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Πρόγραμμα Συνεδρίου

Έρρικα Ανδριανοπούλου

Conferences Manager, Pallad�an Conferences

09:00 – 09:30

09:30 – 09:35

Νίκος Παπαθανάσης

Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αρμόδιος για τις 

ιδιωτικές επενδύσεις και τις ΣΔΙΤ, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Θεόδωρος Καπράλος

Αντιπρόεδρος, Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & 

Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ)

Γιάννος Μητσός

Sen�or Adv�sor, Τομέας ΜΜΕ, Θέσεων και Ενημέρωσης, ΣΕΒ

09:35 - 10:00 Χαιρετισμoί

Κεντρική Ομιλία 

 
Μαρίκα Λάμπρου

Ιδρύτρια και CEO CEL (Compass�onate Entrepreneur�al Leadersh�p), 

Σύμβουλος Επιχειρήσεων, μέλος ΔΣ των εταιρειών ΔΕΠΑ, Entersoft &

Focus Bar�, Συγγραφέας: «Μυστικά Επιτυχίας για τις οικογενειακές 

επιχειρήσεις στη νέα εποχή», Program leader του Fam�ly Bus�ness 

Management program στο Athens Internat�onal College (AIC)

10:00 – 10:10

Προτάσεις μακροημέρευσης:

Tα μέλη οικογενειακών επιχειρήσεων 3ης & 4ης γενιάς

μας αφηγούνται 

Καλωσόρισμα στο 4
ο
 συνέδριο Fam�ly Bus�ness Conference ser�es 

Προσέλευση συμμετεχόντων

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι

Κεντρικός Συντονιστής:    Νεκτάριος Νώτης

                                            Εκδότης – Διευθυντής, FnB Da�ly, BnB Da�ly

Salon D�scuss�on

O κ. Ευάγγελος-Μάξιμος A. Σκοπελίτης, Διευθυντής Brand, 

Market�ng και Επικοινωνίας της ΕΥ Ελλάδος συνομιλεί με τον 

κ. Γιώργο Λιμπέρη, CEO της Pallad�an Commun�cat�ons Spec�al�sts 

για τη σημασία του market�ng και της επικοινωνίας στις 

οικογενειακές επιχειρήσεις

10:10 – 10:20



Κεντρική Ομιλία 

 
Νίκος Αυλώνας

Αντιπρόεδρος, CRI και Πρόεδρος, Κέντρο Αειφορίας (CSE)

«Η Βιώσιμη Ανάπτυξη των Οικογενειακών Επιχειρήσεων»

11:30 – 11:40

Οικογένεια Καίσαρη

 

Οικογένεια Θανοπούλου

 

Συντονίζει: 

Αθηνά – Δάφνη Κορλίρα, Δημοσιογράφος, Αθήνα 98,4 FM

Συζητούν: 

Σπύρος Ρεντετάκος

Επικεφαλής της Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων, Alpha Bank

Αναστασία Στάμου

Β΄ Αντιπρόεδρος, Επιτροπή Κεφαλαιαγορά

Γιώργος Αντύπας

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Rev�val Consult�ng Serv�ces S.A.

Φώτης Ρωμούδης

Group Bus�ness Development D�rector, Eps�lon Net

10:20 – 10:50

10:50 – 11:20

    11:40 – 12:20

Το Ταμείο Ανάκαμψης ως εργαλείο υλοποίησης των επιταγών ESG ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ

11:20 – 11:30 Διάλειμμα - Καφές

Τέλης Θανόπουλος

Πρόεδρος, Δ. Θανόπουλος ΑΕ

Περικλής Θανόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος, Δ. Θανόπουλος ΑΕ

Κωνσταντίνος Καίσαρης

Επιχειρηματίας, Ιδρυτής του Ομίλου “Κessar�s” 

Αναστασία Καίσαρη

Μέτοχος της ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ Α.Ε.Ε.

Σχεδιάστρια και Creat�ve D�rector της εταιρείας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Κ. ΚΑΙΣΑΡΗ

Βασίλης Καίσαρης

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΩΡΑ ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΑΕΕ

Συντονίζει: 

Αθηνά – Δάφνη Κορλίρα, Δημοσιογράφος, Αθήνα 98,4 FM



Κεντρική Ομιλία 

 

Δρ Ιωάννα Αναστασοπούλου

Δικηγόρος, Εταίρος PPT Legal, Εκπρόσωπος του Med�at�on Academy

«Η επίλυση των διαφορών στις οικογενειακές επιχειρήσεις»

13:30 – 13:40

One-to-one sess�on

Η Ευτυχία Κασελάκη, Εταίρος, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικεφαλής 

Ιδιωτικού Τομέα, ΕΥ Ελλάδος ανοίγει την συζήτηση με τα μέλη 

της οικογενειακής επιχείρησης Lar�plast SA, κκ Τσερέπα Ιωάννη, 

Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο & Τσερέπα Άγγελο, Head of 

Bus�ness Development

13:00 – 13:20

Συζητούν: 

Κωνσταντίνα Γαλή

Assoc�ate Partner Φορολογικού Τμήματος, EY Ελλάδος

Κωνσταντίνα Νικολάου

Sen�or Manager Φορολογικού Τμήματος, EY Ελλάδος

Mάνος Τούντας

Manager Φορολογικού Τμήματος, EY Ελλάδος

Συντονίζει: 

Στέφανος Μήτσιος, Partner EY Ελλάδος, 

Επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος

    12:20 – 13:00

Ο φορολογικός σχεδιασμός, ως στρατηγικό εργαλείο για την 

επίτευξη της μακροημέρευσης μίας οικογενειακής επιχείρησης

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ

Συζητούν: 

Θάνος Αγγελάκης

Διευθύνων Σύμβουλος, Αγγελάκης ΑΕ

Νίκος Μανεσιώτης

CEO, Ν. Θ. Μανεσιώτης & Υιός Α.Ε., Οικονομικός Επόπτης, ΕΒΕΠ

Νίκος Κασιμάτης

CEO, Kass�mat�s Cycl�ng

    13:40 – 14:20

Η ωρίμανση του μοντέλου Διοίκησης της οικογενειακής επιχείρησης: 

στελέχωση, ενσωμάτωση & διαχείριση 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV

13:20 – 13:30 Διάλειμμα - Καφές

Συντονίζει: 

Αθηνά – Δάφνη Κορλίρα, Δημοσιογράφος, Αθήνα 98,4 FM



#IamRemarkable by Google: Διαδραστικό Workshop: 

«H δύναμη της αυτοπροβολής»

Σπυριδούλα Δρακοπούλου

SEED Manager, GR, BG, MT & CY,  #IamRemarkable lead

15:00 – 16:00

Ομιλία

Profess�onal D�ploma �n Fam�ly Bus�ness Management (Athens 

Internat�onal College), Μαρίκα Λάμπρου, Ιδρύτρια και CEO CEL 

(Compass�onate Entrepreneur�al Leadersh�p), Σύμβουλος Επιχειρήσεων, 

μέλος ΔΣ των εταιρειών ΔΕΠΑ, Entersoft & Focus Bar�, Συγγραφέας: 

