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Πρόγραμμα Συνεδρίου



Πρόγραμμα Συνεδρίου

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

	 Εισαγωγή	στο	Forum
	 Συντονισμός:	Νικολοπούλου	Ειρήνη, 
 TV Journalist - Communication Consultant 

 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ	-	ΚΕΝΤΡΙΚΗ	ΟΜΙΛΙΑ
 
	 Συρεγγέλα	Μαρία, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 
 Υποθέσεων, Αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική, 
 την Οικογένεια και την Ισότητα των Φύλων

	 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

	 Στέγγου	Υλιάνα, Πρόεδρος, Ελληνικής Ένωσης Γυναικών 
 στον Πολιτισμό και τον Τουρισμό 
 Τίτλος	Ομιλίας:	«Η διαφορετικότητα δεν ανήκει στο μέλλον,  
 είναι το μέλλον»

	 ΟΜΙΛΙΑ
 
 Hedwige	Nuyens,	Chair European Women on Boards
  Τίτλος	Ομιλίας:	“Why 40% women on Boards matter and how 

to get there”

10:15 – 11:35	 Ενότητα	Ι
	 Δημιουργώντας	κουλτούρα	Diversity	&	Inclusion	
	 στην	εταιρεία	–	Case	Studies	Inclusion	Champions

	 	Φοινικοπούλου	Αλίκη,	Director EU Government Affairs and 
Public Policy-Salesforce and Vice-Chair of the Diversity and 
Inclusion Taskforce of the American Chamber of Commerce to 
the EU

	 	Τίτλος	Ομιλίας:	«Η σημασία της διαφάνειας και των δεδομένων 
για την προώθηση της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης 
στον εργασιακό χώρο»



Πρόγραμμα Συνεδρίου

	 	Βουβονίκου	Θάλεια,	HR Head Greece & Cyprus Henkel Hellas S.A.
	 	Τίτλος	Ομιλίας:	“D&Ι Strategy & the contribution of HR: A closer 

look”
 
	 	Ιωάννου	Δωροθέα,	Deputy Chief Operating Officer, The 

American P&I Club
 	Τίτλος	Ομιλίας:	“Diversity and inclusion: Paving the way 

through enablement"

	 	Διαμαντή	Ηλέκτρα,	Head of Human Resources, Westnet 
Distribution S.A

	 	Τίτλος	Ομιλίας:	“Inclusion in Workplace: “Empowering our 
People” 

11:35 – 11:45	 Διάλειμμα	

11:45 – 13:15	 Ενότητα	ΙΙ
	 Ο	ρόλος	του	Management
	 •	Η	Συμβολή	της	Ανώτατης	Διοίκησης
	 •	Η	Συμβολή	του	HR	

	 		Κοσσένα	Έλενα	Φ.,	Lawyer & Mediator - Partner, Saplegal - Α.Σ. 
Παπαδημητρίου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία

	 	Τίτλος	Ομιλίας:	«Δικηγορικό επάγγελμα: Καριέρα, γυναίκα, 
μητέρα. Στερεότυπα, προκλήσεις και αντιμετώπιση»

	 	Πετροπάκη	Άλκηστις,	General Manager, Advance Gender 
Equality in Business – Switzerland

	 	Τίτλος	Ομιλίας:	“How to fix the rules of the career game?”

	 	Δρ	Λειβαδάρου	Τζένη,	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ομίλου Ελλάκτωρ

	 	Τίτλος	Ομιλίας:	«Οι γυναίκες στην τεχνολογία και η σημασία 
της σωστής πληροφόρησης» 

	 	Φασούλα	Πίμη,	Communications & Marketing Director, Alpha 
Satellite Television S.A.

