
Hybrid Edition

Organizer

Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021



Organizer



Πρόγραμμα Συνεδρίου

Organizer

Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021

Hybrid Edition



Πρόγραμμα Συνεδρίου

	 ΚΑΛΩΣΌΡΙΣΜΑ
09:30 – 10:15	 Λεωνίδης	Γρηγόρης,	
 Διευθύνων Σύμβουλος, CLEON Conferences & Communications

	 ΕΙΣΑΓΩΓΉ	ΣΤΌ	SUMMIT
 
	 ΣΥΝΤΌΝΙΣΤΉΣ:	Παύλος	Ευθυμίου,	Γενικός Διευθυντής, ΕΕΝΕ
 
	 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ	ΌΜΙΛΙΕΣ 
 
	 Χρίστος	Δήμας,	
 Υφυπουργός Έρευνας & Τεχνολογίας
	 Τίτλος	ομιλίας:	«Έρευνα και Καινοτομία στην Ελλάδα»

	 Βαγγέλης	Αποστολάκης,	
 Αντιπρόεδρος, KPMG
	 Τίτλος	ομιλίας:	«Ενδυναμώνοντας τη συνοχή, την επικοινωνία 
 και τη λήψη αποφάσεων στις οικογενειακές επιχειρήσεις: 
 Ο ρόλος της διακυβέρνησης»

10:15– 11:45	 Ενότητα	Ι:		Το	Μέλλον	των	Όικογενειακών	Επιχειρήσεων	-	
	 Νέα	Επιχειρηματικά	μοντέλα	

	 ΣΥΝΤΌΝΙΣΤΉΣ:	Βαγγέλης	Αποστολάκης,	
 Αντιπρόεδρος, KPMG
 
	 Γεώργιος	Α.	Τσαβλίρης,
 Principal, Tsavliris Salvage Group

	 Τέα	Αντωνίου	–	Βαραλή,	
 Διευθύνουσα Σύμβουλος, ΑNTOPACK
	 Τίτλος	ομιλίας:	«Τα μαθήματα του παρελθόντος οδηγός για το   
 μέλλον των οικογενειακών επιχειρήσεων»

	 Κωνσταντίνος	Κορωνάκης,	
 Διευθύνων Σύμβουλος, Δ. Κορωνάκης ΑΒΕΕ
	 Τίτλος	ομιλίας:	«Το μετέωρο βήμα»
 



	 Δέσποινα	Μονοκρούσου,	
 Διευθύνουσα Σύμβουλος, Δυναμική Φαρμακαποθήκη Α.Ε
	 Τίτλος	ομιλίας:	«1949 -2021. Από ένα δρομάκι σε γραμμή   
 παραγωγής τελευταίας τεχνολογίας»

 Φίλιππος	Βενετόπουλος,	
 CEO Variety Cruises

11:45 – 11:55     ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11:55 – 13:00	 ΕΝΌΤΉΤΑ	ΙΙ:	Ή	επιτυχής	διαχείριση	του	ρίσκου	παράγοντας		
	 ανάπτυξης	και	μακροζωίας	της	οικογενειακής	επιχείρησης

 ΣΥΝΤΌΝΙΣΤΉΣ:	Παύλος	Ευθυμίου,	
 Γενικός Διευθυντής, ΕΕΝΕ

	 Δημήτρης	Μάνος,	
 Διευθύνων Σύμβουλος, atc Certified Public Accountants 
	 Τίτλος	ομιλίας:	«Tax Compliance & Cashflow Forecasting:   
 Βέλτιστες πρακτικές για τη διαχείριση των κινδύνων στη 
 σύγχρονη οικογενειακή επιχείρηση»

	 Αλέξανδρος	Δοβλές,	
 Εταίρος, Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες   
 Δικηγορική Εταιρία
	 Τίτλος	ομιλίας:	«Οι κίνδυνοι από την διαδοχή στην οικογενειακή 
 επιχείρηση και τρόποι διαχείρισης»

	 Νάντια	Λιάπη,	
 Director Governance, Risk & Compliance Services, Space Hellas 
	 Τίτλος	Όμιλίας:	“Risk Management – Thinking out of the box”

	 Διονύσης	Γρηγορόπουλος,	
 Managing Director, Logistics Way
	 Τίτλος	Όμιλίας:	«Ο μετασχηματισμός και εφαρμογή βιώσιμων  
 αλυσίδων εφοδιασμού στις οικογενειακές επιχειρήσεις:
 Προβληματισμοί – Προκλήσεις – Στρατηγική – Μεθοδολογία»



13:00 – 13:15	 Γεώργιος	Ζερίτης,	
 Board Member at Zeritis Group, Co-Founder at Intellectica,   
 Founder at Gaze Capital
	 Τίτλος	ομιλίας:	Zeritis Group – The Turnaround Story |    
 Regenerating Sustainability

13:15 – 13:25     ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

13:25 – 13:35						 Ευάγγελος	Γκιζελής,	
 Διευθύνων Σύμβουλος, Gizelis Robotics
	 Τίτλος	ομιλίας:	«Οι οικογενειακές επιχειρήσεις που δεν 
 συμβαδίζουν με τα δεδομένα της εποχής βαδίζουν 
 προς ένα σκοτεινό μέλλον»

13:35 – 14:45	 ΕΝΌΤΉΤΑ	ΙΙΙ:	Ή	καινοτομία	στην	οικογενειακή	επιχείρηση	-	
 Old versa new?

 ΣΥΝΤΌΝΙΣΤΉΣ:	Παύλος	Ευθυμίου,	
 Γενικός Διευθυντής, ΕΕΝΕ

	 Σωτήρης	Συρμακέζης,	
 Fintech & Digital Transformation Advisor
	 Τίτλος	ομιλίας:	“Digitize or die”

	 Κωνσταντίνος	Καραγεωργίου,	
 Γενικός Διευθυντής της 3αλφα – ΑΦΟΙ Κ. Καραγεωργίου ΑΕΒΕ
	 Τίτλος	ομιλίας:	«Καινοτομία στην οικογενειακή επιχείρηση:   
 αναγκαίο καλό»

	 Ιρίνα	Τακά,	
 Ιδιοκτήτρια, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος, ΕΒΥΠ ΕΕ,  
 Τεχνολογίες Βιοδιέγερσης Καλλιεργειών
	 Τίτλος	ομιλίας:	“Diversify to Survive and Thrive”

	 Κατερίνα	Σαντίκου,	
 Founder & Managing Director, Workathlon - Business    
 Development Manager, Santikos Collection



14:45 – 16:00	 ΕΝΌΤΉΤΑ	ΙV:	Επιλέγοντας	στρατηγικές	ανάπτυξης	
	 (Diversification	-	Partnership)

 ΣΥΝΤΌΝΙΣΤΉΣ:	Παύλος	Ευθυμίου,	
 Γενικός Διευθυντής, ΕΕΝΕ

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

	 Κωνσταντίνος	Δερμάνης,	
 Partner, Deca Investments
	 Τίτλος	ομιλίας:	«Τα οφέλη των συνεργασιών και των εναλλακτικών 
 πηγών χρηματοδότησης  για τις οικογενειακές επιχειρήσεις»

	 Γιώργος	Πολέμης,	
 Αντιπρόεδρος, DP Pumps Drakos Polemis
	 Τίτλος	ομιλίας:	«Οι αξίες που μας χαρακτηρίζουν: Ποιότητα, 
 Καινοτομία, Πάθος και Ακεραιότητα»

	 Δημήτρης	Τρύφων,	
 Partner, Charamida Investments 

	 Πέτρος	Ζαβακόπουλος,	
 Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Cosmomed 
	 Τίτλος	ομιλίας:	«Setting ego aside: a succession story 
 enabling growth»



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.

