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Ηράκλειο 





Πρόγραμμα Συνεδρίου

10:00 – 11:00	 Καλωσόρισμα
	 Λεωνίδης	Γρηγόρης, Διευθύνων Σύμβουλος, 
 CLEON Conferences & Communications

	 Συντονισμός
	 Αντώνης	Παπαγιαννίδης,	

Δικηγόρος - Δημοσιογράφος

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ	ΟΜΙΛΙEΣ

Δρ.	Κυριάκος	Κώτσογλου,	
Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
Περιφέρεια Κρήτης
Τίτλος	Ομιλίας:	«Κρήτη 2030! Αναζητώντας την Αειφορία του 
Προορισμού και την Ευζωία του Ανθρώπου»

Βαγγέλης	Αποστολάκης,	
Deputy Senior Partner, KPMG in Greece
Τίτλος	Ομιλίας: «Κρίσιμοι παράγοντες ευημερίας και 
μακροημέρευσης οικογενειακών επιχειρήσεων»

ΟΜΙΛΙΑ
Δημήτρης	Ιατρίδης,	
Εκτελεστικός Διευθυντής, Ένωση Λιμένων Ελλάδος
Τίτλος	Ομιλίας: «Επιχειρώντας σε ένα παγκόσμιο, ανταγωνιστικό 
και disruptive περιβάλλον»



11:00 – 12:00		 Ενότητα	Ι	
Νέα	επιχειρησιακά	μοντέλα:	Εφαρμόζοντας	ψηφιακές	λύσεις	
και	ψηφιακό	μετασχηματισμό	στην	εταιρεία	σου

Ζωή	Δημοπούλου, 
SME Greece Sales Manager Vodafone Business Unit

Ιωάννης	Αποστολόπουλος,	
Head of Sales, Euronet Merchant Services (epay)
Τίτλος	Ομιλίας: «Οι ηλεκτρονικές πληρωμές ως πυρήνας 
καινοτομίας για την ελληνική επιχείρηση»

Ζαχαρίας	Χνάρης,	
Ιδρυτής-Δ. Σύμβουλος, CHC Group
Τίτλος	Ομιλίας: «Η διαμόρφωση του Τουριστικού Κλάδου μετά 
την Covid-19 εποχή»

12:00 – 12:15		 10’	Διάλειμμα

12:15 – 12:30 ΟΜΙΛΙΑ
Δρ.		Χάρης	Λαμπρόπουλος,	
Πρόεδρος, Hellenic Development Bank of Investments S.A.
Τίτλος	Ομιλίας: «Χρηματοδοτικά εργαλεία και πρωτοβουλίες 
για την ενδυνάμωση του Ελληνικού οικοσυστήματος ιδίων 
κεφαλαίων και καινοτομίας: ο ρόλος της ΕΑΤΕ»

12:30 – 13:45		 Ενότητα	ΙΙ	
	 Η	προετοιμασία	της	επόμενης	γενιάς	-	ο	ρόλος	των	μετόχων

Βαγγέλης	Αποστολάκης,	
Deputy Senior Partner, KPMG in Greece 
Τίτλοι	ομιλίας:	
«•  Επενδύοντας στο πολυτιμότερο κεφάλαιο της οικογένειας – 

προετοιμασία της επόμενης γενιάς»  
«• Ο ρόλος των μετόχων στην οικογενειακή επιχείρηση 

– θεματοφύλακες του οράματος, των αξιών και της 
οικογενειακής περιουσίας»



Ζηνοβία	Τσαντρίζου,	
Εntrepreneur - Co Founder Super Creta Group
Τίτλος	Ομιλίας: «Νέων Διά-Λογοι: Διαμορφώνοντας το Αύριο… 
Σήμερα»

Μαρία	Τσιαδή,	
Γενική Διευθύντρια, Global Sustain
Τίτλος	ομιλίας: «Η πρακτική αξία της γνώσης της επόμενης γενιάς 
διοικήσεων για τα θέματα του ESG στον κλάδο του τουρισμού και 
των τροφίμων/ποτών»

13:45 – 14:00  ΟΜΙΛΙΑ
Δήμητρα	Πάσσιου,	
LL.M Δικηγόρος - Εταίρος, Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου &  
Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία
Τίτλος	ομιλίας: «Η φορολόγηση της διαδοχής στην οικογενειακή 
επιχείρηση/Προκλήσεις και προβληματισμοί»

14:00 – 14:45		 Ελαφρύ	Γεύμα

14:45 – 15:00  ΟΜΙΛΙΑ
	 Κατερίνα	Δελή,	
 Διευθύντρια Marketing Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 
 της Vodafone