«Μυστικά Επιτυχίας για τις οικογενειακές επιχειρήσεις στη νέα εποχή»,

Program leader του Fam�ly Bus�ness Management program στο Athens

Internat�onal College (AIC)

16:50 – 17:00

Κεντρική Ομιλία

 

Κώστας Κανάρογλου

Pres�dent & CEO, Cana Laborator�es, Co-Founder FBN Greece

“Οικογένεια ή επιχείρηση;”

16:00 – 16:10

Συζητούν: 

Σταύρος Καφούνης

Πρόεδρος, Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, Πρόεδρος & Διευθύνων 

Σύμβουλος, KIDSCOM Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία Παιδικών Ειδών 

Μάκης Σαββίδης

CEO, Savv�d�s Group of Compan�es, Εκπρόσωπος για την Ελλάδα και 

Μέλος του ΔΣ της της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Μιχάλης Τσαούτος

Γενικός Διευθυντής, ΕΨΑ Α.Ε., 

Αντιπρόεδρος, Ελλα-δικά μας

Συντονίζει: 

Αθηνά – Δάφνη Κορλίρα, Δημοσιογράφος, Αθήνα 98,4 FM

    16:10 – 16:50

Διασχίζοντας τα σύνορα: προκλήσεις & ευκαιρίες  ΕΝΟΤΗΤΑ V

Συντονίζει: 

Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης

Γραμματέας Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας, ΕΚΠΑ

14:20 – 15:00 Ελαφρύ Γεύμα



17:00 – 17:30 Εβίτα Σολωμού

Country Manager, doctoranyt�me

Γιώργος Αντωνιάδης

Bus�ness Development D�rector, Icon Platforms & Founder, Startup s-Rate.com

Ιουστίνος Σαρρής

Founder & CEO, Wecook

Νικόλας Σμυρλάκης

Co-Founder, Roots

Co-Founder, s�p�t.gr

F�res�de Chat 

Νέα γενιά επιχειρηματιών - Το όραμα για το μέλλον



 

Ο Νίκος Παπαθανάσης είναι μηχανολόγος μηχανικός (μέλος του ΤΕΕ), σπούδασε στο 

Πανεπιστήμιο του Τορόντο και έλαβε δύο μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών (Master) στη 

Διοικητική Επιστήμη και την Αεροναυπηγική.

Ξεκίνησε τον εργασιακό του βίο το 1984 στην Αεροναυπηγική εταιρεία De Hav�lland (νυν Bombar-

d�er) στο Τορόντο. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αεροπορικής 

Βιομηχανίας (ΕΑΒ) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεστικός αντιπρόεδρος της 

Ολυμπιακής Αεροπλοΐας. Εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα σε ανώτερες και ανώτατες διοικητικές 

θέσεις εταιρειών εισηγμένων στην Ελλάδα και το εξωτερικό για εικοσιτέσσερα έτη.

Η εμπειρία του, εκτός των άλλων, περιλαμβάνει και την διοίκηση εταιρειών αστικών συγκοινωνιών 

δημοσίου ενδιαφέροντος, όπου διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος του ΗΣΑΠ Α.Ε και Πρόεδρος 

και Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ. Από το 2008 έως το 2010 υπήρξε αιρετός Πρόεδρος 

του Εθνικού σκέλους του Ευρωπαικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΚΕΔΕΟ).

Στα τριανταπέντε χρόνια εργασιακής εμπειρίας του, έχει να επιδείξει σημαντικό έργο στην 

ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων, την ωρίμανση επενδύσεων, τον μετασχηματισμό και τον 

εξορθολογισμό λειτουργίας εταιρειών με συνακόλουθο αποτέλεσμα την σημαντική βελτίωση των 

οικονομικών τους αποτελεσμάτων.

Τον Ιούλιο του 2019 διορίστηκε από τον Πρωθυπουργό κ. Κ. Μητσοτάκη, Υφυπουργός Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων αρμόδιος για τη Βιομηχανία, το Εμπόριο και την Προστασία του Καταναλωτή ενώ 

τον Αύγουστο του 2020 διορίστηκε Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

αρμόδιος για τις Ιδιωτικές Επενδύσεις και τις ΣΔΙΤ.

Ο Θοδωρής Καπράλος γεννήθηκε το 1973 στην Αθήνα.

Σπούδασε  Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και παρακολούθησε μεταπτυχικές σπουδές στο 

Un�ver�s�ty of Le�cester και στο Un�verc�ty of Bournemouth. 

Δραστηρειοπείται στον χώρο της χονδρικής και λιανικής πώλησης ανδρικής ένδυσης και 

υπόδησης.

Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Πειραιώς από το 2011 έως το 2017. 

Είναι Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου της ΕΣΕΕ.

Συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς από το 2009, ως μέλος. 

Το 2011 αναλαμβάνει καθήκοντα Αν. Γενικού Γραμματέα, το 2014 εκλέγεται Ταμίας, το 2016 

αναλαμβάνει καθήκοντα Γεν. Γραμματέα και το  2020  εκλέγεται Πρόεδρος του ΕΣΠ, θέση που 

κατέχει έως σήμερα. 

Είναι παντρεμένος και πατέρας δυο παιδιών. 

Νίκος Παπαθανάσης

Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Θεόδωρος Καπράλος Αντιπρόεδρος

Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ)



Ο Θοδωρής Καπράλος γεννήθηκε το 1973 στην Αθήνα.

Σπούδασε  Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και παρακολούθησε μεταπτυχικές σπουδές στο 

Un�ver�s�ty of Le�cester και στο Un�verc�ty of Bournemouth. 

Δραστηρειοπείται στον χώρο της χονδρικής και λιανικής πώλησης ανδρικής ένδυσης και 

υπόδησης.

Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Πειραιώς από το 2011 έως το 2017. 

Είναι Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου της ΕΣΕΕ.

Συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς από το 2009, ως μέλος. 

Το 2011 αναλαμβάνει καθήκοντα Αν. Γενικού Γραμματέα, το 2014 εκλέγεται Ταμίας, το 2016 

αναλαμβάνει καθήκοντα Γεν. Γραμματέα και το  2020  εκλέγεται Πρόεδρος του ΕΣΠ, θέση που 

κατέχει έως σήμερα. 

Είναι παντρεμένος και πατέρας δυο παιδιών. 

 

Η Μαρίκα Λάμπρου είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Συγγραφέας του βιβλίου «Μυστικά 

επιτυχίας για οικογενειακές επιχειρήσεις στη νέα εποχή». 

Είναι επίσης μέλος ΔΣ των εταιρειών ΔΕΠΑ, Entersoft & Focus Bar�. 

Διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια επιτυχημένης στελεχικής εμπειρίας σε σημαντικές 

ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες (BSH, HP, M�crosoft, S�ngularLog�c, Intersys, ΚΑΥΚΑΣ), τα 

τελευταία 15 χρόνια σε θέσεις Γενικής Διευθύντριας και CEO. 

Έχει δίπλωμα Χημικού Μηχανικού και μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ).

Είναι μέλος του NED Club (Σωματείο μη Εκτελεστικών μελών ΔΣ), mentor της Endeavor και του 

WoT (Women on Top) και μέλος δύο Συμβουλευτικών Επιτροπών του ΟΠΑ (Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών). 