 Τίτλος	Ομιλίας:	«Δείξε μου το φύλλο σου να σου πω ποιος  
 είσαι: Αλήθεια ή Ψέμα;»



Πρόγραμμα Συνεδρίου

 Σιλβεστριάδου	Κική, Chief Executive Officer Nova Media
 Τίτλος	Ομιλίας: «W for Women: Δράσεις για την αναγνώριση  
 της αξίας που παράγουν οι γυναίκες»

13:15 – 13:30	 Διάλειμμα	

13:30 – 13:45	 	Κάλφα	Λάρα,	Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΕΣΥΠ
	 	Τίτλος	Ομιλίας: «Diversity & Inclusion στις δημόσιες 

επιχειρήσεις – πρακτικές και focus areas»

13:45 – 15:00	 Ενότητα	III
	 Woman	Presence	in	the	Greek	Boards	

  Δρ.	Κουφόπουλος	Δημήτριος	Ν, BSc, MBA, PhD, FCIM, 
FIC, CMBE, FRSA, University of London, Founder Hellenic 
Observatory of Corporate Governance

	 	Τίτλος	ομιλίας:	“Female Directorships in the ATHEX ESG 
Boardrooms”

	 	Βαρβαρίγου	Θεοδώρα,	Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου,  
Μη Εκτελεστικό Μέλος ΕΥΔΑΠ

	 	Τίτλος	ομιλίας:	«Εκπροσώπηση γυναικών σε Διοικητικά 
Συμβούλια μεγάλων εταιρειών: προβλήματα και προκλήσεις»

	 	 Markaki	-	Bartholdi	Diana,	CEO, Boardroom
	 	Τίτλος	ομιλίας:		“The importance of board diversity  

and how to achieve it”

*Το πρόγραμμα υπόκειται σε αλλαγές της τελευταίας στιγμής εφόσον κριθεί αναγκαίο.



Ομιλητές



Γρηγόρης Λεωνίδης
Διευθύνων Σύμβουλος
CLEON Conferences & Communications

Είναι απόφοιτος του Ludwig - Maximilians Universität München στον τομέα της Επικοινωνίας και 
των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ενώ είναι κάτοχος και Ph.D. Communication and Media Studies 
του ίδιου ιδρύματος. Εργάστηκε στην Siemens στην Γερμανία και γρήγορα συνέχισε στην Ελλάδα 
στην θέση του Corporate Communications Director. 
Κατά την διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας διετέλεσε υπεύθυνος επικοινωνίας 
μεταξύ άλλων στις: Ομιλος Βαρδινογιάννη, Παπαστράτος, Club Hotel Casino Loutraki και ΕΡΤ. Τον 
Μάρτιο του 2021, ίδρυσε την CLEON Conferences and Communications.

Ειρήνη Νικολοπούλου
Δημοσιογράφος - Επικοινωνιολόγος

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



Μαρία Συρεγγέλα
Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Αρμόδια για τη 
Δημογραφική Πολιτική, την Οικογένεια και την Ισότητα των Φύλων

Η Μαρία Συρεγγέλα είναι η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για τη 
Δημογραφική και Οικογενειακή Πολιτική και την Ισότητα των Φύλων. 
Διετέλεσε Γενική Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων από τον Ιούλιο του 
2019 έως τον Ιανουάριο του 2021.
Είναι αντιπρόεδρος των Γυναικών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP Women).
Διετέλεσε αντιπρόεδρος του ΚΕΘΙ (Κέντρο Ερευνών Θεμάτων Ισότητας) από το 2013 έως και τον 
Μάρτιο του 2015.
Διετέλεσε αντιπρόεδρος του YEPP (Νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος), από το 2001 έως 
το 2005 και εκπρόσωπος του YEPP στο Western Balkan Democracy Initiative και στο Southeastern 
European Forum, την ίδια περίοδο.
Υπήρξε μέλος του Ε.Γ. της ΟΝΝΕΔ, ως υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων, από το 2001-2004 και  στην Κ.Ε. 
από το 1998-2005.
Ηταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στις Ευρωεκλογές του 2004.
Απόφοιτη της Φιλοσοφικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό 
στη Διοίκηση Υπηρεσιών για Στελέχη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και διπλωματική 
εργασία στην Πολιτική και Στρατηγική της Νέας Δημόσιας Διοίκησης (New Public Management).
Εχει υπηρετήσει σε νευραλγικές θέσεις, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα με 
ειδίκευση, κυρίως, σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού.
Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Γνωρίζει Αγγλικά, Γαλλικά και Τούρκικα.
Είναι παντρεμένη με τον Φώτη Κυριακόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό και μητέρα δύο παιδιών, του 
Βασίλη και του Κωνσταντίνου.