Τίτλος	ομιλίας: «Πώς οι οικογενειακές επιχειρήσεις μπορούν να 
πρωταγωνιστήσουν υιοθετώντας νέες τεχνολογίες»

15:00 – 15:45		 Ενότητα	III	
Σημαντικές	απαντήσεις	σε	προβλήματα	του	σύγχρονου	επιχειρείν

Θοδωρής	Γεωργεδάκης,	
CEO & Co Founder, RoiMat 360 Forward Digital Marketing Agency - 
CEO, AMT Consultants Growth Strategist
Τίτλος Ομιλίας: «Digital Marketing: Εργαλείο ανάπτυξης. Ευκαιρίες 
και προκλήσεις»

Γιώργος	Κεφαλογιάννης,	
Co-Founder & Partner Intellectica
Τίτλος Ομιλίας: «Ανάλυση της Ελληνικής οικονομίας και της 
οικονομίας της Κρήτης με έμφαση στην τουριστική αγορά του νησιού»



Μανόλης	Κασσάκης,	
Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων, 
Ιδιοκτήτης Αλλαντοποιίας Κασσάκη
Τίτλος	Ομιλίας:	«Γύρω από ένα τραπέζι» - Ρόλοι των μελών στις 
σύγχρονες επιχειρήσεις»

15:45 – 16:00  ΟΜΙΛΙΑ
Αλέξανδρος	Δοβλές,	
LL.M Δικηγόρος - Εταίρος, Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου &  
Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία
Τίτλος	ομιλίας: «Πώς να αποφύγετε την αντιδικία στην 
οικογενειακή επιχείρηση»

16:00 – 17:00		 Ενότητα	IV	
 Owners Panel

Αλμπαντάκης	Mιχάλης,	
Διευθύνων Σύμβουλος, Cretan Mill
Τίτλος	Ομιλίας:	«Οικογενειακή Επιχειρηματικότητα»

Μιχάλης	Τζαγκαράκης,	
Διευθυντής Marketing, Χαλκιαδάκης Α.Ε.
Τίτλος	Ομιλίας:	«Η μεγαλύτερη οικογένεια της Κρήτης - Πώς μια 
οικογενειακή επιχείρηση γίνεται Οικογένεια; Το παράδειγμα της 
Χαλκιαδάκης Α.Ε.»

Στέλιος	Κρομμυδάκης,	
Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Επιχειρήσεων 
Ε. Κρομμυδάκης Α.Ε.
Τίτλος	Ομιλίας:	«Caldera Group of Hotels - Moving on into the 
future, relying on our roots»

Αδαμαντία	Πικράκη,	
Πρόεδρος της Εταιρίας ΠΙΚΡΑΚΗΣ ALUMINIUM INDUSTRY,  
Μarketing & Financial Manager



Γρηγόρης Λεωνίδης
Διευθύνων Σύμβουλος
CLEON Conferences & Communications

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

Αντώνης Παπαγιαννίδης
Συντονιστής και Σύμβουλος 
Περιεχομένου των Συνεδρίων

Σπούδασε Νομικά και Όικονομικά στην Αθήνα, στο Στρασβούργο με εξειδίκευση στα Ευρωπαϊκά 
και στην Μεσαιωνική ιστορία. Ασχολήθηκε επαγγελματικά με το δίκαιο των επιχειρήσεων και 
με θέματα ευρωπαϊκού δικαίου. Σύμβουλος για Ευρωπαϊκές υποθέσεις στα υπουργεία Εθνικής 
Όικονομίας, Εξωτερικών και Πολιτισμού και σύμβουλος ευρωπαϊκών θεμάτων της Ενωσης 
Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. 
Υπήρξε σύμβουλος επικοινωνίας στην Τράπεζα της Ελλάδος (1999). Σήμερα φιλοξενείται στην 
«Ναυτεμπορική», γράφει στο PROTAGON και είναι Γενικός Διευθυντής του Όμίλου economia 
(«Όικονομική Επιθεώρηση»/ economia.gr.) 
Συμμετέχει στο evening report του action 24. 