Όντας αφοσιωμένη στις αρχές της ηγεσίας με ενσυναίσθηση και της υγιούς επιχειρηματικότητας, 

έχει ιδρύσει και διευθύνει τη συμβουλευτική εταιρεία CEL* (Compass�onate Entrepreneur�al Lead-

ersh�p). 

*CEL – σήμα κατοχυρωμένο διεθνώς από την ίδια

Ο Γιάννος Μητσός είναι Sen�or Adv�sor, ΜΜΕ, Θέσεων και Επικοινωνίας στον ΣΕΒ. Έχει εργαστεί 

εκτενώς τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα με έμφαση στη συνεργασία μεταξύ των 

δυο και στην εκπόνηση πολιτικών για τη βελτίωσή της. Επίκεντρο των ενδιαφερόντων του είναι οι 

δημόσιες πολιτικές και η ανάπτυξη των διεπαφών μεταξύ γνώσης και παραγωγής, για την 

παραγωγική ανασυγκρότηση και τη δημιουργία γόνιμου και δημιουργικού επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος. Ο Γιάννος Μητσός σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Έσσεξ και 

Ευρωπαϊκή Πολιτική στο London School of Econom�cs και είναι Marshal Memor�al Fellow του GMF. 

Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά, και Ιταλικά. 

Γιάννος Μητσός

Sen�or Adv�sor, Τομέας ΜΜΕ, Θέσεων και Ενημέρωσης, ΣΕΒ

Μαρίκα Λάμπρου

Συγγραφέας, Ιδρύτρια & CEO CEL, Σύμβουλος Επιχειρήσεων & 

μέλος ΔΣ των εταιρειών ΔΕΠΑ, Entersoft & Focus Bar�



 

Ο Ευάγγελος Μάξιμος Α. Σκοπελίτης είναι διευθυντής του τμήματος Brand, Market�ng και 

Επικοινωνίας της EY Ελλάδος από το 2014. Είναι, παράλληλα, υπεύθυνος του προγράμματος 

Έλληνας «Επιχειρηματίας της Χρονιάς», ενώ οι αρμοδιότητές του καλύπτουν, μεταξύ άλλων, 

θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα, τις οικογενειακές επιχειρήσεις και την επιμέλεια και 

προετοιμασία ερευνών και μελετών της EY για την Ελλάδα. Είναι Διδάκτωρ στη Διπλωματία στο 

Πανεπιστήμιο του Lancaster, ενώ κατέχει τίτλο σπουδών στις Πολιτικές Επιστήμες και στις 

Διεθνείς Σχέσεις από το Πανεπιστήμιο του Kent και μεταπτυχιακό στις Ευρωπαϊκές Σπουδές από 

το Πανεπιστήμιο του Read�ng.

Ευάγγελος - Μάξιμος A. Σκοπελίτης

Διευθυντής Brand Market�ng και Επικοινωνίας, ΕΥ Ελλάδος

Γιώργος Λιμπέρης

Διευθύνων Σύμβουλος, Pallad�an Commun�cat�on Spec�al�sts

Ο Γιώργος Λιμπέρης είναι Σύμβουλος Επικοινωνίας με 37ετή εμπειρία στην Στρατηγική 

Επικοινωνίας σε Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα και σε Δημόσιους Οργανισμούς Οι 

σπουδές του είναι στους τομείς των οικονομικών (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και του 

market�ng (Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας).

Ξεκίνησε την καριέρα του στην Un�lever Hellas ως Project Manager όπου είχε ενεργό ρόλο 

στην εξαγορά της Ελαϊς (1982). Στη συνέχεια, μεταπήδησε στον χρηματοοικονομικό τομέα και 

πιο συγκεκριμένα στην Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα, όπου ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Mar-

ket�ng και Επικοινωνίας.

Πριν από την ίδρυση της Pallad�an, το 2001 ήταν Διευθύνων Σύμβουλος των Med�aAcces και 

Publ�c A�a�rs Management του Ομίλου της DDB. Κατά τη διάρκεια της μακράς του 

επαγγελματικής σταδιοδρομίας ήταν υπεύθυνος μεταξύ άλλων για το rebrand�ng της Ιονικής 

Τράπεζας, την επικοινωνιακή διαχείριση και πώληση της Ιονικής & Λαϊκής Τράπεζας στην 

Alpha Bank, τις πρώτες χορηγίες στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για τις οποίες έχει λάβει 

πολλά βραβεία.

Ως Διευθύνων Σύμβουλος της Pallad�an, έχει την εποπτεία όλων των λογαριασμών και ενεργή 

συμμετοχή στη διαχείριση πολλών πελατών, μεταξύ των οποίων Τράπεζα της Ελλάδος, Alpha 

Bank, Land�s + Gyr, Όμιλος Αφοι Βερόπουλοι κλπ. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος 

Επικοινωνίας της Ένωσης Εταιρειών Διαφήμισης και Επικοινωνίας.



 

Γεννήθηκε στις 11.9.1940 στην Αθήνα. Γιός του γιατρού Βασίλη Καίσαρη και της Όλγας, το γένος 

Βουράκη, (μεγάλης οικογένειας χρυσοχόων). Παντρεμένος με τη Χριστιάνα Καίσαρη. Παιδιά: δύο 

γιοί, δύο κόρες και εφτά εγγόνια. Σπούδασε στο  ΑΒΣΠ 1962. Σταδιοδρομία: Ιδρυτής του Ομίλου 

‘KESSARIS’, συνεργάζεται αποκλειστικά για την Ελλάδα με τον οίκο Bulgar�.  Αντιπρόσωπος των 

Sabbad�n�, Roberto Demegl�o , Etho Mar�a, Pampalon�, Aaron Bash, Loree Rodk�n κ.α. Dealer επί 

χρόνια  της Rolex, A.Lange & Sohne , O��c�ne Panera�, Tudor, Jaeger Le Coultre, Zen�th, Omega κ.α. 

Μέλος του Propeller Club, Tenn�s Club Αθηνών, ΕΕΝΕ, Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, τ. 

μέλος Δ.Σ. του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, τ. πρόεδρος του Πανελλήνιου Γ.Σ.. Έχει 

τιμηθεί με μέγα βραβείο της ΔΟΕ. Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά.

Ο Βασίλης Καίσαρης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά, ένα 

γιο και μία κόρη.

Αποφοίτησε από τη Σχολή Μωραΐτη. Στη συνέχεια σπούδασε Market�ng & Management και 

Πληροφοριακά Συστήματα τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. 

Παράλληλα με τις σπουδές του και συγκεκριμένα από το 1989 ξεκινάει δυναμικά την ενασχόλησή 

του με την επιχείρηση και το κοσμηματοπωλείο Kessar�s. Το 1992 ο Κώστας και ο Βασίλης 

Καίσαρης ξεκινούν την πρωτοπόρα συνεργασία τους με τον διεθνή οίκο Bulgar� και ο Βασίλης 

αναλαμβάνει τη διεύθυνση. Το Νοέμβριο του 2000 αναλαμβάνει τη διοίκηση του νεοσύστατου και 

πρωτοποριακού εξειδικευμένου καταστήματος ρολογιών “Ora Kessar�s” στην περιοχή του 

Συντάγματος με στόχο την εξυπηρέτηση και του πιο απαιτητικού πελάτη με ρολόγια των 

μεγαλύτερων οίκων διεθνώς. 