Ομιλητές



Χρίστος Δήμας
Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Ο Χρίστος Δήμας είναι Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιος για την Ερευνα και 
Καινοτομία, δικηγόρος και βουλευτής Κορινθίας με τη Νέα Δημοκρατία. 
Πριν θέσει υποψηφιότητα εργαζόταν στον ιδιωτικό τομέα ως σύμβουλος επιχειρήσεων στην The 
Boston Consulting Group (BCG).

Γεννήθηκε στις 29 Μαΐου του 1980. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και από το Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου.
Πήρε το Μεταπτυχιακό του στη Συγκριτική Πολιτική από το London School of Economics and Po-
litical Science (LSE). Στη συνέχεια τελείωσε το διδακτορικό του (PhD) στην Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Οικονομία από το LSE, με υποτροφία από το Ιδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης.
Παράλληλα με τις σπουδές του, εργαζόταν ως ανταποκριτής στο Λονδίνο της εφημερίδας «Η 
Απογευματινή» ενώ έκανε και πρακτική άσκηση στη δημοσιογραφία στο BBC.
Σε ηλικία 25 ετών δίδασκε, ως βοηθός καθηγητή, στο LSE ενώ έχει διδάξει και στο κολέγιο ICON 
του πανεπιστημίου του Leicester και ήταν επιστημονικός συνεργάτης στο Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Αριστείας Jean Monnet. 

Εξελέγη βουλευτής Κορινθίας με την Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του Μαΐου του 2012 και 
έκτοτε επανεκλέγεται συνεχώς.
Στον ελεύθερο του χρόνο του αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο και μπάσκετ και να διαβάζει βιβλία 
ιστορίας.
Είναι παντρεμένος με τη δικηγόρο Νικολέτα Συρεγγέλα και έχουν μία κόρη και έναν γιο.



Παύλος Ευθυμίου
Γενικός Διευθυντής, 
ΕΕΝΕ

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. 



Βαγγέλης Αποστολάκης
Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής 
KPMG Enterprise & Family Business

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 (outplacement), 
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.



Γεώργιος Α. Τσαβλίρης
Principal, Tsavliris Salvage Group

Ο Γεώργος Α. Τσαβλίρης γεννήθηκε στο Λονδίνο. Αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών-Ψυχικού το 
1968, ολοκληρώνοντας τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές του στο Λονδίνο - Post Gradu-
ate Diploma στο Shipping Law - University College of London (1972) και Masters Degree in Law (L.L.M.) 
-University College of London (1973). Το 2009 του απονεμήθηκε η διαπίστευση Accredited Mediator 
από το ADR Group London και το 2014 έλαβε τη διαπίστευση του Διαμεσολαβητή από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Εξοικειωμένος με τον χώρο της Ναυτιλίας από πολύ νεαρή ηλικία, καθώς συμμετείχε ενεργά στον 
τομέα των ρυμουλκήσεων και των ναυαγιαιρεσιών της οικογενειακής Ναυτιλιακής επιχείρησης, ο 
Γιώργος Τσαβλίρης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Τsavliris Salvage Group, και 
εκπροσωπεί την επιχείρηση σε εμπορικό και περιβαλλοντικό επίπεδο παγκοσμίως.
Διατελεί Πρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της CYMEPA (Cyprus Marine Environment 
Protection Association) στην οποία απονεμήθηκε το Cyprus Maritime Prize το 2007, τ. Πρόεδρος 
της ΙΝΤERMEPA (International Marine Environment Protection Association), Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Κυπριακής Ενωσης Πλοιοκτητών, Μέλος του Δ.Σ. της ECSA (European Communi-
ty Shipowners’ Association ), Μέλος του Δ.Σ. του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος και του Ομίλου Φίλων 
Λίμπερτυ Πειραιά, Μέλος του Δ.Σ. του Jubilee Sailing Trust στο Ενωμένο Βασίλειο και Τιμητικός 
Πρόεδρος του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τσαβλίρη. Επιπλέον, ο Γιώργος Τσαβλίρης είναι Ακαδημαϊκός 
Διευθυντής του κολεγίου Metropolitan College / Solent Southampton University.
Το 2016 του απονεμήθηκε το βραβείο Capital Link Greek Shipping Leadership Award, σε αναγνώριση 
της μοναδικής και εκτενής προσφοράς του στην ναυτιλία, την Ελλάδα και γενικότερα για την 
εξαιρετική προσφορά του στην Ελληνική ναυτιλία από τον ίδιο,   την οικογένειά   του και την εταιρεία 
Tsavliris   Salvage   Group. Τον Ιανουάριο 2019, βραβεύτηκε με το Cyprus Environmental Award ως 
Πρόεδρος της CYMEPA, από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη. Στις 12 
Μαρτίου 2019 ο Γιώργος Τσαβλίρης αναγνωρίστηκε με το Safety4Sea Leadership Award 2019 για την 
προσφορά του μέσω της CYMEPA και άλλων εθνικών και διεθνών οργανισμών, προς την προστασία 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος.   Την 1η Ιουλίου 2019, διορίστηκε ως Μη-Εκτελεστικός Πρόεδρος 
(Non- Executive Chairman) της OneGlobal Broking για την Ελλάδα και την Κύπρο.
Τον Δεκέμβριο του 2019, συνέγραψε με τον κο Παύλο Εμμανουηλίδη το βιβλίο “Winning Shipping 
Strategies: Theory and Evidence from Leading Shipowners”, το οποίο μεταφράστηκε και στα Ελληνικά 
τον Μάρτιο 2021 και εκδόθηκε με τον τίτλο
«Αποτελεσματικές Στρατηγικές στη Ναυτιλία : Θεωρία και Πρακτικές Κορυφαίων Πλοιοκτητών».
O Γιώργος Τσαβλίρης συχνά συμμετέχει σε ναυτιλιακά συνέδρια ως ομιλητής. Στηρίζει διάφορα 
ιδρύματα και είναι λάτρης της μουσικής και της ζωγραφικής.  Εχει λάβει μέρος σε δέκα μαραθώνιους 
στο Λονδίνο και είναι πατέρας έξι παιδιών.



Τέα Αντωνίου - Βαραλή
Διευθύνουσα Σύμβουλος, ΑNTOPACK

Η Τέα Αντωνίου – Βαραλή γεννήθηκε στην Λάρισα το 1978 και σπούδασε στο Μόναχο, Μηχανικός 
στην τεχνολογία εκτύπωσης & Media. Εργάζεται από το 2001 στην οικογενειακή επιχείρηση Anto-
pack εκτυπώσεις & κυτιοποιία με έδρα το Βόλο ως Διευθύνουσα Σύμβουλος. Επιπλέον διευθύνει 
το οικογενειακό τοπικό ενημερωτικό ραδιόφωνο ΡΑΔΙΟ Β.Ε.ΡΑ, όπως και το εμπορικό κέντρο Old 
city στο κέντρο της πόλης του Βόλου. 

Είναι Μέλος του ΓΣ του συνδέσμου Βιομηχανιών και επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΕΒ), μέλος του 
ΔΣ του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος. μέλος του ΔΣ της Ελληνικής 
Παραγωγής, Συμβούλιο Βιομηχανιών για την ανάπτυξη και μέλος του ΔΣ του Ελληνογερμανικου 
επιμελητηρίου και ταμίας.