Ομιλητές Συνεδρίου



Δρ.  Γ. Κυριάκος Κώτσογλου
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, MSc, PhD, Αντιπεριφερειάρχης 
Τουρισμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Κρήτης

Ό Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου γεννήθηκε στα Χανιά, το 1967. Από το 1993 είναι πτυχιούχος του 
Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, κάτοχος μεταπτυχιακού 
διπλώματος, ΜΒΑ, στον τομέα «Όργάνωσης & Διοίκησης» του ίδιου τμήματος κι από το 2012 
διδάκτορας, στην «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τη συνεισφορά της στην καταπολέμηση της 
Διαφθοράς και την βελτίωση των υπηρεσιών προς τον Πολίτη». 
Εχει συμμετάσχει σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων κι έχει συγγράψει (2) επιστημονικά 
βιβλία, «Τεχνικές Δομημένου Προγραμματισμού» και «Λειτουργικά Συστήματα», στο χώρο 
των ΤΠΕ. Παράλληλα, είναι  εκπαιδευτής ενηλίκων με μακροχρόνια εμπειρία από το 1986 σε 
συνεργασία με φορείς δια βίου μάθησης όπως το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, η Ελληνική 
Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΚΕΚ, ΙΕΚ, κ.λπ. Την τελευταία 15εταία συμμετέχει ενεργά στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, από θέσεις ευθύνης. Σήμερα, είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρεια Κρήτης ενώ είναι και διαχειριστής, στο ξενοδοχείο 
εναλλακτικού τουρισμού, EVGE Experience Hotel. 
Συμμετέχει εθελοντικά με μια σειρά σημαντικές συλλογικότητες ως μέλος Δ.Σ. της ΕΛΕΠΑΠ, Γ.Γ. 
στον ΤΌΕΒ Φουρνέ, Αντιπρόεδρος στον ΚΥΔΩΝ Χανίων, μέλος της Δ.Ε. του ΤΕΕ και επί μια 15ετία, 
Γ.Γ. και Αντιπρόεδρος, του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων.



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.



Δημήτρης Ιατρίδης
Εκτελεστικός Διευθυντής, 
Ένωση Λιμένων Ελλάδος

Γεννήθηκε το 1972 στην Αθήνα. Τελείωσε το Κολλέγιο Αθηνών με Αριστα και σπούδασε 
Όικονομικά και Διεθνείς Σχέσεις με ακαδημαϊκή υποτροφία στο Πανεπιστήμιο Μπράουν 
των ΗΠΑ, Νομικά στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και έλαβε Μάστερ στα Εφαρμοσμένα 
Όικονομικά και Χρηματοοικονομικά, καθώς και ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το 
Όικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Τελείωσε το Πρόγραμμα για Στελέχη ‘Ηγεσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη’ της Σχολής Τζον 
Κένεντυ του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Διδάκτωρ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Πατρών. 
Εργάστηκε στον τραπεζικό τομέα, στην έκδοση ομολόγων και στις χρηματαγορές, καθώς επίσης 
και στην Όργανωτική Επιτροπή των Όλυμπιακών Αγώνων, πρώτα, ως Διευθυντής Όικονομικών 
και Προσωπικού Αθλημάτων και, έπειτα, ως Διευθυντής Όλυμπιακής Εγκατάστασης στο Ελληνικό. 
Εργάστηκε, επίσης, ως Επιστημονικός Συνεργάτης στη Βουλή, στην ΕΡΤ και ως Ειδικός Σύμβουλος 
στο Υπουργείο Υγείας, στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας και στο Υπουργείο Εξωτερικών. 
Υπηρέτησε ως Ειδικός Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών στο Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, με σημαντικά αποτελέσματα στην απορρόφηση κονδυλίων και την 
προώθηση έργων. 
Διδάσκει Στρατηγική, Ηγεσία και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε πανεπιστημιακά ιδρύματα στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
Όικονομολόγος, μέλος του Όικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και Δικηγόρος Αθηνών. 
Είναι Εκτελεστικός Διευθυντής της Ενωσης Λιμένων Ελλάδος