Ο Όμιλος KESSARIS αριθμεί πλέον εφτά καταστήματα σε Αττική, Μύκονο και Πελοπόννησο, 

καθώς επίσης και ένα εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό τμήμα ρολογιών.

Ο Γιώργος Λιμπέρης είναι Σύμβουλος Επικοινωνίας με 37ετή εμπειρία στην Στρατηγική 

Επικοινωνίας σε Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα και σε Δημόσιους Οργανισμούς Οι 

σπουδές του είναι στους τομείς των οικονομικών (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και του 

market�ng (Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας).

Ξεκίνησε την καριέρα του στην Un�lever Hellas ως Project Manager όπου είχε ενεργό ρόλο 

στην εξαγορά της Ελαϊς (1982). Στη συνέχεια, μεταπήδησε στον χρηματοοικονομικό τομέα και 

πιο συγκεκριμένα στην Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα, όπου ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Mar-

ket�ng και Επικοινωνίας.

Πριν από την ίδρυση της Pallad�an, το 2001 ήταν Διευθύνων Σύμβουλος των Med�aAcces και 

Publ�c A�a�rs Management του Ομίλου της DDB. Κατά τη διάρκεια της μακράς του 

επαγγελματικής σταδιοδρομίας ήταν υπεύθυνος μεταξύ άλλων για το rebrand�ng της Ιονικής 

Τράπεζας, την επικοινωνιακή διαχείριση και πώληση της Ιονικής & Λαϊκής Τράπεζας στην 

Alpha Bank, τις πρώτες χορηγίες στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για τις οποίες έχει λάβει 

πολλά βραβεία.

Ως Διευθύνων Σύμβουλος της Pallad�an, έχει την εποπτεία όλων των λογαριασμών και ενεργή 

συμμετοχή στη διαχείριση πολλών πελατών, μεταξύ των οποίων Τράπεζα της Ελλάδος, Alpha 

Bank, Land�s + Gyr, Όμιλος Αφοι Βερόπουλοι κλπ. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος 

Επικοινωνίας της Ένωσης Εταιρειών Διαφήμισης και Επικοινωνίας.

Κωνσταντίνος Καίσαρης

Επιχειρηματίας, Ιδρυτής του Ομίλου “Κessar�s” 

Βασίλης Καίσαρης

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΩΡΑ ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΑΕΕ



 

Η Αναστασία Καίσαρη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1987. Κόρη του κοσμηματοπώλη Κωνσταντίνου 

Καίσαρη και της Χριστιάνας Ροδοπούλου έχει ζήσει στην Ελλάδα και πολλά χρόνια στο εξωτερικό. 

Είναι παντρεμένη και έχει αποκτήσει μία κόρη.

Αποφοίτησε από το κολλέγιο Αθηνών το 2005, σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο UCL 

του Λονδίνου και συνέχισε με το μεταπτυχιακό “Arch�tecture and D�g�tal Med�a” στο Πανεπιστήμιο 

Westm�nster στο Λονδίνο, όπου και έζησε μέχρι το 2016.

Παράλληλα με τις σπουδές της πραγματοποίησε το επιτυχημένο άνοιγμα της γκαλερί Art Kessar�s 

στη Μύκονο το 2008, ενώ εργάστηκε ως αρχιτέκτονας και διακοσμήτρια εσωτερικού χώρου σε 

εταιρείες όπως η “Yoo LTD” και η “Harrods Inter�ors” στο Λονδίνο. Έχοντας αποκτήσει πολύτιμη 

εμπειρία και ποικίλα ερεθίσματα, το 2016 αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα, για να 

συνδυάσει την αγάπη της για το σχέδιο, το κόσμημα και τη γυναίκα. Αποτέλεσμα ήταν η 

δημιουργία της προσωπικής της σειράς κοσμημάτων και η ίδρυση της δικής της εταιρείας 

κοσμημάτων «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Κ. ΚΑΙΣΑΡΗ».

Πιστεύει ότι όσο βρίσκεται σε εγρήγορση, πνευματικά και συναισθηματικά, οι δυνατότητες 

μπροστά της είναι ατελείωτες. Το αποδεικνύει καθημερινά μετουσιώνοντας τις ιδέες και την 

έμπνευσή της σε νέες δημιουργίες.

O Τελης Θανόπουλος είναι πρόεδρος της παλαιότερης φίρμας λιανικού εμπορίου τροφίμων στην 

Ελλάδα και αποτελεί μαζί με τον αδελφό του Περικλή την τέταρτη γενιά ιδιοκτητών των Σουπερ 

Μάρκετ Θανοπουλος.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Αποφοίτησε το Northeastern Un�vers�ty Boston σε ειδικότητες 

Management και Market�ng, και πήρε το MBA �n small bus�ness management στο Bentley Un�vers�-

ty στη Βοστώνη. Εργάστηκε στην Θανοπουλος από πολύ μικρός σε διάφορες θέσεις στον χώρο 

πωλήσεως των καταστημάτων, και μετά την ολοκλήρωση των σπουδών ανέλαβε υπεύθυνες 

θέσεις όπως εμπορική διεύθυνση και market�ng. Το 1998 αναλαμβάνει μαζί με τον αδελφό του 

Περικλή την διοίκηση της ιστορικής επιχείρησης και την εκμοντερνιζει με άκαμπτες τις βασικές 

αξίες, την μοναδική ποικιλία, την υψηλή ποιότητα και το προσωπικό σέρβις, που οδηγούσε πάντα 

την Θανοπουλος εδώ και 145 χρόνια. 

Παλιότερα μέλος Δ.Σ. του ΣΕΣΜΕ, επί μια δεκαετία αντιπρόεδρος του εμπορικού συλλόγου 

Κηφισιάς, και τα τελευταία χρόνια μέλος του Δ.Σ. ECR Ελλάδος. Είναι πατέρας ενός αγοριού και 

τον ελεύθερο χρόνο του τον αφιερώνει στην οικογένεια και στον αθλητισμό.

Τέλης Θανόπουλος

Πρόεδρος,  Δ. Θανόπουλος ΑΕ

Αναστασία Καίσαρη

Μέτοχος της ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ Α.Ε.Ε.

Σχεδιάστρια και Creat�ve D�rector της εταιρείας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Κ. ΚΑΙΣΑΡΗ



 

Ο Νίκος Αυλώνας είναι Πρόεδρος  και ιδρυτής του Κέντρου Αειφορίας (CSE) ενός 

εξειδικευμένου οργανισμού σε θέματα παροχής στρατηγικής Αειφόρου Ανάπτυξης και 

εκπαίδευσης με γραφεία την Αθήνα, Σικάγο  και Βρυξέλλες και δραστηριότητες σε περισσότερες 

από 25 χώρες στην Βόρεια Αμερική, Ευρώπη,Μέση Ανατολή και Ασία.Έχει πρόσφατα διακριθεί ως 

ένας από τους “Top 100 Thought Leaders �n Trustworthy Bus�ness Behav�or” από τον Οργανισμό 

Trust Across Amer�ca και το μεγαλύτερο Ϊδρυμα της Αμερικής S�l�con Valley Foundat�on το 

2018.Είναι  διεθνής ομιλητής σε σχετικά  θέματα έχοντας πραγματοποιήσει ομιλίες σε δεκάδες 

επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες παγκοσμίως στην Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Ασία.