ANTOPACK

Η Antopack μια από τις πρωτοπόρες εταιρείες εκτυπώσεων και κυτιοποιίας στην 
Ευρώπη, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας και της δημιουργικότητας στον 
τομέα της, εδώ και 123 χρόνια. Τα προϊόντα που παράγει είναι ετικέτες υγρής κόλλας, 
χαρτόκουτα, δίσκους offset welle και κουτιά welle. Με σεβασμό στην ιστορία μας και 
την κοινωνική μας ευθύνη, απασχολούμε στο δυναμικό μας τους πλέον ικανούς και 
έμπειρους τεχνικούς στην Ελλάδα. Το αφοσιωμένο μας προσωπικό, η τεχνογνωσία μας 
και ο τελευταίας τεχνολογίας μηχανολογικός μας εξοπλισμός, είναι τα στοιχεία που 
μας κάνουν να ξεχωρίζουμε από εταιρείες του κλάδου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό. Συνεχίζοντας την παράδοση  της, πρόσφατα υποδέχτηκε την τέταρτη γενιά 
στελεχών της, εδραιώνοντας έτσι την ταυτότητά της, ως μια οικογενειακή επιχείρηση, με 
δυναμισμό, ανταγωνιστικότητα και διεθνή προσανατολισμό.



Κωνσταντίνος Κορωνάκης
Διευθύνων Σύμβουλος, Δ. Κορωνάκης ΑΒΕΕ

O Κωνσταντίνος Κορωνάκης γεννήθηκε το 1965 στην Αθήνα.
Φοίτησε στη σχολή Μωραΐτη και συνέχισε τις σπουδές του με αντικείμενο το Business Adminis-
tration στο Deree College.

Παράλληλα με τις σπουδές του, ο Κ. Κορωνάκης, ξεκίνησε να εργάζεται στην οικογενειακή 
επιχείρηση κατασκευής  σχοινιών και συρματοσχοίνων Δ. Κορωνάκης ΑΒΕΕ που ίδρυσαν οι 
γονείς του Δημήτριος & Ελένη Κορωνάκη.  Αρχικά ασχολήθηκε με το τμήμα παραγωγής όπου 
εκπαιδεύτηκε στα μεγαλύτερα εργοστάσια του είδους στην Ευρώπη.
Στην συνέχεια, την μηχανολογική του εμπειρία ο Κ. Κορωνάκης μετέτρεψε σε θερμοκοιτίδα 
παραγωγής καινοτόμων προϊόντων, κυρίως στον χώρο των σχοινιών για την Ακτοπλοΐα και την 
Ποντοπόρο.

Ο Κωνσταντίνος Κορωνάκης διατελεί Προέδρος της Δ. Κορωνάκης ΑΒΕΕ και είναι ενεργό μέλος 
του Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

Δ.	ΚΌΡΩΝΑΚΉΣ	ΑΒΕΕ

Μια καινοτόμος βιομηχανία κατασκευής συνθετικών σχοινιών  υψηλής τεχνολογίας και 
συρματοσχοίνων με ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια ναυτιλία.
Η Δ. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ από  το 1967  που ιδρύθηκε εξυπηρετεί  τους κλάδους της 
ποντοπόρου ναυτιλίας, της βιομηχανίας,  των offshore θαλασσίων κατασκευών, του 
yachting και της ιχθυοκαλλιέργειας. 
Τα προϊόντα της παράγονται αμιγώς και μόνο στην Ελλάδα και είναι αναγνωρισμένα και 
πιστοποιημένα από όλους του διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης αλλά και από τους 
χρήστες λόγω της υψηλής τους ποιότητας αλλά και της τεχνικής τους υπεροχής. 
Στόχος της  είναι να εστιάζει στην ικανοποίηση του τελικού χρήστη, στην ταχύτατη 
εξυπηρέτηση και παράδοση των παραγγελιών σε ολόκληρο τον κόσμο, στον custom 
made σχεδιασμό προϊόντων. Για την υλοποίηση των ανωτέρων στόχων, η εταιρία έχει 
δημιουργήσει ένα σημαντικό δίκτυο αποθηκών και παρέχει 24/7 service στα μεγαλύτερα 
λιμάνια της υφηλίου.



Δέσποινα Μονοκρούσου
Διευθύνουσα Σύμβουλος 
της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ Φαρμακαποθήκης ΑΕ

Η κα. Μονοκρούσου είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ Φαρμακαποθήκης Α.Ε από 
το 2018, μίας αμιγώς ελληνικής εταιρείας  που δραστηριοποιείται στο χώρο του φαρμάκου, της 
χονδρικής πώλησης, διανομής και αποθήκευσης φαρμάκων και παραφαρμακευτικών προϊόντων.

To 2005 ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία στη ΔΥΝΑΜΙΚΗ έχοντας αναλάβει διαδοχικά 
διοικητικές θέσεις και διαφορετικούς ρόλους στους τομείς του Supply Chain & Logistics και του 
Human Resources. Η κ. Μονοκρούσου εκπροσωπεί την τρίτη γενιά στη διοίκηση της εταιρείας με 
εμπειρία  16 χρόνων στο φαρμακευτικό κλάδο.

Είναι πτυχιούχος του The School of Pharmacy, University of London και κάτοχος MPharm, mas-
ter’s degree in Pharmacology and Toxicology.

ΔΥΝΑΜΙΚΉ	ΦΑΡΜΑΚΑΠΌΘΉΚΉ	Α.Ε	

H ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρεία η οποία παρέχει 
αξιόπιστες και καινοτόμες υπηρεσίες χονδρικής πώλησης, αποθήκευσης και διανομής 
φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων. 
Στη ΔΥΝΑΜΙΚΗ καθημερινά εξυπηρετούμε πελάτες φαρμακεία, φαρμακαποθήκες, 
κλινικές και νοσοκομεία με παραδόσεις σε όλη την Ελλάδα. 
Βασικό σημείο στη στρατηγική μας είναι να  προσφέρουμε στα φαρμακεία προϊόντα 
και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, ακολουθώντας τα απαιτούμενα πρότυπα και τις 
προδιαγραφές  για την ασφάλεια των φαρμάκων και παραφαρμακευτικών προϊόντων 
που διακινούμε.
Η πολυετής εμπειρία μας  στην εξυπηρέτηση των φαρμακείων και η συνέπεια των 
υπηρεσιών που παρέχουμε έχουν καθορίσει την επιτυχημένη  πορεία μας.



Φίλιππος Βενετόπουλος
  
CEO Variety Cruises

Γεννημένος στην Αθήνα, 3η γενιά από οικογένεια Ναυπηγών, ο Φίλιππος Βενετόπουλος 
αποφοίτησε από το Business School του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης με διακρίσεις. Ο 
Φίλιππος αγκάλιασε την κληρονομιά της οικογενειακής επιχείρησης με γραμμή τη κρουζιέρα. 
Ωστόσο έμεινε πιστός στο πάθος του για τα ανταγωνιστικά αθλήματα. Η απόκτηση του τίτλου 
του Finalist στην Ελλάδα σε ηλικία 16 ετών στο Tennis δεν έβαλε τέλος στην αγάπη του για την 
ομαδική εργασία και το πνεύμα συνεργασίας. 