Υλιάνα Στέγγου
 Πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Γυναικών 
στον Πολιτισμό και τον Τουρισμό

Ξεκίνησε την καριέρα της ως Πολιτικός Μηχανικός, αποφοίτησε από το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο και πήρε άδεια άσκησης επαγγέλματος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. 
Είναι μητέρα δύο παιδιών του Πάνου και της Ζωής.
Εργάστηκε ως μηχανικός στα εργοτάξια του Ομίλου της Τεχνικής Ολυμπιακής εκτελώντας έργα 
οδοποιίας, αρδευτικά, λιμενικά, κτιριακά κ.α. 
Εως σήμερα παραμένει ενεργό μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του ομίλου εταιρειών της 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ.
Κατέχει Πτυχίο Κατασκευαστή ΜΕΚ Δ΄ Τάξεως σε έργα Οδοποιίας, Οικοδομικά , Υδραυλικά , 
Λιμενικά, Βιομηχανικά, Ενεργειακά.
Εχει εκπονήσει εργασία με θέμα «Υδροηλεκτρικά έργα & Περιβάλλον» στο εργαστήριο 
υδροηλεκτρικών έργων & φραγμάτων του Ε.Μ.Π. 
Η Υλιάνα Στέγγου σήμερα είναι :
 • Εκλεγμένη Πρόεδρος του Ελληνικού Σωματείου Γυναίκες του Τουρισμού και του Πολιτισμού.
 • Εκλεγμένη Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Μαρία Κάλλας.
Χόμπι: ταξίδια, μουσική, διάβασμα, κινηματογράφος, γευσιγνωσίες, γαστρονομία, τέχνη 

Nuyens Hedwige
Chair European Women on Boards

Hedwige Nuyens is Chair of European Women on Boards, a not for profit organisation based in 
Brussels, advocating for equality of women and men in decision making. Hedwige has been a long-
standing advocate for gender diversity. Elected Businesswomen of the Year in 1999, she mentored 
hundreds of women so far, helping them build the career they want. She wrote a book in 2005 on 
the glass ceiling. In 2013 she was elected Chairwoman of the BNP Paribas’ Women network.
Apart from this pro bono work, Hedwige Nuyens has more than 35 years of experience in the Bank-
ing Industry and in Finance. She currently heads the International Banking Federation representing 
the banking industry at international level. Previously she was Head of Group Prudential Affairs at 
BNP Paribas, Chief Financial Officer of the Catholic University Louvain and Chief Risk Officer of ABN 
Amro Bank in Belgium.
Hedwige holds a Faculty of Law and a Master’s in financial sciences from the Catholic University 
Louvain, a Master’s in business administration and finance from the EHSAL Brussels. She followed 
courses on Digital Transformation at Insead, on Sustainable Finance at Cambridge, on Artificial In-
telligence & Machine Learning at MIT and on Cyber Security at Harvard.



Αλίκη Φοινικοπούλου
Director EU Government Affairs and Public Policy-Salesforce 
and Vice-Chair of the Diversity and Inclusion Taskforce 
of the American Chamber of Commerce to the EU

Aliki Foinikopoulou heads the EU Government Affairs and Public Policy team at Salesforce. In her 
role, she engages with governments across Europe to advocate for Salesforce’s core values: trust, 
customer success, innovation, sustainability, and equality for all. She has 10+ years of professional 
experience in public affairs and public policy, having previously worked as a consultant for leading 
technology companies, and in the European Commission. 
In 2019, Aliki was elected Vice-Chair of the Diversity & Inclusion Taskforce of the American Chamber 
of Commerce to the European Union (AmCham EU). The Task Force creates a platform for the 150+ 
member companies of AmCham EU and external stakeholders to share best practices and explore 
how to best facilitate work environments that celebrate diversity and empower under-represented 
groups providing them with equal opportunities to thrive.