Ο Νίκος είναι τα τελευταία πέντε χρόνια επισκέπτης καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, βραβευμένος με το Teach�ng Excellence Award το 2020, όπως και  καθηγητής (adjunct)  

στο Un�vers�ty of Ill�no�s  στο Σικάγο σε θέματα βιώσιμης Ανάπτυξης. 

Εξειδικεύεται  στην Bιώσιμη Ανάπτυξη (ESG)  και  έχει υποστηρίξει ως εξωτερικός σύμβουλος και 

συνεργάτης  δεκάδες   κορυφαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια 

Αμερική και Μέση Ανατολή.  

Mεταξύ των oργανισμών που έχει  συνεργαστεί ως ειδικός σύμβουλος συμπεριλαμβάνονται 

κορυφαίες εταιρείες Fortune 500 και διεθνείς οργανισμοί όπως οι BP, Nestle, He�neken Group, 

ΑΒΜ, Mc Ca�n,  DHL, Lafarge, Deutsche Post,   European Investment Bank, ΝASA, Κυβέρνηση του 

Duba�, Lloyds Bank�ng Group. Παράλληλα έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 6.000 Execut�ves 

στα παραπάνω θέματα. 

Ο Νίκος Αυλώνας είναι ένας από τους δημιουργούς και Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Εταιρικής 

Ευθύνης (CRI) που αξιολογεί την Εταιρική Υπευθυνότητα μέσα από διεθνώς αναγνωρισμένα 

εργαλεία όπως ο δείκτης ΕΚΕ του μεγαλύτερου διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού Bus�-

ness �n the Commun�ty (BITC). 

Είναι συγγραφέας των βιβλίων “Pract�cal Susta�nab�l�ty Strateg�es (W�ley 2014 & 2020 )” που 

έγιναν Best Sellers στην Βιώσιμη Ανάπτυξη  και ένας από  τους συγγραφείς του βιβλίου “Μanage-

ment Models for the Future” που κυκλοφόρησε διεθνώς το 2009.¨Εχει συμβάλλει ως Πρόεδρος 

και μέλος οργανωτικής επιτροπής, στην διοργάνωση και τον συντονισμό πληθώρας εκδηλώσεων 

και διεθνών συνεδρίων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. Τέλος, έχει δημοσιεύσει 

πλήθος  επιστημονικών άρθρων & ερευνών σε διεθνή και Ελληνικά περιοδικά, εφημερίδες  με 

θεματολογία σχετικά με την Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη & Διακυβέρνηση, Eπιχειρηματική Ηθική, 

την Επιχειρηματική Αριστεία & αφοσίωση των πελατών .Έχει δώσει δεκάδες συνεντεύξεις 

σχετικές με την προαναφερόμενη θεματολογία στην Ελλάδα & Εξωτερικό στα ΜΜΕ όπως  

Fortune, Forbes (CCTV – Ch�nese Central TV), CNBC, ΝΕΤ, ΑΝΤΕΝΑ ΤV, Planet 99.5,Ska�).

Νίκος Αυλώνας 

Αντιπρόεδρος, CRI & Πρόεδρος, Κέντρο Αειφορίας (CSE)



 

Ο Σπύρος Ρεντετάκος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Σπούδασε Στατιστική και Ασφαλιστικά στο 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Ανθρωπίνου 

Δυναμικού (Master of Sc�ence �n HRM) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δραστηριοποιείται στον τραπεζικό χώρο τα τελευταία 25 χρόνια, έχοντας διατελέσει σε θέσεις 

ευθύνης για την ανάπτυξη της Λιανικής Τραπεζικής στην Ελλάδα και τη Νοτιoανατολική Ευρώπη. 

Από το 2014 είναι Διευθυντής Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων στην Alpha Bank.

Το 2015 εξελέγη μέλος Δ.Σ. της εταιρίας Alpha Leas�ng Χρηματοδοτικής Μισθώσεως A.Ε. και από 

τις αρχές του 2017 μέλος Δ.Σ. της εταιρίας Alpha Ventures Α.Ε. του Ομίλου.

Είναι έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων

Η Νατάσα Στάμου διορίστηκε Αντιπρόεδρος Β’ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τον Σεπτέμβριο 

2019, έχοντας ήδη μακροχρόνια, άνω των είκοσι ετών, εμπειρία στην χρηματιστηριακή αγορά.

Ως εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μεταξύ άλλων έχει υπό την άμεση 

εποπτεία της τους Φορείς της αγοράς (ΕΠΕΥ, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΔΟΕΕ, επαγγελματικά ταμεία κλπ), την 

αυτοτελή Μονάδα για το ξέπλυμα χρήματος στην οποία εντάσσονται και τα κρυπτονομίσματα.

Eίναι μέλος της Steer�ng Comm�ttee του έργου «Cap�tal Market Development Strategy» που 

εκπονείται για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών, από την EBRD, στο πλαίσιο τεχνικής 

βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Είναι δικηγόρος, μέλος διαφόρων επαγγελματικών ενώσεων, Γενική Γραμματέας της Ελληνικής 

Ένωσης Χρηματοοικονομικού Δικαίου.

Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο κοριτσιών.

Σπύρος Ρεντετάκος

Επικεφαλής της Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων, ALPHA BANK

Αναστασία (Νατάσα) Στάμου

Β΄ Αντιπρόεδρος, Επιτροπή Κεφαλαιαγορά



 

Ο Γεώργιος Αντύπας του Σπυρίδωνα γεννήθηκε το 1971 στον Πειραιά και έχει ήδη προλάβει να 

διαγράψει μία μακρά και σημαντική πορεία στον κόσμο των επιχειρήσεων. Στη διάρκεια της 

καριέρας του υπήρξε κάτοχος εξεχουσών διοικητικών θέσεων σε κάποιους από τους 

σημαντικότερους  επιχειρηματικούς κλάδους, όπως αυτοί της Βιομηχανίας και της Ναυτιλίας. 

Αφού άφησε ανεξίτηλα την υπογραφή και το έργο του σε κάθε εταιρεία με την οποία 

συνεργάστηκε, αποφάσισε το 1998 την ίδρυση της δικής του εταιρείας με την επωνυμία 

«ΑΝΤΥΠΑΣ Γ. Ε.Π.Ε» και αντικείμενο την παροχή οικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και 

outsourc�ng λογιστικών υπηρεσιών.

Εν συνεχεία οραματίζεται και υλοποιεί τη δημιουργία του ομίλου της «Rev�val Consult�ng Serv�ces 

SA», η οποία από το 2000 έως και σήμερα πρωταγωνιστεί στον χώρο της Συμβουλευτικής. 