Ζωή Δημοπούλου
SME Greece Sales Manager Vodafone Business Unit

Η Ζωή Δημοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1982 και αποφοίτησε το 2006 από το τμήμα 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου, με μεταπτυχιακές σπουδές 
στην Ψυχολογία. Το 2004 ξεκίνησε ως Acquisition & Retention Representative στην Vodafone 
Ελλάδος, σημειώνοντας μία 19ετή συνεχή ανοδική πορεία σε θέσεις ευθύνης με ηγετικό ρόλο 
στις ομάδες Customer Operations Support, Telemarketing Sales και direct πωλήσεων.
Το 2013 έκανε την μετάβαση στo τμήμα των B2B πωλήσεων της Vodafone & το 2017 διετέλεσε 
Country Sales Manager για το Vodafone Group εκπροσωπώντας την Ελλάδα, έχοντας στην 
ευθύνη της περισσότερες από 700 πολυεθνικές εταιρείες με τιμητικές διακρίσεις της χώρας 
ανάμεσα στις υπόλοιπες της Νότιας Ευρώπης σε επίπεδο Sales Performance, NPS score (δείκτης 
ικανοποίησης πελατών) & revenue increase έως το 2022, με σημαντικά έργα που λειτούργησαν 
ως πιλότοι, εντός & εκτός συνόρων.
Κατά την διάρκεια της πανδημίας τιμήθηκε από το Vodafone Business Group Executive Commit-
tee για την συνολική συνεισφορά της.
Από τον Ιανουάριο του 2022 η Ζωή δρα ως διευθύντρια πωλήσεων της Vodafone Ελλάδος, 
έχοντας υπό την εποπτεία της ομάδες direct πωλήσεων σε όλη την επικράτεια, με στόχο την 
διατήρηση και την ανάπτυξη του πελατολογίου της Vodafone στην κατηγόρια των μικρομεσαίων 
& μεγάλων επιχειρήσεων στην περιφέρεια ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί ως Sales Lead για το proj-
ect του Ταμείου Ανάκαμψης «Ψηφιακά Εργαλεία ».

Ιωάννης Αποστολόπουλος
Head of Sales, Euronet Merchant Services (epay)

Ό κ. Ιωάννης Αποστολόπουλος εργάζεται στον ελληνικό χρηματοπιστωτικό τομέα από το 1998, 
προσφέροντας τις υπηρεσίες του στα μεγαλύτερα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα. Κατείχε ανώτερες 
θέσεις στα τμήματα πωλήσεων, μάρκετινγκ και ανάπτυξης/προώθησης τραπεζικών προϊόντων, 
όπως δάνεια, καταθέσεις, ασφάλειες και πληρωμές. Τα τελευταία οκτώ χρόνια είναι επικεφαλής 
του τομέα αποδοχής πληρωμών με κάρτα. Σήμερα εργάζεται στην Euronet Merchant Services 
ως Διευθυντής Πωλήσεων έχοντας υπό την επίβλεψή του την ανάπτυξη σχέσεων με εμπορικές 
επιχειρήσεις και συνεργασίες με τρίτους (μοντέλα ISO/ISV). Ό κ. Αποστολόπουλος είναι κάτοχος 
Master of Business Administration (MBA) στις Υπηρεσίες Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής 
Υποστήριξης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Bachelor of Business Administration (B.B.A.) στη 
Διοίκηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.



Ζαχαρίας Χνάρης
Ιδρυτής-Δ. Σύμβουλος, CHC Group

Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Όμίλου CHC GROUP - Chnaris Hotel, Management, Devel-
opment & Consulting. Ό Ζαχαρίας Χνάρης γεννήθηκε και κατοικεί στο Ηράκλειο Κρήτης. Το 1979 
αποφοίτησε από το Β’ Λύκειο Αρένων Ηρακλείου. Επιλέγοντας το χώρο του Τουρισμού, συνέχισε 
τις σπουδές του στην Ανωτέρα Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου. Είναι Πτυχιούχος 
Όικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μετεκπαίδευση ένα χρόνο στη 
Γερμανία.
Η εργασιακή του εμπειρία είναι πολύ μεγάλη αφού ξεκίνησε να εργάζεται σε ηλικία 15 ετών 
σε Ξενοδοχεία 4* & 5* στα επισιτιστικά τμήματα. Δεν άργησε όμως να κάνει το όνειρο του 
πραγματικότητά και να ανέβει στο υψηλότερο σκαλί των Ξενοδοχειακών Όργανισμών που 
εργαζόταν ως Γενικό Διευθυντής πολυτελών Ξενοδοχείων μεγάλων αλυσίδων. 
Από το έτος 2006 έχει ιδρύσει την CHC Group - Chnaris Hotel, Management, Development & 
Consulting, η οποία έχει ως κύριο έργο την Αγορά ή την Ενοικίαση Ξενοδοχειακών Μονάδων, το 
Management Ξενοδοχείων ή Τη σύναψη συμβολαίων και την διαχείριση των πωλήσεων τους, 
με σκοπό την αύξηση των εσόδων και την μείωση του κόστους τους. Η καινοτομία είναι ότι οι 
υπηρεσίες μας προσφέρονται όλες μαζί αλλά και μεμονωμένα, με γνώμονα πάντα τις ανάγκες 
του εκάστοτε Συνεργάτη-Ξενοδόχου. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι ο Όμιλος CHC είναι 
ο μοναδικός που παρέχει υπηρεσίες Hotel Consulting (Σύμβουλος Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών) 
στην Ελλάδα.
Ό Όμιλος CHC μέχρι και σήμερα έχει αγοράσει μία μονάδα στην Elounda, έχει μισθώσει τις 4 από 
αυτές, σε 7 έχει την πλήρη διαχείριση, σε 24 έχει την αποκλειστική σύναψη συμβάσεων με όλους 
τους τουριστικούς οργανισμούς καθώς και την πλήρη διαχείριση των πωλήσεων και στις υπόλοιπες 
ξενοδοχειακές μονάδες έχει διάφορες άλλες υπηρεσίες.  Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του 
Όμίλου CHC,  είναι ότι δεσμεύει και εγγυάται άριστη ποιότητα, πλήρη ικανοποίηση του πελάτη, 
αύξηση των εσόδων και μεγιστοποίηση της κερδοφορίας των ξενοδόχων. 