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

Θάλεια Βουβονίκου
HR Head Greece & Cyprus  Henkel



Δωροθέα Ιωάννου
Deputy Chief Operating Officer, The American P&I Club

Dorothea holds a J.D. from St. John’s University School of Law in New York and a BA from the City 
University of New York. Dorothea’s career now spans over 30 years and began in the early 90’s initially 
working in medical insurance and in law firms involved in commercial as well as maritime law. In Jan-
uary of 1998, Dorothea entered the marine insurance industry joining Allied Insurance Brokers Ltd. 
to manage the Marine Insurance Claims Department. In 2005, Dorothea joined SCB (Hellas) Inc., the 
Piraeus Claims Liaison Office for the Managers of the American P&I Club, (Shipowners Claims Bureau 
Inc., NY) as a Claims Executive. In 2009 she took on the claims as well as general management of the of-
fice and went on to become the first woman to be appointed to the Executive Committee of Shipown-
ers Claims Bureau Inc. NY. In 2013 she became the Regional Business Development Director for Europe 
Middle East and Africa, was later promoted to Global Business Development Director, making her the 
first woman to occupy a top-level global executive position in the history of the American Club and its 
managers. In 2018 Dorothea was appointed Chief Commercial Officer and now serves as Deputy Chief 
Operating Officer, overseeing global operations. 
In addition, as of June 2020 Dorothea was appointed Secretary of the Board of Directors of the Amer-
ican Club. Dorothea is active in the shipping industry, a frequent speaker at events, a known mentor 
for young professionals and in 2017 Dorothea was awarded with the Next Generation Shipping Award 
for 2017 at the Lloyd’s List Global Awards in London. She served on the Board of WISTA Hellas for four 
years as Vice President, served as a board member of the Piraeus Marine Club and represents the Club 
as a member of the American Hellenic Chamber of Commerce and most recently was elected to the 
Board of Governors of the International Propeller Club of the United States – Port of Piraeus. Dorothea 
is also a board member of the American Hellenic Hull Insurance Company, Ltd., a wholly owned hull 
insurance subsidiary of the American P&I Club. 
As recently announced, as of August 1, 2022, Dorothea will assume the position of CEO of Shipown-
ers Claims Bureau Inc., Managers of the American P&I Club, which will make her the first female CEO 
leading an International Group Club in the 167 years since the first mutuals of the current Group were 
founded. 



Ηλέκτρα Διαμαντή
Head of Human Resources, Westnet Distribution S.A. 

Η Ηλέκτρα Διαμαντή αποτελεί ένα έμπειρο στέλεχος Ανθρώπινου Δυναμικού, με μεταπτυχιακό 
στην «Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία» και πλούσια επαγγελματική διαδρομή πάνω από 
15 χρόνια στο χώρο.
Εχει βαθιά γνώση του εργατικού δικαίου και πολυεπίπεδη εμπειρία στον αποτελεσματικό 
οργανωτικό σχεδιασμό, εστιάζοντας στην εφαρμογή προγραμμάτων και αλλαγών που ενισχύουν 
τις εταιρείες και την υλοποίηση πρωτοβουλιών που βελτιώνουν την εταιρική κουλτούρα.
Με την ατζέντα HR να έχει πρωτεύοντα ρόλο στο στρατηγικό σχεδιασμό για τη βελτίωση του δείκτη 
δέσμευσης των εργαζομένων, έχει ασχοληθεί εκτενώς με την ενίσχυση των ικανοτήτων των ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης, της ανάπτυξης ηγεσίας, της διαχείρισης απόδοσης και 
της διαχείρισης ταλέντων. Είναι μέλος της ομάδας Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου Εταιρειών 
Olympia τα τελευταία 9 χρόνια, έχοντας αναλάβει πιο πρόσφατα το ρόλο HR Head στη Westnet 
Distribution, μια κορυφαία εταιρεία στο χώρο της διανομής, με γραφεία σε Ελλάδα, Κύπρο και 
Πολωνία.

Έλενα Φ. Κοσσένα
Lawyer & Mediator - Partner, Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου 
& Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία

H Ελενα Κοσσένα συνεργάζεται από το 1998 με τη δικηγορική εταιρία «Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου 
& Συνεργάτες», στην οποία σήμερα είναι εταίρος. Είναι δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω και διαθέτει 
πολυετή εμπειρία σε ημεδαπές και διεθνείς υποθέσεις αστικών, εμπορικών και ναυτιλιακών 
υποθέσεων. Εχει συμμετάσχει σε δεκάδες συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώ άρθρα και 
ομιλίες της έχουν δημοσιευθεί στο νομικό τύπο. 
Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους LL.M. in In-
ternational Commercial Law (University of Kent at Canterbury) και MSc in Business Law for Law 
Practitioners (ALBA) και πιστοποιήσεις στους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών και τις 
διαπραγματεύσεις από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς, όπως το ICC και το PON Harvard Law 
School. 
Είναι μέλος Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Εταιρίας Μηχανογράφησης του Δήμου Αθηναίων-ΔΑΕΜ Α.Ε.., 
του κοινωφελούς ιδρύματος Chandris Antony Rania Foundation και του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών 
Ελλήνων καθώς και ενεργό μέλος πολλών επιστημονικών κι άλλων σωματείων.