Μετά τη πολύτιμη εργασιακή του εμπειρία ως Junior Financial Analyst στην Τράπεζα Πειραιώς 
του Λονδίνου, ανέλαβε το ρόλο του Παγκόσμιου Αντιπροέδρου Sales & Marketing για την Variety 
Cruises, πριν αποφασίσει να ανοίξει τα φτερά του στην Αυστραλία, στο κορυφαίο Οργανισμό 
ταξιδιών περιπέτειας στο κόσμο, Intrepid Travel. Kατά τη διάρκεια θητείας του εκεί, αφού 
κυκλοφόρησε με επιτυχία το προϊόν κρουαζιέρας Pelegrine Adventure, γρήγορα ανήλθε ως 
Γενικός Διευθυντής όλων των Ναυλιτιακών Επιχειρήσεων για τον Ομιλο. Κατά τη διάρκεια αυτής 
της περιόδου, μέσω της συμμετοχής του σε πολυάριθμα μαθήματα και πρακτικές διαλογισμού, 
ο Φίλιππος απέκτησε επιπλέον πολύτιμες γνώσεις για τη τέχνη της αυτοβελτίωσης και της 
οικοδόμησης μιας ομάδας, το οποίο διέπει το ελκυστικό στυλ ηγεσίας του. 

Το αποκορύφωμα των εμπειριών του οδήγησε στο να αναλάβει το ρόλο του Διευθύνοντος 
Συμβούλου στην οικογενειακή του επιχείρηση Variety Cruises εν μέσω της πανδημίας, 
υποστηρίζοντας τον Οργανισμό στη μεγαλύτερη κρίση της εταιρείας από το 1949.

VARIETY	CRUISE

H Variety Cruises είναι μια Ελληνική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της 
κρουαζιέρας εδώ και 72 χρόνια. Ο στόλος μας αποτελείται από 11 Yachts. Κάποιοι από τους 
προορισμούς μας εκτός από Ελλάδα είναι,  Κόστα Ρίκα & Παναμά, Κάπο Βέρντε(Πράσινο 
Ακρωτήρι), Αδριατική Θάλασσα, Δαλματικές Ακτές, Ισπανία & Πορτογαλία, Ιταλία & 
Μάλτα, Αίγυπτο, Ιορδανία & Iσραήλ, Σεϋχέλλες, Μπάλι & Ανατολική Ινδονησία, Ταϊτή & 
Γαλλική Ποληνυσία.



Ευάγγελος Γκιζελής
Διευθύνων Σύμβουλος, Gizelis Robotics

Ο Ευάγγελος Γκιζελής γεννήθηκε στην Αθήνα στις 13 Σεπτεμβρίου 1975.  Σπούδασε Διοίκηση 
Επιχειρήσεων στο University of La Verne of California και Εισαγωγή νέων Επιχειρήσεων στην 
βιομηχανία στο Harvard University. Ομιλεί Αγγλικά και Γαλλικά.  Είναι Διευθύνων Σύμβουλος της 
ΓΚΙΖΕΛΗΣ Α.Ε. και Founder & CEO της GIZELIS ROBOTICS A.B.E.E. H GIZELIS ROBOTICS (www.gro-
botics.eu) αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο integrator συστημάτων ρομποτικής και εφαρμογών 
αυτοματισμού υψηλής τεχνολογίας στη χώρα μας, που απευθύνεται στην παγκόσμια βιομηχανία 
και αγορά.  
Ο Ευάγγελος Γκιζελής, είναι  Μέλος στο ΔΣ  του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ), 
στο  ΔΣ της Ελληνικής Ενωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ), και στο ΔΣ του Ελληνικού Συνδέσμου 
Εταιρειών Βιομηχανικής Παραγωγής – ΗΦΑΙΣΤΟΣ, ενώ εκπροσωπεί την Gizelis Robotics στον 
Σύνδεσμο Βιομηχανιών Αττικής & Πειραιώς (ΣΒΑΠ), στον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας & 
Στερεάς  Ελλάδας (ΣΒΘΣΕ), στην Ελληνική Παραγωγή - Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη 
και στον ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών. Εχει λάβει σημαντικές διακρίσεις και 
βραβεύσεις στην τεχνολογία και καινοτομία.

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 manufacturing»  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.



Δημήτρης Μάνος
Διευθύνων Σύμβουλος, atc Certified Public Accountants 

Ο κ. Δημήτρης Μάνος είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και από το 2012 είναι ο ιδρυτής και 
Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας atc Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, η οποία απασχολεί σήμερα 
40 άτομα προσωπικό.

Η ιστορία της atc ξεκινά στις 29 Φεβρουαρίου 2012, όταν ο κ. Δημήτρης Μάνος έχοντας διανύσει 
μία αξιόλογη πορεία σε Οικονομικές Διευθύνσεις μεγάλων εταιρειών (AVIN OIL ΑΒΕΝΕΠ) και 
στον ελεγκτικό κλάδο ως Manager (BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε), όπου παρείχε υπηρεσίες 
Τακτικού και Φορολογικού Ελέγχου καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με την 
εταιρική στρατηγική και διακυβέρνηση, τον εσωτερικό έλεγχο, τη διοίκηση έργων, τη διαχείριση 
κινδύνων, τη βελτίωση εταιρικών διαδικασιών και αναδιοργάνωση, τις διαδικασίες εξαγορών και 
συγχωνεύσεων και τις εργασίες εκθέσεων πληροφόρησης.

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιά και 
κάτοχος ΜΕΤΚΕΛ του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ). 
Από το 2010 κατέχει την Αδεια εξασκήσεως επαγγέλματος Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και 
έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα σεμινάρια και συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό ως 
εξειδικευμένος φορολογικός σύμβουλος.



Αλέξανδρος Δοβλές
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 συμμετάσχει σε σύνθετες δίκες σχετικά με τον μετοχικό 
και διοικητικό έλεγχο οικογενειακών ομίλων εταιρειών με εταιρική δομή που συμπεριλαμβάνει 
ελληνικές και αλλοδαπές εταιρείες, με ζητήματα που αφορούν την μετοχική σύνθεση, το κύρος 
αποφάσεων μετόχων και διοίκησης, την ακύρωση αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και άλλων 
εταιρικών μετασχηματισμών (συγχωνεύσεις-διασπάσεις), 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.

Εχει επίσης συμμετάσχει σε δίκες με αντικείμενο διαφορές από συμφωνητικά μετόχων, ημεδαπές 
και διεθνείς πτωχευτικές και προ πτωχευτικές διαδικασίες.
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 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 



Νάντια Λιάπη
Governance, Risk & Compliance Services 
Space Hellas

Η Νάντια Λιάπη είναι Διευθύντρια Governance, Risk & Compliance Services του Ομίλου Space 
Hellas. Είναι στέλεχος της εταιρείας από το 1992 και είναι υπεύθυνη για όλες τις πληροφοριακές 
υποδομές, για την Ασφάλεια των Πληροφοριών και των Πληροφοριακών Συστημάτων και για τα 
συστήματα Διαχείρισης σε όλες τις δραστηριότητες και τις εγκαταστάσεις του Ομίλου, καθώς και 
για την παροχή υπηρεσιών Governance, Risk & Compliance προς τους πελάτες της Space Hellas. 

Η κ. Λιάπη είναι πτυχιούχος του Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Εφαρμοσμένη 
Πληροφορική, με ειδίκευση στα πληροφοριακά συστήματα και βάσεις δεδομένων. Επίσης, είναι 
κάτοχος σημαντικών πιστοποιήσεων, όπως CISM (Certified Information Security Manager),  ISO 
27001 Lead Auditor, ΙSO 9001 Lead Auditor, ISO/IEC 20000 Lead Implementer, ISO 22301 Senior 
Lead Auditor, ISO 27799 Senior Lead Manager, ISO 31000 Senior Lead Risk Manager, Data Protec-
tion Officer – Privacy Professional, Certified Information Privacy Professional Europe (CIPP/E), ITIL 
Version 3 Foundation, ITIL Intermediate Certificate in Service Operation, κ.α. 