Έχοντας προχωρήσει σε δεκαεπτά (17) συγχωνεύσεις/εξαγορές και αναπτύσσοντας παράλληλα 

το δυναμικό της με ογδόντα (80) εξειδικευμένους Συμβούλους θεωρείται δικαίως μία από τις 

σημαντικότερες εταιρείες του κλάδου.

Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Πειραιά στο τμήμα της Οργάνωσης και 

Διοίκησης Επιχειρήσεων. Στη συνέχεια εκπαιδεύτηκε, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας 

του, από τη Σχολή Αξιωματικών Υλικού Πολέμου του Ελληνικού Στρατού και τη Σχολή 

Αξιωματικών Ελεγκτών Οικονομικού στην ειδικότητα του εξειδικευμένου ελεγκτή μονάδων 

διαχείρισης οικονομικού. 

Ξεκίνησε την καριέρα του αναλαμβάνοντας σημαντικές θέσεις ευθύνης σε ναυτιλιακές εταιρείες 

(Execut�ve Account�ng Consultant στην εταιρία Invert Hellas S.A. και Οικονομικός Διευθυντής 

στην εταιρία K.Οικονόμου Α.Ε.). Σημαντική στιγμή στην σταδιοδρομία του αποτελεί η συμμετοχή 

του στην οργάνωση και στο μετασχηματισμό της δημόσιας προβληματικής ΜΕΛ ΑΕ (Μακεδονική 

Εταιρεία Χάρτου). Η εταιρεία τελικά εξαγοράστηκε από Όμιλο Επιχειρηματιών, ενώ ο ίδιος 

παρέμεινε ως Εκτελεστικός Διευθυντής μέχρι το 1999. 

Παραμένει ένθερμος υποστηρικτής της συνεχούς επιμόρφωσης και κατάρτισης έχοντας στην 

κατοχή του πλήθος πιστοποιήσεων στον κλάδο της Πληροφορικής από σημαντικές εταιρείες 

όπως οι Un�soft, Ql�k V�ew και SAP, ενώ αντίστοιχες πιστοποιήσεις κατέχει από τον Σύνδεσμο 

Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος  (ΣΕΣΜΑ).

Ήδη από το 1990 είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.) στα  

Ινστιτούτα Μάρκετινγκ (ΕΙΜ) και Οικονομικής Διοικήσεως (ΕΙΟΔ) αλλά και στον Τομέα Ηγεσίας 

της (ΤΗΓΕ). Είναι επίσης μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της AIESEC. 

Αρθρογραφεί συχνά για θέματα του επιχειρείν. 

Μιλάει Αγγλικά και Γερμανικά.

Γεώργιος Αντύπας

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Rev�val Consult�ng Serv�ces S.A



 

Οικονομολόγος, απόφοιτος του ΑΠΘ με μεταπτυχιακές σπουδές στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και 

στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ως Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης έχει την ευθύνη του 

στρατηγικού σχεδιασμού, της ανάπτυξης νέων συνεργασιών του συντονισμού των εξαγορών και 

των εκπαιδευτικών υπηρεσιών του Ομίλου EPSILON NET.

Έχει διατελέσει οικονομικός διευθυντής & μέλος ΔΣ σε σημαντικό αριθμό εταιρειών και έχει 

συμμετάσχει με επιτυχία σε σημαντικά επενδυτικά έργα στον τομέα της πληροφορικής και της 

βιομηχανίας. Είναι A��l�ate Member του Assoc�at�on of Internat�onal Aud�tors, πιστοποιημένος 

DPO Execut�ve και εξειδικευμένος εισηγητής σε προγράμματα επαγγελματικών πιστοποιήσεων σε 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Κοστολόγηση. 

Φώτης Ρωμούδης

Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Ομίλου EPSILON NET

Η Κωνσταντίνα Γαλλή είναι Assoc�ate Partner στο φορολογικό τμήμα της EY Ελλάδος.

Εργάζεται στην EY με έδρα την Αθήνα από το 2012 (μετά από 7 χρόνια στη Διεύθυνση 

Φορολογίας Εισοδήματος του Υπουργείου Οικονομικών, νυν ΑΑΔΕ).

Ειδικεύεται σε θέματα που αφορούν στη φορολογία νομικών προσώπων, στους 

μετασχηματισμούς, και σε θέματα διεθνούς φορολογίας. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής 

της σταδιοδρομίας, έχει επίσης ασχοληθεί εκτενώς με τη φορολογική στρατηγική και το 

σχεδιασμό, τους φορολογικούς ελέγχους, καθώς και τις συγχωνεύσεις και εξαγορές μεγάλων 

επιχειρήσεων. Επίσης ασχολείται εκτενώς με θέματα φορολογικής πολιτικής. 

Η εμπειρία της εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα εταιριών, οι οποίες καλύπτουν κυρίως τους κλάδους 

των καταναλωτικών προϊόντων, της ενέργειας, των ακινήτων και του χρηματοοικονομικού κλάδου.

Είναι δικηγόρος, μέλος του ΔΣΑ, Πτυχιούχος του Νομικού τμήματος του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Ευρωπαϊκό 

και Διεθνές Δίκαιο του ιδίου τμήματος. Επίσης έχει ολοκληρώσει το Φορολογικό Πρόγραμμα του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Έχει συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε πολλά σεμινάρια και συνέδρια, τόσο για τεχνικά και 

εξειδικευμένα φορολογικά θέματα, όσο και για ζητήματα στρατηγικής.   

Κωνσταντίνα Γαλλή

Assoc�ate Partner Φορολογικού Τμήματος, EY Ελλάδος



 

Η Κωνσταντίνα Νικολάου είναι Δικηγόρος και σύμβουλος με εξειδίκευση στο ελληνικό, 

ευρωπαϊκό και διεθνές φορολογικό δίκαιο. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου LLM Tax Law από 

το Queen Mary Un�vers�ty of London, κάτοχος διπλώματος μακροχρόνιας εκπαίδευσης στο 

φορολογικό δίκαιο από το ΚΕΔΙΒΙΜ-ΟΠΑ και κάτοχος πιστοποιητικού εκπαίδευσης φορολογικής 

διαδικασίας από το Alt�um Tra�n�ng. Αποτελεί μέλος του φορολογικού τμήματος της ΕΥ από το 

2013, με εκτενή εμπειρία στην φορολογική υποστήριξη επιχειρήσεων επί φορολογικών ελέγχων 

σε διοικητικό και δικαστηριακό επίπεδο.

Ο Μάνος Τούντας είναι Manager στο Φορολογικό Τμήμα της EY Ελλάδος με εμπειρία 16 χρόνων 

στο φορολογικό αντικείμενο. Εργάζεται στην EY με έδρα την Αθήνα. Ειδικεύεται στην παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ζητήματα άμεσης και έμμεσης φορολογίας και έχει εκτεταμένη 

εμπειρία από την εκπροσώπηση πελατών ενώπιον των αρμόδιων Αρχών σε υποθέσεις 

φορολογικών ελέγχων σε φυσικά πρόσωπα με την εφαρμογή εμμέσων τεχνικών ελέγχου. Η 

εμπειρία του εκτείνεται και στην εφαρμογή των ειδικών φορολογικών καθεστώτων για φυσικά 

πρόσωπα. Είναι Δικηγόρος Αθηνών, Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 

και κάτοχος LLM από το Πανεπιστήμιο Cambr�dge. Έχει παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια, τόσο 

για τεχνικά και εξειδικευμένα φορολογικά θέματα, όσο και για ζητήματα στρατηγικής και 

διοίκησης.