Δρ Τζένη Λειβαδάρου
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Ελλάκτωρ

Η Δρ Λειβαδάρου είναι μηχανικός νέων τεχνολογιών και καινοτομίας, μέλος ΔΣ του Ομίλου Ελλάκτωρ 
και μέλος της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας. Εχει 17  χρόνια εμπειρίας σε θέματα υποδομών, 
στη διαχείριση φυσικών πόρων και στη χάραξη στρατηγικής σε επενδύσεις για την ενεργειακή 
μετάβαση.  Εχει εργαστεί σε έργα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της Παγκόσμιας Τράπεζας, και έχει 
εργαστεί σε διεθνείς οργανισμούς όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Γενική Γραμματεία – 
Νέα Υόρκη) και ομίλους επιχειρήσεων, όπως ο όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια. Σπούδασε πολιτικός 
μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στις 
τεχνολογίες υδατικών πόρων. Στην πορεία της καριέρας της μετακόμισε στο Πανεπιστημίου του 
Cambridge στο Ηνωμένο Βασίλειο, απέσπασε δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο στα οικονομικά των 
υποδομών και στη συνέχεια εκπόνησε το διδακτορικό της στο Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 
και Θεωρητικής Φυσικής. Κάνοντας έρευνα στις πατέντες για πράσινες τεχνολογίες, είχε την τύχη 
να συνεργαστεί με διακεκριμένους ακαδημαϊκούς ερευνητές, σε μεγάλο εύρος ερευνητικών 
προγραμμάτων. Παράλληλα, ασχολείται επί χρόνια με θέματα κοινωνικής ενσωμάτωσης και 
προσβασιμότητας. Συμμετέχει επίσης συστηματικά σε πρωτοβουλίες γυναικείας ενδυνάμωσης 
με ομιλίες που ενθαρρύνουν την ενασχόληση των γυναικών στην τεχνολογία (π.χ. Women on Top, 
“I am remarkable” – Google talks).

Άλκηστις Πετροπάκη
General Manager, 
Advance Gender Equality in Business – Switzerland

Alkistis Petropaki is the General Manager of “Advance – Gender Equality in Business”. She has more 
than 20 years experience in leading positions in well-known FMCG (Fast Moving Consumer Goods) 
companies like e.g. L’Oréal, Nestlé, Johnson & Johnson and Lindt. Before joining Advance, she was 
the Country Manager of Yves Rocher in Switzerland. She studied economics and holds a MBA from 
ESCP-EAP. She also has a Master’s degree in German literature from the University of Athens. Alkis-
tis is married, has 2 grown-up children, and leaves in Zurich, Switzerland. 
Alkistis passionately believes in the benefits of mixed-gender teams for society, for business as well 
as for individuals. With her engagement for gender equality, she wants to make a positive impact 
in the economy.



Κική Σιλβεστριάδου
CEO of Nova Media

Η Κική Σιλβεστριάδου εντάχθηκε στο δυναμικό της Νοva τον Σεπτέμβριο του 2021 ως C.E.O. 
της ΝOVA MEDIA. Εχει σχεδόν δύο δεκαετίες επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα των 
μέσων ενημέρωσης, κατέχοντας διάφορους ανώτερους διευθυντικούς ρόλους. Εχει εκτεθεί 
και διαχειριστεί όλες τις πτυχές του management από στρατηγικό και οικονομικό σχεδιασμό, 
διαχείριση λειτουργιών, διαχείριση μετασχηματισμού επιχειρήσεων και οργανωτική διαχείριση. 
Εχει αναπτύξει επιχειρηματικές στρατηγικές που επέτρεψαν στους οργανισμούς να επιτύχουν 
λειτουργική αριστεία και βελτιωμένη οικονομική απόδοση.
Eίναι υπεύθυνη για την καθοδήγηση της στρατηγικής κατεύθυνσης της NOVA Media, τον εντοπισμό 
και την αξιοποίηση των ευκαιριών και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης επιχειρηματικής ανάπτυξης. 
Η Κική κατέχει δίπλωμα B.Sc., a M.Sc. καθώς και διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) στα Οικονομικά.