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

Dr. Χάρης Λαμπρόπουλος: Πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων ΑΕ (ΕΑΤΕ, 
τ. ΤΑΝΕΌ). 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 Όργανισμούς, 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. 

Ζηνοβία Τσαντρίζου
Εntrepreneur - Co Founder Super Creta Group

Κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων του University of Kent και με μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών με διάκριση στη Διεθνή Όικονομία, Χρηματοοικονομική και Τραπεζική από το Cardiff 
University, άσκησε το επάγγελμα της οικονομολόγου και της αναλύτριας επί 20 συναπτά έτη στο 
τραπεζικό κλάδο.
Συμμετέχει ως μέλος σε όλες τις διεργασίες του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Ηρακλείου – (ΕΒΕΗ) και στο International Chamber of Commerce – ICC Hellas  συνδράμει ενεργά 
στην προώθηση του ελεύθερου διεθνούς εμπορίου ενώ στις δράσεις του ICC Women Hellas είναι 
υπεύθυνη για το τμήμα Βιομηχανίας στην Κρήτη. 
Είναι ενεργό μέλος του «οικοσυστήματος» για την ενδυνάμωση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας 
και Ηγεσίας, με συμμετοχή σε επιχειρηματικά συνέδρια στο Μάρκετινγκ, την Επιχειρηματική 
Ανάπτυξη και την Αυτοβελτίωση. Επίσης, είναι μέλος του γυναικείου σωματείου «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΕΣ» 
και της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού “Women in Business and Science” καθώς και μέλος 
του «ΑΞΙΌΤΗ». 
Σήμερα, η κυρία Τζίνα Τσαντρίζου, είναι Co-Founder & CEO του Super Creta Group και 
δραστηριοποιείται ως εκλεγμένο μέλος Δ.Σ. του ΣΕΒΠΗ και Υπεύθυνη Εξωστρέφειας. 



Μαρία Τσιαδή
Γενική Διευθύντρια, Global Sustain

Η Μαρία Τσιαδή είναι στέλεχος με μακρά εμπειρία στον κλάδο των FMCG και της τεχνολογίας, 
με εξειδίκευση στις Δημόσιες Σχέσεις και το Marketing. Εχει μακρά εμπειρία στην εκπόνηση 
στρατηγικών επιχειρηματικών πλάνων και πλάνων επικοινωνίας. Η επαγγελματική της 
δραστηριότητα περιλαμβάνει τη συμμετοχή της σε διευθυντικές θέσεις σε οργανισμούς όπως η 
Sony Hellas, Γρ.Σαράντης A.E. και Chicco. Τα τελευταία έτη ασχολείται με την Βιώσιμη Ανάπτυξη 
ως Σύμβουλος για την δημιουργία Στρατηγικών και Εκθέσεων Αναφοράς για μεγάλες επιχειρήσεις 
και οργανισμούς όπως ο όμιλος ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Παπαδοπούλου κ.α. Πλέον ανήκει στην διοικητική 
ομάδα της Global Sustain ως Γενική Διευθύντρια, και διαχειρίζεται τόσο τα συμβουλευτικά και 
εκπαιδευτικά έργα της εταιρείας όσο και το Δίκτυο Μελών της Green Private Club.  
Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού από το Stirling University ενώ είναι λέκτορας στο BCA College. 
Συμμετέχει στο Sustainability Committee του ΕλληνοΌλλανδικού Επιμελητηρίου, και είναι μέλος 
του Fortune Greece.  