Κωνσταντίνα Νικολάου 

Sen�or Manager Φορολογικού Τμήματος, EY Ελλάδος

Μάνος Τούντας

Manager Φορολογικού Τμήματος, EY Ελλάδος 



 

Ο Στέφανος Μήτσιος είναι Partner - Επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος της EY Ελλάδος.

Εργάζεται στην EY, με έδρα την Αθήνα, για πάνω από 35 χρόνια.

Ειδικεύεται σε θέματα που αφορούν, στις συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων, στη 

φορολογία νομικών και φυσικών προσώπων, στο Transfer Pr�c�ng, καθώς και στο φορολογικό 

σχεδιασμό και  στρατηγική. 

Η εμπειρία του εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών, κυρίως στους κλάδους των 

καταναλωτικών προϊόντων, των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, της ακίνητης περιουσίας, του 

χρηματοοικονομικού κλάδου, της ναυτιλίας, καθώς και του φαρμακευτικού κλάδου.

Είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και 

τελειόφοιτος του Νομικού τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Επίσης, έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα Kellogg Execut�ve στο Πανεπιστήμιο Northwestern του 

Ill�no�s. 

Αρθρογραφεί εκτενώς, για θέματα φορολογικής πολιτικής και στρατηγικής, πιο πρόσφατα για τον 

ψηφιακό μετασχηματισμό της φορολογίας, ενώ συμμετέχει τακτικά σε συνέδρια και ημερίδες ως 

ομιλητής πάνω στα θέματα εξειδίκευσής του.

Είναι μέλος των Φορολογικών Επιτροπών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), 

του Ελληνο-αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και του Ελληνο-γαλλικού Εμπορικού 

Επιμελητηρίου.  

 

Στέφανος Μήτσιος

Partner - Επικεφαλής Φορολογικού Τμήματος, EY Ελλάδος

Εταίρος ΕΥ Ελλάδος, Επικεφαλής Ιδιωτικού Τομέα, Eπικεφαλής Υπηρεσιών Ανθρώπινου 

Δυναμικού & Συμβουλευτική Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Η Ευτυχία Κασελάκη είναι Partner στην ΕΥ, επικεφαλής του τομέα ΕΥ Pr�vate, και παράλληλα 

επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού και σύμβουλος σε θέματα 

Ψηφιακού Μετασχηματισμού. 

Διαθέτει περισσότερα από 28 έτη προϋπηρεσίας εκ των οποίων τα 20 στον τραπεζικό τομέα. Η 

τελευταία της θέση ήταν Ανώτερη Γενική Διευθύντρια, με ευθύνη τη Λιανική Τραπεζική, Δίκτυο & 

D�g�tal Bank�ng, ενώ διένυσε νωρίτερα σημαντική διαδρομή στο χώρο του Ανθρώπινου 

Δυναμικού και της Οργανωσιακής Μάθησης και υποστήριξε πολλαπλές εξαγορές και 

συγχωνεύσεις στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στη συμβουλευτική της καριέρα έχει διατελέσει στέλεχος πολυεθνικών εταιρειών με εξειδίκευση 

σε θέματα Διαπραγματεύσεων, Επιλογή, Αξιολόγηση και ανάπτυξη ηγετικών ομάδων και 

κουλτούρας, ενώ οι πιο πρόσφατες περιοχές δραστηριοποίησής της είναι η λειτουργία των 

διοικητικών συμβουλίων, εταιρική διακυβέρνηση, Διαχείριση της Απόδοσης και Σχεδιασμός 

Αμοιβών, προγραμματισμός διαδοχής, Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ηγεσία.

Σπούδασε Ψυχολογία στον Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος 

μεταπτυχιακού τίτλου από το Lancaster Bus�ness School σε Organ�zat�onal Analys�s & Behav�our. 

Ευτυχία Κασελάκη

Εταίρος, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικεφαλής Ιδιωτικού Τομέα, ΕΥ Ελλάδος



Ο Τσερέπας Ιωάννης γεννήθηκε στη Λάρισα στις 9 Νοεμβρίου 1969.

Από τα νεανικά του χρόνια έδειξε  ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον επιχειρηματικό κόσμο και 

γρήγορα ξεκίνησε την ενασχόλησή του με τη  μικρή, τότε, οικογενειακή βιοτεχνία πλαστικών 

ποτηριών και κυπέλλων, η οποία είχε  ιδρυθεί το 1969. 

Με βασικά χαρακτηριστικά την διορατικότητα, την εργατικότητα, την συνέπεια  και την 

οργανωτικότητα κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να μετατρέψει τη μικρή βιοτεχνία σε μια 

πολλά υποσχόμενη και ταχέως αναπτυσσόμενη βιομηχανία πλαστικών. Από αρχές του 1990 

συμμετείχε ενεργά στην εταιρεία και το 1996 σε ηλικία 26 ετών ανέλαβε  την διοίκηση της 

εταιρείας. Από τις πρώτες μέρες της διοίκησης του, η Λαριπλάστ ΑΕΒΕ ξεκίνησε τον ριζικό 

εκσυγχρονισμό της και τέθηκε η νέα εταιρική κουλτούρα με βασικό χαρακτηριστικό την 

εξωστρέφεια.

Σήμερα, ως Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΕΒΕ διοικεί μια βιομηχανία, με 

ιδιόκτητες σύγχρονες εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό. Η εταιρεία είναι ηγέτης στον 

τομέα της στο εσωτερικό και έχει παρουσία σε ένα πλήθος χωρών, όπως Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία, 

Ιταλία, Βαλκάνια, Ιρλανδία, Μέση Ανατολή και ΗΠΑ με ποσοστό εξαγωγών της τάξεως 75%. 

Ταυτόχρονα, χάρη στις ηγετικές και διοικητικές ικανότητες του είναι ένας εκ των αρχικών ιδρυτών, 

βασικός μέτοχος και μέλος του ΔΣ, της γαλλικών συμφερόντων βιομηχανίας LARIPLAST FRANCE 

SA με έδρα το Μάρλε της Γαλλίας. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής 

πλαστικού ποτηριού και βρίσκεται στο δέκατο έτος πλήρους λειτουργιάς με αποτέλεσμα  σήμερα 

ο κύκλος των εργασιών σε Ελλάδα και Γαλλία να ξεπερνά τα τριάντα ένα εκατομμύρια.

Στην αυγή του 2020, ενός  έτους που βασικό του χαρακτηριστικό υπήρξε η πανδημία και η 

εσωστρέφεια, ο Ιωάννης Τσερέπας , αποδεικνύοντας τα επιχειρηματικά αντανακλαστικά του 

προχώρησε στην ίδρυση της LARISA FACE COVER AE. Μιας βιομηχανίας που βασική της 

δραστηριότητα είναι η παραγωγή χειρουργικών μασκών. Η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης 

επένδυσης πραγματοποιήθηκε μέσα σε πέντε μήνες, γεγονός που καταδεικνύει τις 

επιχειρηματικές του αρετές. 