Πίμη Φασούλα
Communications & Marketing Director
Alpha Satelite Television S.A.

Η Πίμη Φασούλα είναι Διευθύντρια Επικοινωνίας και Marketing στον ALPHΑ όπου εργάζεται από 
το 2005. Εχει μεγάλη εμπειρία στον τομέα του entertainment business με πάνω από 25 χρόνια σε 
θέσεις ευθύνης με επίκεντρο το Marketing, την Επικοινωνία και το Promotion. Από το 1998 έως 
το 2005 κατείχε τον τίτλο του Press and Promo Manager και ήταν υπεύθυνη για την τηλεοπτική 
προβολή των καλλιτεχνών της δισκογραφικής εταιρίας EMI. Στον ALPHA, εκτός των καθηκόντων 
της στην επικοινωνία, έχει συντονίσει το digital transformation και το digital rebranding του al-
phatv.gr. Εχει Πτυχίο στην Επικοινωνία και το Marketing, Diploma se Digital Marketing και διπλό 
Μεταπτυχιακό σε Communication Arts and Image Studies.



Λάρα Κάλφα
Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΕΣΥΠ

Η Λάρα ξεκίνησε την καριέρα της από την Colgate Palmolive στην Ελλάδα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε 
στην Ευρωπαϊκή Εδρα της στις Βρυξέλλες και κατόπιν στο Παρίσι, ενώ συνεργάστηκε στενά και με 
τα κεντρικά γραφεία της στη Νέα Υόρκη. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 2000 όπου εργάστηκε ως 
Επικεφαλής Τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού, σε εταιρείες όπως η Wind, ο Ομιλος ΑΝΤ1, η Me-
dia Markt και η Famar. Η Λάρα και οι ομάδες της κέρδισαν ποικίλα βραβεία που αφορούσαν στην 
εμπειρία των εργαζομένων, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και σε ESG δράσεις.
Πιο πρόσφατα, η Λάρα εντάχθηκε στο Υπερταμείο όπου επιβλέπει το HR και για τις θυγατρικές 
του χαρτοφυλάκιού που δραστηριοποιούνται σε κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας 
και επηρεάζουν βασικές πτυχές της ελληνικής οικονομίας όπως η ανάπτυξη, η απασχόληση, η 
ανταγωνιστικότητα και η εξωστρέφεια.
Η Λάρα βρίσκεται σε διαδικασία απόκτησης διδακτορικού διπλώματος (DBA) από το Πανεπιστήμιο 
SDA Bocconi. Απέκτησε το πρώτο μεταπτυχιακό της (MBA) στα Χρηματοοικονομικά από το 
Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου μετά τις σπουδές της στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τα 
Μαθηματικά στην Ελλάδα. Εχοντας σαν μητρική γλώσσα τα ελληνικά, μιλάει άπταιστα αγγλικά και 
γαλλικά ενώ έχει και βασικές γνώσεις ιταλικών, γερμανικών και ισπανικών.

Δρ Δημήτριος Κουφόπουλος
BSc, MBA, PhD, FCIM, FIC, CMBE, FRSA, University of London, 
Founder Hellenic Observatory of Corporate Governance

Dimitrios N. Koufopoulos is a Visiting Professor, School of Law, CCLS, Honorary Research fellow at Birk-
beck University and Director of the Global Online MBA Programmes in University of London. Since 1991 
he has held numerous academic positions at Brunel University, Cardiff University as well as in Univer-
sity of Warwick, Liverpool, and Glasgow. He publishes extensively in academic journals and numerous 
papers that co-authors are presented in major conferences national and international conferences. In 
2007, he launched the Hellenic Observatory of Corporate Governance (www.hocg.eu), where research-
es on five distinct sectors for Greece are contacted and published. He is the founder and Managing 
Partner in Gnosis Management Consultants (www.gnosisconsultants.com), specializing in training and 
research and a partner at Proteas Ltd (www.proteas.io)