Διονύσης Γρηγορόπουλος
Managing Director, Logistics Way

O Διονύσης Γρηγορόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971 με πτυχίο Προγραμματιστή Αναλυτή 
του ΤΕΙ Πειραιά, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων  από  το University 
of Bath. 
Διαθέτει 20ετή εμπειρία σε θέματα Οργάνωσης και διοίκησης αλυσίδων εφοδιασμού, 
πληροφορικής, πωλήσεων και Management. 

Διετέλεσε το 2004 Project Manager για την εγκατάσταση τηλεματικού εξοπλισμού και διαχείρισης 
5.000 οχημάτων για την Ολυμπιάδα του 2004.
Είναι ιδρυτικό μέλος του ITS HELLAS  και διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρίας Logis-
tics (ΕΕL) από το  2006 έως 2012.
Το 2013 πιστοποιήθηκε ως ειδικευμένος συνεργάτης στην Ευρωπαϊκή Ενωση σε θέματα 
Μεταφορών & Logistics. 

Από το 2009 έχει δημιουργήσει την εταιρεία Logistics Way που δραστηριοποιείται  στον χώρο της 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας προσφέροντας υπηρεσίες μετασχηματισμού , στρατηγικής εφαρμογής 
διαδικασιών - πληροφοριακών συστημάτων . Από το 2016 είναι prefer partner της AMAZON.
Τον Ιανουάριο του 2012 έλαβε την Θέση  Προέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο στην Ενωση 
Βιομηχανίας Ψύχους & Logistics. 



Γεώργιος Ζερίτης
Board Member at Zeritis Group, 
Co-Founder at Intellectica, Founder at Gaze Capital

Ο Γεώργιος είναι συνιδρυτής της Intellectica και ιδρυτής της 02Ζ8 Capital. Είναι μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Ζερίτη, με δραστηριότητα στους τομείς των ακινήτων και 
της χαρτοποιίας. 

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το London Business School, 
πτυχίου Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ενώ έχει 
μετεκπαιδευθεί στην Στρατηγική και στα Χρηματοοικονομικά Ακίνητης Περιουσίας στο London 
School of Economics και στο SDA Bocconi. ‘

Εχει εκτενή εμπειρία σε συγχωνεύσεις & εξαγορές και σε επενδύσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα 
από εταιρείες με έδρα την Αγγλία, την Ελλάδα, την Βουλγαρία, την Ουγγαρία και την Αίγυπτο. 
Ενθουσιάζεται με τη δημιουργία νέων εγχειρημάτων και τη μετατροπή ιδεών σε εκτελέσιμα 
σχέδια, είναι κοινωνικά δραστήριος, του αρέσουν τα ταξίδια - όχι μόνο για επαγγελματικούς 
σκοπούς - και περνά τον ελεύθερο χρόνο του με φίλους, στο γυμναστήριο ή ασκώντας το πάθος 
του για τις πολεμικές τέχνες. 

ZERITIS	GROUP

Zeritis Group is a holding company with assets primarily in the real estate sector, owning 
and managing industrial and commercial properties in excess of 300,000 m2 in Greece and 
Hungary. The Group is also a shareholder of a tissue paper mill in Bulgaria.
 
INTELLECTICA

Intellectica is a group of international finance industry experts providing outsourced fi-
nance department, financial advisory and recruitment services. The company’s know-how 
stems from the experience of its people, with careers in companies with the likes of JP 
Morgan, Morgan Stanley, Deloitte & others.



Σωτήρης Συρμακέζης
Fintech & Digital Transformation Advisor

Ο Σωτήρης Συρμακέζης είναι από τα πιο γνωστά στελέχη της ελληνικής αγοράς στον χώρο του 
ψηφιακού μετασχηματισμού και του fintech. Είναι CEO σε μια υπό δημιουργία εταιρεία fintech, 
μέλος ΔΣ στην Finclude, μια fintech με έδρα την Ιρλανδία, είναι advisor σε startups από των χώρο 
του retailtech και του retailtech. Παράλληλα συνεργάζεται με μεγάλες επιχειρήσεις σε θέματα 
στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού.

Μέχρι τα τέλη του 2018 ήταν ο Chief Retail, Digital & Technology Officer στην Praxiabank. 
Προηγουμένως εργάστηκε για σχεδόν 3 χρόνια στη Eurobank, ως Γενικός Διευθυντής, Μέλος της 
Εκτελεστικής Επιτροπής, Group Chief Digital & Technology Officer. Πιο πριν εργάστηκε για πάνω 
από 15 χρόνια στον Ομιλο Τράπεζας Πειραιώς, τα τελευταία 3 ως Γενικός Διευθυντής Λιανικής 
Τραπεζικής και Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας. Είναι γνωστός ως δημιουργός της πλατφόρμας 
ψηφιακής τραπεζικής winbank. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Εγνατία Τράπεζα από όπου 
αποχώρησε το 2000 ως Chief Information Officer.

Εχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Technology & Innovation Management από το Πολυτεχνείο 
Κρήτης και είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης.



Κωνσταντίνος Καραγεωργίου
Γενικός Διευθυντής της 3αλφα
ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑEΒΕ

Ανήκει στη δεύτερη γενιά της οικογενειακής επιχείρησης 3αλφα-ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε., 
της ηγέτιδας ελληνικής εταιρείας για πάνω από 50 χρόνια στο χώρο των οσπρίων και του 
ρυζιού. Με την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας εντάχθηκε στο Τμήμα Προμηθειών 
Α΄ Υλών ως άμεσος συνεργάτης της Γενικής Διεύθυνσης. Μέσα στα 20 χρόνια ενασχόλησής του 
με την 3αλφα, έχει συμμετάσχει και ηγηθεί σε διάφορα πρότζεκτ, συμβάλλοντας καθοριστικά 
στον μετασχηματισμό της εταιρείας σε τομείς, μεταξύ άλλων, ποιότητας, μηχανοργάνωσης και 
καινοτομίας, με βασικούς άξονες τον διαρκή εκσυγχρονισμό της 3αλφα και παράλληλα την ομαλή 
μετάβαση της ηγεσίας. Τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας, 
με τον τομέα δράσης του να εδράζεται στον στρατηγικό σχεδιασμό και την αειφόρο πρόοδο της 
3αλφα.

Είναι Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας ΣΕΙΡΙΟΣ 
Α.Ε., που δραστηριοποιείται στον χώρο της αξιοποίησης τουριστικών και οικιστικών ακινήτων.
Είναι μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Συνδέσμου Βιομηχανιών Επωνύμων Προϊόντων.
Κατέχει πτυχία Bachelor’s Degree in Management and Organizational Behavior από το Deree 
College – The American College of Greece και Master’s Degree in Operations Management από 
το UMIST – School of Management του Μάντσεστερ (ΗΒ). Κατέχει δίπλωμα Proficiency στην 
αγγλική γλώσσα και μιλάει ιταλικά.

Στον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται με την κόρη του, το τρέξιμο, το ποδήλατο και την κολύμβηση 
ανοικτής θάλασσας, ενώ είναι μέλος της ποδοσφαιρικής ομάδας αποφοίτων του Deree College 
«Blue Dogs». Ενδιαφέρεται για τον χώρο της τεχνολογίας και του σύγχρονου design.

3αλφα

H 3αλφα – ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑEBΕ, η εταιρεία με την ηγετική θέση στην ελληνική 
αγορά στον κλάδο των ρυζιών και οσπρίων ιδρύθηκε το 1968. 
Για πάνω από μισό αιώνα η οικογένεια της 3αλφα μεγαλώνει γενιές με ό,τι καλύτερο
προσφέρει η μητέρα γη και φέρνει τη νοστιμιά σε κάθε ελληνικό τραπέζι.