Δήμητρα 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 Όικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ό.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 Δελή
Διευθύντρια Marketing Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων της Vodafone

Η κα Κατερίνα Δελή είναι Στέλεχος της Vodafone με πάνω από 20 χρόνια εργασιακή εμπειρία σε 
θέσεις Marketing, Product development και Customer experience, τα περισσότερα από τα οποία 
στις Τηλεπικοινωνίες. Εργάζεται στη Vodafone από το 2010 σε πολλαπλούς ρόλους ευθύνης και 
έχει συμμετάσχει σε στρατηγικά έργα όπως η συγχώνευση της Hellas Online και της Cyta με τη 
Vodafone καθώς και η ενίσχυση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας. Τα τελευταία 2 χρόνια είναι 
υπεύθυνη Marketing στις ΜΜΕ και θα μας μιλήσει για το πώς η Vodafone στηρίζει έμπρακτα τις 
οικογενειακές επιχειρήσεις.

Θοδωρής Γεωργεδάκης
CEO & Co Founder, RoiMat 360 Forward Digital Marketing 
Agency - CEO, AMT Consultants Growth Strategist

O Θοδωρής Γεωργεδάκης είναι  CEO & Co Founder της RoiMat 360 Forward Digital Marketing Agency, 
μέλος του πολυεθνικού ομίλου GPA Group of Companies και CEO της AMT Consultants Growth Strat-
egist με 20ετή εμπειρία στο χώρο του marketing & communications management.
Η επαγγελματική του πορεία συνοδεύεται από πληθώρα βραβείων Ermis & Effie Awards για 
καμπάνιες marketing που επιμελήθηκε με τις ομάδες του.
Κατά το παρελθόν έχει συνεργαστεί με τις ακόλουθες πολυεθνικές εταιρίες (ενδεικτικά): 
Ogilvy, Lowe Worldwide, UpSet!, Cream και διαχειρίστηκε brands όπως (ενδεικτικά):
Cosmote, Vodafone, Wind, ΒP/Castrol, Aegean Airlines, Πάμε Στοίχημα (ΌΠΑΠ), Μattel, Κωτσόβολος 
(Dixons), Sarantis, IBM, Diageo.
Aυτή την περίοδο είναι Academic Instructor στο University of West London (UWL) - BCA College ενώ 
έχει υπάρξει προσκεκλημένος εισηγητής του Όικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΌΕΕ).



Γιώργος Κεφαλογιάννης
Co-Founder & Partner Intellectica

Ό Γιώργος Κεφαλογιάννης είναι συνιδρυτής και Partner της Intellectica καθώς και Διευθυντής του 
Συμβουλευτικού (Consulting) τμήματος της εταιρείας η οποία παρέχει υπηρεσίες στρατηγικής 
και οικονομικής φύσεως, καθώς και υπηρεσίες εύρεσης ανθρώπινου δυναμικού, σε κορυφαίες 
εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Προ ιδρύσεως της Intellectica εργαζόταν στο Λονδίνο, 
στον τομέα των χρηματοοικονομικών παραγώγων, στις Αμερικανικές τράπεζες J.P. Morgan και 
Morgan Stanley καθώς και στην IHS Markit. Είναι απόφοιτος του Imperial College London με master 
στη Χρηματοοικονομική Μηχανική καθώς και του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
του Όικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μανόλης Κασσάκης
Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων, 
Ιδιοκτήτης Αλλαντοποιίας Κασσάκη

Ό Κασσάκης Μανόλης γεννήθηκε στην Αθήνα. Σε μικρή ηλικία μετακομίζει στην αγαπημένη του 
Κρήτη όπου έρχεται σε άμεση επαφή με τα παραδοσιακά αλλαντικά. Συμμετέχοντας κι ο ίδιος στη 
διαδικασία της παραγωγής, από μικρό παιδί αρχίζει να μυείται στις μυστικές συνταγές του παππού. 
Εμπλουτίζει τις γνώσεις του φοιτώντας στο γεωπονικό τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης κι ακολουθώντας αργότερα τα βήματα του πατέρα του καταφέρνει να δώσει σάρκα 
και οστά στη σημερινή εταιρία Κασσάκη. Το πάθος του για τη μαγειρική το πιστοποιεί με πτυχίο 
και τον φέρνει σε επαφή με σεφ σε όλη την Ελλάδα , καθώς του δίνει την ευκαιρία να δημιουργήσει 
νέες συνταγές και να πειραματιστεί στην παραγωγή αλλαντικών με βάση διάφορα είδη κρέατος . 
Εχει καταφέρει να κάνει αισθητή τη παρουσία της εταιρίας στο χώρο των αλλαντικών καθώς και να 
την εξελίσσει κάθε μέρα και περισσότερο.



