliers, car 
industries, foundations, as well as corporations and entrepreneurs in almost all areas of industry and 
commerce.
Main areas of practice 

https://saplegal.gr/

• Banking, Finance & Capital Markets
• Corporate & Commercial
• Competition Law
• Employment & Labour Law
• Foundations & Non Profit Organisations
• IP & Data Protection
• Insurance Law

• Litigation, Arbitration & Mediation
• Mergers & Acquisitions
• Private Equity & Venture Capital
• Real Estate
• Restructuring & Insolvency
• Shipping
• Tax
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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

Κωνσταντίνα Χριστίνα Βρατσάνου
Conferences Producer

Τ: 210 92 21 717   M: 697 288 0537
kvratsanou@cleon.gr

Κατερίνα Λιαράκου
Conferences Executive

Τ: 210 92 21 717
kliarakou@cleon.gr

Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 3, Καλλιθέα, 176 71
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