Ιρίνα Τακά
Ιδιοκτήτρια, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος, 
ΕΒΥΠ ΕΕ, Τεχνολογίες Βιοδιέγερσης Καλλιεργειών

Η Ιρίνα Τάκα είναι Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της οικογενειακής επιχείρησης ΕΒΥΠ Ε.Ε., Τεχνολογίες 
Βιοδιέγερσης Καλλιεργειών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, μια εταιρία που επικεντρώνεται στην αειφόρο 
γεωργία. Η ΕΒΥΠ Ε.Ε. είναι η μοναδική εταιρία στην Ελλάδα και μία από τις λίγες στην Ευρώπη που ασχολείται 
με εκτεταμένη Ερευνα και Ανάπτυξη καθώς και την αποκλειστική παραγωγή φυτικών αμινοξέων και 
υδρολυμένων πρωτεϊνών. Το πατενταρισμένο βιοδιεγερτικό Amino 16® της εταιρίας, βελτιώνει την παραγωγή 
σε διάφορες καλλιέργειες χωρίς να αφήνει χημικά υπολείμματα στο έδαφος, το φυτό ή το νερό. Πριν ενταχθεί 
στην οικογενειακή επιχείρηση το 2014, η Ιρίνα διετέλεσε General Counsel στην Capital Product Partners, L.P., 
διαφοροποιημένης ναυτιλιακής εταιρίας εισηγμένη στο NASDAQ στην Νέα Υόρκη. 
Η Ιρίνα ξεκίνησε την καριέρα της στην UNESCO στο Παρίσι και στη συνέχεια εργάστηκε, ως Corporate Coun-
sel της Sullivan & Cromwell LLP στη Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο, όπου δραστηριοποιήθηκε στους τομείς των 
Συγχωνεύσεων και Εξαγορών, Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων και Εργων καθώς επίσης και στις τοποθετήσεις 
Επενδυτικών Ιδιωτικών Κεφαλαίων για διάφορες πολυεθνικές εταιρίες. Η Ιρίνα έχει Β.A. στις Διεθνείς Σχέσεις 
από το Πανεπιστήμιο του Stanford (1999) και Juris Doctor από New York University School of Law (2003), 
είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Νέας Υόρκης και Solicitor σε Αγγλία και Ουαλία. Είναι Εφορος 
του Κολλεγίου Ανατόλια στην Θεσσαλονίκη από το 2010, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου 
Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Stanford στην Ελλάδα, καθώς και μέλος διαφόρων επιχειρηματικών και 
φιλανθρωπικών οργανώσεων. Ζει στην Αθήνα με τον σύζυγο και τα δύο παιδιά της. 

ΕΒΥΠ

Η ΕΒΥΠ είναι μια καινοτόμος Ελληνική εταιρεία, εγκατεστημένη στην ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης. Δραστηριοποιείται 
στην παραγωγή υδρολυμένων πρωτεϊνών και αμινοξέων από αποκλειστικά φυτικές, μη γενετικά 
τροποποιημένες πρώτες ύλες, για την παραγωγή βιοδιεγερτών, ενισχυτικών προϊόντων θρέψης - ανάπτυξης 
φυτών, οργανικών λιπασμάτων και τροφικών εντομο-ελκυστικών.
Είναι η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη σ’ αυτόν τον τομέα.
Ακολουθώντας τις επιταγές της εποχής για μία νέα μορφή γεωργίας που επιδιώκει οικονομική, περιβαλλοντική 
και κοινωνική βιωσιμότητα, οι άνθρωποι της ΕΒΥΠ, χημικοί, γεωπόνοι, οικονομoλόγοι και εξειδικευμένο 
προσωπικό, γνώμονα έχουν την δημιουργία καινοτόμων πατενταρισμένων προϊόντων κατάλληλων για την 
συμβατική και βιολογική γεωργία. Εστιάζουν στη βελτιστοποίηση της φυτικής παραγωγής, στη μείωση 
της αλόγιστης χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, υποστηρίζοντας όλες τις προοδευτικές μορφές 
γεωργίας, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τη βιωσιμότητα του φυσικού περιβάλλοντος. 
Η ομάδα R&D της ΕΒΥΠ βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με Πανεπιστήμια και Ινστιτούτα Ερευνας  για τη 
δημιουργία νέων προϊόντων υψηλής ποιότητας.
Οι πρώτες ύλες και τα παραγόμενα προϊόντα υπόκεινται σε συνεχείς ελέγχους στο άρτια εξοπλισμένο 
εργαστήριο της, διασφαλίζοντας  σταθερή και άριστη ποιότητα.
Η ΕΒΥΠ έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  ανάμεσα στις 100 αναπτυσσόμενες και οικολογικά 
καινοτόμες Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. 
Διαθέτει ISO 9001: 2015 από την TÜV CERT, εφαρμόζεται σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001: 
2015 και με αποτύπωμα άνθρακα σχεδόν μηδενικό.



Κατερίνα Σαντίκου
Founder & Managing Director, Workathlon - 
Business Development Manager, Santikos Collection

Η Κατερίνα Σαντίκου είναι επιχειρηματίας στον χώρο του τουρισμού. Σπούδασε Πολιτικές 
Επιστήμες και Ιστορία στο Georgetown University, στην Ουάσιγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών 
και έχει εργαστεί στο German Marshall Fund και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Από το 2012 η 
Κατερίνα ασχολείται ενεργά με την εύρεση καινοτόμων λύσεων για τον ξενοδοχειακό κλάδο και 
συγκεκριμένα με την εύρεση και διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού. 

Εχει αναλάβει καθήκοντα υπεύθυνης επιχειρηματικής ανάπτυξης στον ελληνικό όμιλο ξενοδοχείων 
Santikos Collection, ενώ από το 2017 είναι υπεύθυνη εκπαίδευσης και προώθησης της Ενωσης 
ξενοδόχων Σκιάθου. Στα τέλη του 2017 ίδρυσε την Workathlon, εταιρεία με καινοτόμες λύσεις 
στην εύρεση προσωπικού για τον τουριστικό κλάδο, η οποία είναι μια βραβευμένη πλατφόρμα 
από φορείς στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Εχει συμπεριληφθεί στις λίστες του Forbes 30 
under 30 & Fortune 40 under 40.

WORKATHLON

Η Workathlon είναι μια τεχνολογική εταιρεία που παρέχει λύσεις εύρεσης και εκπαίδευσης 
ανθρώπινου δυναμικού στο χώρο της φιλοξενίας. Χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και 
τεχνολογία αιχμής για να αντιστοιχίσει ταλέντα με ανοιχτές θέσεις εργασίας και δίνει 
την καλύτερη επαγγελματική λύση στην ανάγκη του κάθε υποψήφιου. Πάνω από 52.000 
υποψήφιοι και 410 εργοδότες εμπιστεύονται τη Workathlon. 