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 

Mιχάλης Αλμπαντάκης
Διευθύνων Σύμβουλος, Cretan Mill

Ό Μιχαήλ Αλμπαντάκης έχει γεννηθεί και ζει στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι απόφοιτος του Τμήματος 
Όικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης με μεταπτυχιακές σπουδές στη Λογιστική και 
την Ελεγκτική. Είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στην ιδιόκτητη εταιρεία ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ 
ΑΕΕΒΕ (“Cretan Mill”), η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής, της τυποποίησης 
και της εμπορίας ελαιολάδου από το 1866. Η εταιρεία έχει λάβει αναρίθμητες διακρίσεις για τα 
προϊόντα της, ενώ επιδεικνύει κάθε χρόνο δυναμικό παρών σε διεθνείς εκθέσεις και διαγωνισμούς. 
Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ο Μιχαήλ Αλμπαντάκης διετέλεσε Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, 
Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης στον Δήμο Μαλεβιζίου, προσφέροντας σημαντικό 
έργο στον τόπο του. Τέλος, έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος στον ΣΕΚ (Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης).



Μιχάλης Τζαγκαράκης
Διευθυντής Marketing, Χαλκιαδάκης Α.Ε.

«Είμαι ο Μιχάλης Τζαγκαράκης, διευθυντής marketing και επικοινωνίας των super markets 
Χαλκιαδάκης από τον Ιούλιο του 2015.
Απόφοιτος του τμήματος Όργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Όικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, (Α.Σ.Ό.Ε.Ε.) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Χρηματοοικονομική και 
Τραπεζική Διοικητική από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, με άριστη γνώση αγγλικών.
Από το 2006 ως το 2015 εργάστηκα ως οικονομικός αναλυτής στην Colgate Palmolive Hellas με 
έδρα την Αθήνα, ενώ από το 2015 ως σήμερα είμαι στη Διεύθυνση Marketing και Επικοινωνίας των 
super markets Χαλκιαδάκης.
Κατά την περίοδο αυτή, στόχος μου είναι η προώθηση της εμπορικής πολιτικής της Χαλκιαδάκης 
ΑΕ, ο σχεδιασμός της ψηφιακής παρουσίας της εταιρείας, η επικοινωνία με τους πελάτες αλλά 
και τους εργαζομένους μας και ο σχεδιασμός και υλοποίηση των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης της εταιρείας.

Στέλιος Κρομμυδάκης
Διευθύνων Σύμβουλος, 
Όμιλος Επιχειρήσεων Ε. Κρομμυδάκης Α.Ε.ΣΕ

Ό Κρομμυδάκης Στυλιανός έιναι διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Caldera από το 2014. Εχει 
σπουδάσει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως Αρχιτέκτωνας Μηχανικός, ιδιότητα η 
οποία παίζει καθοριστικό ρόλο σε έναν όμιλο με δραστηριοποίηση τόσο στον τουριστικό τομέα όσο 
και τον κατασκευαστικό. Παράλληλα είναι ιδρυτής του αρχιτεκτονικού γραφείου Index-K με έδρα 
στα Χανιά και συνεργασίες σε όλη της Ελλάδα με βασικό προσανατολισμό τον σχεδιασμό και την 
αδειοδότηση κυρίως τουριστικών καταλυμάτων. Από το 2014 τόσο στα πλαίσα του ομίλου όσο και 
σε συνεργασία με άλλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έχει σχεδιάσει-ανακαινίσει πάνω από 1000 
δωμάτια εντός της περιφέρειακής ενότητας Κρήτης. Ό ρόλος του στην εταιρεία είναι διοικητικός και 
αναπτυξιακός με εξειδίκευση στη διατήρηση των εγκαταστάσεων των ξενοδοχειακών μονάδων σε 
υψιλό επίπεδο, στην επέκταση αυτών, στη δημιουργία νέων projects και concepts για τον όμιλο και 
στην αξιολόγηση ευκαιριών για ανάπτυξη.



Αδαμαντία Πικράκη
Πρόεδρος της Εταιρίας ΠΙΚΡΑΚΗΣ ALUMINIUM INDUSTRY,  
Μarketing & Financial Manager 