Θεοδώρα Βαρβαρίγου
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, 
Μη Εκτελεστικό Μέλος ΕΥΔΑΠ

Η Θεοδώρα Βαρβαρίγου είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Από τον Ιούνιο του 2019 είναι η Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.), εταιρίας 
εισηγμένης στο Ελληνικό Χρηματιστήριο. Επιπλέον είναι η Πρόεδρος της Επιτροπής Στρατηγικής και 
Καινοτομίας, μέλος της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης 
Κινδύνων. Από το 2015 είναι μέλος του ΔΣ του Ιδρύματος Μποδοσάκη και μέλος της Διοικούσας 
Επιτροπής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανωτέρων Σπουδών. Από το 2020 είναι μέλος του ευρωπαϊκού 
δικτύου “Women in Leadership”.
 Ελαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το ΕΜΠ το 1988, διπλώματα Μάστερ 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (1989) και Επιστήμης Υπολογιστών (1991) από το Πανεπιστήμιο του Stan-
ford στην Καλιφόρνια και το διδακτορικό της επίσης από το Πανεπιστήμιο του Stanford το 1991. 
Η κα Βαρβαρίγου έχει μεγάλη εμπειρία σε τεχνολογίες αιχμής όπως ανάλυση δεδομένων, τεχνολογίες 
τεχνητής νοημοσύνης, μηχανικής μάθησης, υπολογιστικό νέφος (cloud computing), τεχνολογίες 
big data, τεχνολογίες IoT,  semantic web, τεχνολογίες κοινωνικής δικτύωσης κ.α. Εχει δημοσιεύσει 
περισσότερες από 500 εργασίες σε σημαντικά διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και βιβλία. 
Εχει συμμετάσχει και συντονίσει πάνω από 60 ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Από το 2012-
2020 συμμετείχε στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αντικείμενο το Cloud 
computing, υπήρξε αξιολογήτρια ερευνητικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ προσφάτως 
απέκτησε πιστοποίηση παρακολούθησης του προγράμματος «Καθιστώντας τα Εταιρικά Διοικητικά 
Συμβούλια πιο αποτελεσματικά» από το Harvard Business School Executive Education. Εργάστηκε ως 
ερευνητικά υπεύθυνη στα AT&T Bell Labs των ΗΠΑ (1991-1994), καθώς και στο Πολυτεχνείο Κρήτης, 
στα Χανιά ως Επίκουρη Καθηγήτρια (1995-1997). Από το 2008-2012 διετέλεσε διευθύντρια του 
μεταπτυχιακού προγράμματος «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» του ΕΜΠ και κατά το διάστημα 2010-
2020 διετέλεσε επίσης τακτικό μέλος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του ΕΜΠ.



Diana Markaki - Bartholdi
CEO, Boardroom

Diana Markaki is an international M&A lawyer, senior executive in the energy and infrastructure 
industry, and experienced board member in both public and private companies.  She has served on 
the Board of Directors of ELLAKTOR, a publicly traded infrastructure group doing global business in 
more than 30 countries, and is on the Board of Directors of 5G Ventures SA, which manages Phais-
tos Fund, a multi-million mutual fund that invests in 5G technology, where she also Chairs the Board 
Audit Committee.  Diana is also equity partner in international investment bank Venero Capital Ad-
visors, where she leads the global practice on ESG and Impact Investing out of Switzerland.
Diana holds a Law degree and LL.M. in International and European Law from the University of Ath-
ens, as well as an Executive MBA from Harvard Business School.
Diana is also founder of the Boardroom, the first private club for senior female executives who 
aspire to be Board Members. She is also Swiss Chair of the global campaign “50/50 Women on 
Boards”, angel investor in female-founded start-ups and mentor of high-potential women.