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 Ενωσης 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,  του διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου και management του 
Πανεπιστημίου Cambridge (CIBAM) και του Chatham House στο Λονδίνο.
Ο Δρ. Αποστολόπουλος είναι παράλληλα, Πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του LSE (HAALSE), μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της «Αθηναϊκής Λέσχης», της πιο ιστορικής λέσχης της Ελλάδος και επιπροσθέτως, Επίτιμος 
Πρόξενος του Μαυροβουνίου στη Θεσσαλονίκη.
Είναι, 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,  ιδιαίτερα τα παιδιά, για την ορθή χρήση και τις απειλές 
του κυβερνοχώρου. 
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 Ενωση 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 Ελληνα. Τον Μάιο του 2021, του απονεμήθηκε το βραβείο «Leadership in 
Healthcare & Corporate Social Responsibility», στο πλαίσιο του Maria Callas Monaco Gala & Awards, υπό την αιγίδα του 
Πρίγκιπα Αλβέρτου, για την ηγεσία που επέδειξε στον κρίσιμο κλάδο της υγείας στην μάχη κατά της πανδημίας και την 
κοινωνική του προσφορά. 
Τον Ιούλιο του 2021, ο Ομίλος Ιατρικού Αθηνών αναδείχθηκε Χρυσός Πρωταγωνιστής της Δεκαετίας 2010-2020, στον 
κλάδο των Ιατρικών Υπηρεσιών, στο πλαίσιο των Βραβείων-Θεσμός της Direction Business Network. Τον Οκτώβριο 
του 2021, ο Δρ. Αποστολόπουλος βραβεύτηκε ως «World Eminent Man of Leadership in Health & Entrepreneurship» 
από τον Διεθνή Οργανισμό Who is Who International Awards για την προσφορά του στους τομείς της υγείας, της 
επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας ως Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών αλλά και Πρόεδρος της 
Ελληνικής Ενωσης Επιχειρηματιών.
Είναι παντρεμένος με τη Ρόη Δανάλη και είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών.



Κωνσταντίνος Δερμάνης
Partner, Deca Investments

Ο Κωνσταντίνος Δερμάνης είναι Partner στην Deca Investments, ένα Private Equity fund που 
επικεντρώνεται σε επενδύσεις σε ελληνικές εταιρείες με θετικά χαρακτηριστικά και ελκυστικές 
εκτιμώμενες αποδόσεις.

Ο Κωνσταντίνος έχει περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στο private equity και το investment 
banking με την Eurobank στην Ελλάδα και την Credit Suisse στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Δουλεύοντας ως investment banker έχει συμβουλέψει εταιρείες σε περισσότερες από 30 
συναλλαγές αξίας μεγαλύτερης από € 7 δισ. Επίσης, έχει πραγματοποιήσει 15 επενδύσεις σε 
ελληνικές ΜΜΕ σε μια σειρά από κλάδους όπως η τεχνολογία, τα φάρμακα, τα τρόφιμα και η 
βιομηχανία.

Ο Κωνσταντίνος κατέχει MBA από το INSEAD, MSc στα Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά από το 
ICMA Centre, The University of Reading και BSc από το University of Birmingham.

Δημήτρης Τρύφων
Partner, Charamida Investments 

Ο Δημήτρης τρυφών αποφοίτησε το 2010 από το κολλέγιο Αθηνών. Σπούδασε Environmental Sci-
ence στο πανεπιστήμιο του Brighton. Το 2015 ξεκίνησε το family office της οικογένειας, το οποίο 
πραγματοποιεί  επενδύσεις σε εταιρίες τεχνολογίας καθώς και στο Real Estate. 

Από τις αρχές του 2020 ξεκίνησε να εργάζεται στην Φαρμακευτική εταιρία Winmedica, θυγατρική 
του ομίλου ELPEN. Είναι επίσης συνιδρυτής του Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου.



Γιώργος Πολέμης
Αντιπρόεδρος, DP PUMPS GROUP

Georgios Polemis joined DPPumps in June 2008 and is currently the Vice President of DP PUMPS 
Drakos Polemis Group. While at DP PUMPS, Georgios has focused on the Business Development 
of the company in more than 60 countries. Georgios holds a BA in Business Administration and 
Marketing from Liverpool University in the UK.
DP PUMPS Group is a leading pump manufacturing company in Greece and south east europe 
region. Our company has the accumulated experience of many decades in the construction of 
pumps for projects especially for power plant, infrastructure and several more demanding proj-
ects, Worldwide.
With the latest addition of AVERSA within our group of companies (the leading pump manufac-
turer of Romania with 130 years of history), we have expanded our product range including hori-
zontal heavy duty pumps for the oil & gas industry following API 610 standards.

ΔΡΑΚΌΣ	ΠΌΛΕΜΉΣ	-	DP	PUMPS

H Δράκος Πολέμης - DP PUMPS είναι η κορυφαία εταιρεία κατασκευής αντλιών στην Ελλάδα 
και την περιοχή των Βαλκανίων. Η εταιρεία μας έχει συσσωρευμένη εμπειρία πολλών δεκαετιών 
στην κατασκευή αντλιών για ειδικά έργα, σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, υποδομές, αντλιοστάσια 
ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και κάποια από τα πιο απαιτητικά έργα, παγκοσμίως.
Στο πρόγραμμά μας, διαθέτουμε μια μεγάλη γκάμα φυγοκεντρικών αντλιών, όπως: 
•  κάθετες αντλίες μικτής ροής, 
•  κάθετες αντλίες αξονικής ροής
•  οριζόντιες ή κατακόρυφες αντλίες split casing, 
•  οριζόντιες ή κατακόρυφες, αλλά και ειδικής τοποθέτησης (με άξονα, με τροχαλίες, υγρής 
    τοποθέτησης) αντλίες end suction, 
•  υποβρύχιες αντλίες αξονικής ροής (προπέλες), 
•  ξηρής τοποθέτησης και υποβρύχιες αντλίες λυμάτων και 
•  ειδικά σχεδιασμένες αντλίες που να προσαρμόζονται στις ειδικές απαιτήσεις των πελατών 
   μας (σειρά ειδικών αντλιών) όπως αντλίες με κέλυφος από σκυρόδεμα, συγκολλητές μεγάλου 
   μεγέθους αντλίες, αντλίες πολύ χαμηλού NPSH
Οι εγκαταστάσεις μας περιλαμβάνουν το εργοστάσιο, όπου γίνεται η κατασκευή και η 
συναρμολόγηση των αντλιών, ένα από τα μεγαλύτερα δοκιμαστήρια στην περιοχή των Βαλκανίων 
και το χυτήριό μας, ικανό να παράγει μια μεγάλη γκάμα κραμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
ποιοτήτων Duplex stainless steel & Super Duplex stainless steel.



Πέτρος Ζαβακόπουλος
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 
της COSMOMED A.E.

Ο Πέτρος Ζαβακόπουλος σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Αμστερνταμ και μετέπειτα 
στο Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ. Από την ηλικία των 16 μέχρι και τα 20 εργάστηκε στις 
εταιρείες Spot Thompson JWT, Investment Bank of Greece and Johnson & Johnson. 

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, εργάστηκε ως Sales Engineer στην Sempermed 
USA, στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όπου έλαβε εμπειρία στον τομέα των ιατρικών αναλωσίμων και 
μέσων ατομικής προστασίας. Το 2015 επέστρεψε στην Ελλάδα και ανέλαβε τη διοίκηση της 
οικογενειακής επιχείρησης Cosmomed A.E. ως Πρόεδρος και Δ/νων σύμβουλος. 

Η εταιρεία την τελευταία πενταετία έχει καταφέρει να πενταπλασιάσει τον τζίρο της από τα 
€2εκ. στα €10εκ. και να αυξήσει το προσωπικό της από τα 6 στα 20 άτομα με γραφεία στην 
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

COSMOMED

Η Cosmomed είναι μια ελληνική, οικογενειακή επιχείρηση με ιστορία που ξεκινά το 1983, 
ενώ από το 2016 η δεύτερη γενιά της οικογένειας εκπονεί επιτυχημένα στρατηγικό πλάνο 
ανάπτυξης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εταιρία ειδικεύεται στα προστατευτικά 
και εξεταστικά γάντια καθώς και σε αναλώσιμα προϊόντα προστασίας εργαζομένων. 
Τα προϊόντα της καλύπτουν τον Ιατρικό, Βιομηχανικό και Καταναλωτικό κλάδο μέσα 
από Φαρμακαποθήκες, εταιρίες Μέσων Ατομικής Προστασίας και Super Market. Από 
το 1996 η εταιρία εξάγει τα προϊόντα της με επιτυχία σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και 
Αφρική αναπτύσσοντας ένα ισχυρό δίκτυο συνεργασιών με τοπικούς αντιπροσώπους.