Η Αδαμαντία Πικράκη είναι η πρόεδρος της εταιρίας ΠΙΚΡΑΚΗΣ ALUMINIUM INDUSTRY, marketing & 
financial manager, με σπουδές στην γραφιστική και λογιστική. Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής 
Ενωσης Αλουμινίου (2018-2020). Είναι αντιπρόεδρος του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών 
Επιχειρηματιών Κρήτης  και ταμίας της Όμοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ηρακλείου. 
 Εχει βραβευτεί ως γυναίκα επιχειρηματίας από την ΑΣΓΕΚ το 2018 και στο κλαδικό συνέδριο του 
Ζαππείου το 2019. 
Η επιθυμία διαφοροποίησης, την οδήγησε στην δημιουργία ενός πιλοτικού καινοτόμου προιόντος με 
το οποίο και συμμετείχε στο Unique Summit” των Startup Cities στo Altice Forum Braga καθώς και στο 
innodays της Περιφέρειας Κρήτης. 
Η εταιρία Πικράκης ΑΕ έχει διαγράψει μια επιτυχημένη και συνεχώς εξελισσόμενη πορεία στον 
κλάδο του αλουμινίου από το 1995. 
Σήμερα πλέον, είναι μια ισχυρή καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και βαφής προϊόντων αλουμινίου 
με τοπική και διεθνή παρουσία, με επιτυχημένες συνεργασίες σε Ευρώπη, Αφρική, Αραβικές χώρες 
και Τρινιδάδ. Πρόκειται για μία αμιγώς ελληνική, οικογενειακή εταιρία, που πέρασε στην δεύτερη 
γενιά, μαζί με ένα μακροπρόθεσμο όραμα και στρατηγική. Μια εταιρία με οικογενειακές αξίες στην 
εταιρική διακυβέρνηση.
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H	KPMG	στην	ελληνική	αγορά

Με περισσότερα από 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 750 
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.
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Η Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία παρέχει ένα 
ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων νομικών υπηρεσιών κυρίως στο πεδίο του αστικού 
& του εμπορικού δικαίου καθώς και του δικαίου των επιχειρήσεων. Συνδυάζοντας 
νομική κατάρτιση και γνώση του σύγχρονου επιχειρηματικού γίγνεσθαι, παρέχουμε 
δημιουργικές και αποτελεσματικές  λύσεις για τους πελάτες μας. 
Το πεδίο εργασίας της εταιρείας περιλαμβάνει κυρίως 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, Κληρονομικό Σχεδιασμό & Διαδοχή, 
Ακίνητα, Εργατικό Δίκαιο, Φορολογικό Δίκαιο, 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.





H Vodafone επενδύει στρατηγικά στην Ελλάδα και οδηγεί τις εξελίξεις στις 
τηλεπικοινωνίες, αναπτύσσοντας δίκτυα και υπηρεσίες νέας γενιάς που υποστηρίζουν 
τη χώρα, ώστε να υλοποιήσει ταχύτερα το όραμα της κοινωνίας των Gigabit. Με 
σύγχρονα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, καινοτόμες λύσεις Internet of Things, μοναδική 
τεχνογνωσία και ανθρώπινο ταλέντο, το Vodafone Business διαθέτει εμπορικά τις πιο 
σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες και στηρίζει τις ανάγκες των επιχειρήσεων, βοηθώντας 
τες να γίνουν πιο παραγωγικές και να ανταγωνιστούν στο διεθνές περιβάλλον με ίσους 
όρους. Επιπλέον, χάρη στη μοναδική τεχνογνωσία και το παγκόσμιο αποτύπωμα του 
Ομίλου Vodafone, το Vodafone Business προσφέρει προηγμένες λύσεις IoT και στηρίζει 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου τομέα, φέρνοντας εξοικονόμηση πόρων, 
νέες τεχνολογίες και καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.



Η Euronet Merchant Services Μονοπρόσωπη Α.Ε., θυγατρική της Euronet (NAS-
DAQ: EEFT), εξουσιοδοτημένη ως Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος, 
δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά με ολοκληρωμένες και προηγμένες Mer-
chant Acquiring υπηρεσίες με την επωνυμία epay.
Είμαστε περήφανοι που εξυπηρετούμε τους πελάτες μας με μια ολοκληρωμένη πρόταση 
λύσεων και υπηρεσιών πληρωμών, που έρχονται να συμπληρώσουν οι υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας για επιχειρήσεις και καταναλωτές από το παγκόσμιο portfolio μας, 
όπως δωροκάρτες, προπληρωμένα προϊόντα και ψηφιακό περιεχόμενο. Οι λύσεις μας 
περιλαμβάνουν πληρωμές στο φυσικό κατάστημα, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, λύσεις 
unified Commerce,  Δυναμικής Μετατροπής Νομίσματος - DCC και Tax-free.
Σε ένα τοπίο πληρωμών που συνεχώς αλλάζει, η Euronet διαδραματίζει καίριο ρόλο. Με 
δική μας τεχνολογία, δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο και σημαντικά πλεονεκτήματα 
στο φυσικό και ψηφιακό εμπόριο, διαμορφώνουμε το μέλλον των πληρωμών.
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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
Τ: 210 92 21 717    I    E-mail: info@cleon.gr