Χορηγοί





Η Henkel δραστηριοποιείται παγκοσμίως με ένα καλά ισορροπημένο και διαφοροποιημένο 
χαρτοφυλάκιο. Η εταιρεία κατέχει ηγετικές θέσεις με τους τρεις επιχειρηματικούς τομείς 
της τόσο στο βιομηχανικό όσο και στον καταναλωτικό κλάδο χάρη στις ισχυρές μάρκες, τις 
καινοτομίες και τις τεχνολογίες της.
Ο επιχειρηματικός τομέας Συγκολλητικών Τεχνολογιών της Henkel είναι ο ηγέτης 
της παγκόσμιας αγοράς συγκολλητικών ενώ στους τομείς Προϊόντων Ομορφιάς και 
Απορρυπαντικών προϊόντων, η εταιρεία κατέχει ηγετικές θέσεις σε πολλές αγορές και 
κατηγορίες ανά την υφήλιο.
Η Henkel έχει πίσω της 145 χρόνια επιτυχίας. Ως αναγνωρισμένος ηγέτης σε θέματα 
αειφορίας, βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις πολλών διεθνών δεικτών και κατατάξεων.
Απασχολεί περίπου 53.000 άτομα παγκοσμίως, μια ομάδα γεμάτη πάθος και 
διαφορετικότητα που την ενώνει μια ισχυρή εταιρική κουλτούρα, ο κοινός σκοπός για 
τη δημιουργία βιώσιμης αξίας και οι κοινές αξίες. Μια ομάδα από 125 έθνη σε σχεδόν 
80 χώρες. Περίπου το 85% των εργαζομένων μας εργάζονται εκτός Γερμανίας, με 
περισσότερους από τους μισούς σε αναδυόμενες αγορές. Πιστεύουμε ότι μια εταιρική 
κουλτούρα που εστιάζει στη διαφορετικότητα και την ενσωμάτωση του διαφορετικού 
είναι ο βασικός μοχλός δημιουργικότητας.
Στα πλαίσια της κουλτούρας μας για την αποδοχή και ενσωμάτωση της Διαφορετικότητας, 
υποστηρίζουμε τη στρατηγική της μητρικής εταιρείας και μαλιστα το 2019 η Henkel Ελλάς 
είναι ανάμεσα στις εταιρείες που υπογράφει τη Χάρτα Διαφορετικότητας «Diversity Char-
ter” για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

SILVER SPONSOR





BRONZE SPONSOR

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στην 
παροχή υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων, καλύπτοντας τις 
ανάγκες άνω του 40% του συνολικού πληθυσμού της χώρας.
Η «Εταιρεία Υδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης» ιδρύθηκε μετά από τη 
συγχώνευση της Ανωνύμου Ελληνικής Εταιρείας Υδάτων των Πόλεων Αθηνών – Πειραιώς 
και περιχώρων (Ε.Ε.Υ.) και του Οργανισμού Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ο.Α.Π.). Το 1999 
η ΕΥΔΑΠ περιήλθε στη σημερινή της νομική μορφή και τον Ιανουάριο του 2000, η Εταιρεία 
εισήλθε στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Εκτιμώντας το μέγεθος και την τεχνογνωσία της, η ΕΥΔΑΠ κατατάσσεται ανάμεσα στις 
μεγαλύτερες εμπορικές και βιομηχανικές εταιρείες του Ελληνικού χώρου.  H Εταιρεία μέσω 
ενός δικτύου 14.000 χλμ εξυπηρετεί 4.400.000 πολίτες (περίπου 2.160.000 παροχές), ενώ 
στον τομέα της αποχέτευσης, με ένα δίκτυο 9.500 χλμ. Εξυπηρετεί περίπου 3.500.000 
πολίτες.  Η Εταιρεία επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες καθώς στην επέκταση των 
δραστηριοτήτων της εντός και εκτός της γεωγραφικής περιοχής αρμοδιότητάς της.
Εχοντας πάντα ως γνώμονα τον πελάτη-καταναλωτή και την αδιάλειπτη παροχή καθαρού 
πόσιμου νερού, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη 
συνολική της στρατηγική η οποία ενσωματώνει τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης προς 
όφελος της Εταιρείας, των επενδυτών αλλά και της κοινωνίας.
Η ΕΥΔΑΠ είναι η πρώτη εταιρεία του Δημοσίου που ενσωμάτωσε στον Απολογισμό 
Βιώσιμης Ανάπτυξης του 2020, τα SASB Πρότυπα για τον κλάδο του νερού, ενώ παράλληλα 
έχει ενταχθεί στον δείκτη ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών.



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

Γρηγόρης Λεωνίδης
Διευθύνων Σύμβουλος
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Βικτώρια Ζώινα
Conferences & Marketing Director
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