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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Η Space Hellas είναι κορυφαίος System Integrator με διεθνή παρουσία στον χώρο 
των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και της ασφάλειας. Η εταιρεία βρίσκεται 
στο επίκεντρο των τεχνολογικών εξελίξεων από το 1985, προσφέροντας στην αγορά 
μια ευρεία γκάμα ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, τις 
οποίες υποστηρίζει με ένα υπερσύγχρονο τεχνικό δίκτυο. Στόχος της εταιρείας είναι 
να δημιουργεί νέα δεδομένα στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων.
Τα κεντρικά γραφεία της βρίσκονται στην Αθήνα, ενώ διαθέτει υποκαταστήματα σε 
όλες τις μεγάλες Ελληνικές πόλεις και στην Κύπρο, θυγατρικές σε πέντε χώρες του 
εξωτερικού και δραστηριότητες που εκτείνονται από την Ευρώπη έως και τη Μέση 
Ανατολή. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2000.
Στην πολυετή πορεία της η Space Hellas, έχει συνάψει στρατηγικές συμφωνίες με 
τους μεγαλύτερους διεθνείς τεχνολογικούς οίκους και έχει στο ενεργητικό της μια 
εντυπωσιακή λίστα από ολοκληρωμένα σύνθετα έργα, τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στο εξωτερικό. Η δέσμευσή της για συνεχή επένδυση στον χώρο της τεχνολογίας και 
στην επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της, της προσφέρει ένα σημαντικό 
προβάδισμα στην αγορά και την τοποθετεί ανάμεσα στις πρώτες επιλογές, ενός 
διευρυμένου και μακροχρόνια πιστού πελατολογίου.
Πάνω από 35 χρόνια, η Space Hellas επιβεβαιώνει συνεχώς τον κορυφαίο ρόλο της στην 
αγορά ICT, είτε πρόκειται για το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και την παραμετροποίηση 
σύνθετων υποδομών Πληροφορικής και Ασφάλειας, είτε για την υλοποίηση και 
ολοκλήρωση απαιτητικών έργων System Integration.
Η Space Hellas είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 
ISO 9001:2015, ασφάλειας πληροφοριών ISO/IEC 27001:2013, ISO 20000-1:2018 
για το Σύστημα Υπηρεσιών Διαχείρισης της Τεχνολογίας Πληροφοριών (IT Service 
Management System), ISO 22301:2019 για το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής 
Συνέχειας (Business Continuity Management System), ISO 45001:2018 για το Σύστημα 
Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στο χώρο Εργασία, και εφαρμόζει Σύστημα 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, πιστοποιημένο με το διεθνές πρότυπο ISO14001:2015.

www.space.gr 



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. 
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 Εργα, 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.

https://saplegal.gr/
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Bronze Sponsors

Η εταιρεία atc	Όρκωτοί	Ελεγκτές είναι μέλος του παγκόσμιου δικτύου MGI Worldwide, 
με έδρα τo Ηνωμένο Βασίλειο, στελεχώνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, Συμβούλους 
Επιχειρήσεων και Φοροτεχνικούς, με εικοσαετή και πλέον επαγγελματική εμπειρία.
Σταθερή μας προσήλωση είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών με δυναμικές τεχνικές 
και μεθόδους με σκοπό την υλοποίηση των στόχων των επιχειρήσεων, σε ένα άκρως 
ανταγωνιστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Στόχος της atc είναι, η διατήρηση, βελτίωση και ανάπτυξη των πελατών μας με την 
εφαρμογή νέων διαδικασιών και μεθόδων. Η atc αποτελεί μία διαφορετική πρόταση 
στην αγορά. Εφαρμόζουμε νέες τεχνικές και μεθόδους, οι οποίες προσδίδουν ακόμα 
μεγαλύτερη αξία στις επιχειρήσεις. Αυτό που πραγματικά μας ξεχωρίζει είναι η 
εμπειρία των πελατών μας, όταν συνεργάζονται με τους ανθρώπους της atc.

Όι	υπηρεσίες	που	παρέχουμε	είναι:
 ▪ Ελεγκτικές Υπηρεσίες
 ▪ Φορολογικές Υπηρεσίες
 ▪ Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης
 ▪ Υπηρεσίες Reporting
 ▪ Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου
 ▪ Υπηρεσίες Κοστολόγησης
 ▪ Υπηρεσίες Outsourcing Payroll & HR

https://atcaudit.gr/



Στην LogisticsWay	εδώ και 13 χρόνια εστιάζουμε αποκλειστικά στην παροχή μιας 
οικονομικά βιώσιμης αξίας στους πελάτες μας. Τους βοηθούμε να κατανοήσουν 
τις βαθύτερες αιτίες της ανεπάρκειας στην αλυσίδα εφοδιασμού τους και να 
καθορίσουν μια στρατηγική μετασχηματισμού και έναν οδικό χάρτη για τη βελτίωση 
των επιδόσεών τους. Εχουμε τις μεθόδους, τα εργαλεία και τις δεξιότητες για 
να στηρίξουμε τους πελάτες μας από τις αρχικές τους ανάγκες έως τη βιώσιμη 
προσφορά αξίας στην επιχείρηση.

Ο ακρογωνιαίος λίθος της προσέγγισής μας είναι η διαχείριση αλλαγών και η 
εκπαίδευση, τα οποία είναι τα κλειδιά της επιτυχίας, γιατί πιστεύουμε ότι η 
τεχνολογία δεν είναι η μόνη απάντηση.
Ανακαλύψτε πώς η εξειδικευμένη μας ομάδα, μπορεί να υποστηρίξει τη βιώσιμη 
αλλαγή για να προσφέρει πραγματική αξία στην επιχείρησή σας με το επιχειρησιακό 
μοντέλο  PEITHΩΣ .

Η P E I T H Ω S,  ως ένας μηχανισμός Σκέψης όπως ακριβώς το έπραξαν οι 
αρχαίοι Ελληνες , χρησιμοποιώντας λογικά και πρακτικά επιχειρήματα και 
τεκμήρια. Αποτυπώνει σκέψεις, επιχειρήματα, γεγονότα, εμπειρικές αλήθειες και 
παραδείγματα, βοηθώντας να προσφέρουμε βέλτιστους τρόπους και πρακτικές, 
που μπορούν να εφαρμοστούν στον οργανισμό της κάθε επιχείρησης  και να 
συνεισφέρουν σε πρακτικό επίπεδο στην βελτίωση της Αλυσίδας Εφοδιασμού και 
στην μείωση του κόστους λειτουργίας της κατά 30%.

https://www.logistics-way.gr/



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

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για χορηγίες και πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα 
παρακαλώ επικοινωνήστε με:

Γρηγόριος Λεωνίδης
Διευθύνων Σύμβουλος

T: 210 92 21 717
Κ: 697 998 2965

gleonidis@cleon.gr

Για πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία εγγραφής συνέδρων 
παρακαλώ επικοινωνήστε με:

Βικτώρια Ζώινα
Conferences & Marketing Director

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