Τον Μάρτιο του 2016, στον παγκοσμίως αναγνωρισμένο θεσμό «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» της 

ΕΥ, βραβεύεται ως «Δυναμικά Αναπτυσσόμενος Επιχειρηματίας του 2015». Την ίδια χρονιά η 

τοπική επιχειρηματική κοινότητα τον εκλέγει ως Αντιπρόεδρο στον ΣΘΕΒ επιβραβεύοντας έτσι τη 

μέχρι σήμερα επαγγελματική του δράση και επιτυχία.

Στα μελλοντικά του σχέδια είναι η ακόμα μεγαλύτερη εξωστρέφεια των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων της εταιρείας και η δημιουργία ενός ομίλου με παγκόσμια παρουσία.

 

Ιωάννης Τσερέπας

Προέδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Lar�plast S.A. 



Άγγελος Τσερέπας 

Head of Bus�ness Development, Lar�plast S.A.  

3η Γενιά Βιομηχανικής Δραστηριότητας. 

Προσωπική Φιλοδοξία, είναι να δημιουργούμε καινοτόμα προϊόντα που να προσφέρουν 

προστιθέμενη αξία στις Επιχειρήσεις και τους Καταναλωτές. Επίσης η θέσπιση μιας παραγωγικής 

οργανωτικής δομής που να εμπλέκει περισσότερο όλα τα μέλη της ομάδας σε πολλές λειτουργίες 

της επιχείρησης και να εμπνέει τις ομάδες να πετυχαίνουν τους στόχους της εταιρίας.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

•  HEAD OF BUSINESS DEVELOPMENT , LARIPLAST S. A. 09 /2021 — ΣΗΜΕΡΑ

•  DEPUTY CEO , LARISA FACE COVER S. A. 10 /2020 — 09 /2021

•  CHIEF EXECUTIVE OFFICER , LARISA FACE COVER S. A. 04 /2020 — 10 /2020

•  BUSINESS DEVELOPMENT , LARIPLAST FRANCE  11 /2019 — 04 /2020

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ — ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2014 - 2018. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Γραπτές και Προφορικές Επικοινωνιακές Δεξιότητες, Επίλυση Προβλημάτων, Καινοτόμος και 

Αξιόπιστος, Ηγετικές Ικανότητες και ανάληψη Πρωτοβουλιών, Οργανωτικός, Υπεύθυνος και 

Ακριβής, Ικανότητες Διαπραγμάτευσης, Ικανότητες Πώλησης και Συνδυαστική Σκέψη, Good w�th 

Numbers, Άριστες Δεξιότητες Η/Υ.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

•  Παρακολούθηση Σεμιναρίου για “Ενδοομιλική Τιμολόγηση” από την Delo�tte Academy

•  Βράβευση ως “Top Export Manager of the Year” για την ταχυτατη επίτευξη εξαγωγικής 

δραστηριότητας της Lar�sa Face Cover σε Αμερική και Ευρώπη

•  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του

Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος (Σ.Β.Π.Ε.) 2022 - 2025



Η Ιωάννα Αναστασοπούλου είναι δικηγόρος, διδάκτωρ νομικής, νομικός Σύμβουλος του 

Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και Επιχειρηματικότητας, εταίρος στη Εταιρεία Δικηγόρων 

«ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ, ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ, ΤΑΤΑΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ (PPT LEGAL)», καθώς και Πρόεδρος 

του «Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας» (ΕλλΚΔΔ). 

Σπούδασε νομικά στην Αθήνα, Κοινοτικό Δίκαιο στο Κολλέγιο της Ευρώπης, Δίκαιο της 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Διδάκτωρ Νομικής (Doctorat d’Etat) από το Πανεπιστήμιο Par�s 2. 

Η Ιωάννα Αναστασοπούλου είναι πιστοποιημένη διαμεσολαβήτρια από το CEDR και το Υπουργείο 

Δικαιοσύνης καθώς και εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών με το CEDR. Είναι ιδρυτικό μέλος και 

μέλος από το 1987 της Ένωσης Ευρωπαίων Δικηγόρων, της οποίας διετέλεσε Πρόεδρος 

(1993-1995). Είναι επίσης Ιδρυτικό μέλος και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής 

Ένωσης Διαμεσολαβητών. Είναι στο panel διαμεσολαβητών του Κέντρου Διαμεσολάβησης της 

Κίνας (CCPIΤ/CCOIC) και του Ελληνο-Γερμανικού Επιμελητηρίου (Ο.Δ.Δ.Ε.Ε). 

Ως εκπαιδεύτρια του CEDR έχει συμμετάσχει σε Σεμινάρια Med�at�on, Med�t�on Advocacy, Nego-

t�at�ons, Οικογενειακής Διαμεσολάβησης στην Αθήνα και στη Κύπρο. 

Γνωρίζει άριστα Γαλλικά και Αγγλικά και διαβάζει και κατανοεί Γερμανικά και Ιταλικά.

ΔΡ Ιωάννα Αναστασοπούλου

Δικηγόρος, Εταίρος PPT Legal, Εκπρόσωπος του Med�at�on Academy

Ο Θάνος Αγγελάκης γεννήθηκε το 1971 στη Χαλκίδα. Είναι πτυχιούχος του ΤΕΙ Αθηνών στο τμήμα 

Διοίκησης – Οργάνωσης Επιχειρήσεων, ενώ την περίοδο 2002 – 2003 έκανε μεταπτυχιακό ΜΒΑ 

στην ΕΕΔΕ.

Ως μαθητής ακόμα Λυκείου, αλλά και ως φοιτητής εργάστηκε ως Πωλητής στην εταιρεία των 

γονέων του και προχώρησε στη δημιουργία της «Αγγελάκης Α.Ε.» επεκτείνοντας τις 

δραστηριότητες της εταιρείας από την παραγωγή και εκτροφή πουλερικών στην εμπορία.

Τις περιόδους 1988 – 1995 και 1996 – 1998 ήταν Διευθυντής Πωλήσεων της οικογενειακής 

εταιρείας. Παραλαμβάνοντας μια θέση μιας μικρής οικογενειακής επιχείρησης ανέπτυξε 

στρατηγικές συνεργασίες με μεγάλους πελάτες – αλυσίδες super market, πέτυχε αύξηση του 

κύκλου εργασιών της εταιρείας με θεαματικούς ρυθμούς και «χτίσιμο» του brand name των 

προϊόντων.

Από το 1998 μέχρι σήμερα κατέχει την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Το 2002 ήρθε η 

τιμητική καταγραφή της προσωπικής και οικογενειακής ιστορίας στο «Album Των Σύγχρονων 

Προσωπικοτήτων του Ελληνισμού» από το Ίδρυμα Οικουμενικού Ελληνισμού – Ελληνική Εθνική 

Γραμμή.

Διετέλεσε πρόεδρος της βιβλιοθήκης Χαλκίδας και συμμετέχει ενεργά στα κοινωνικά και 

πολιτιστικά δρώμενα του νομού στηρίζοντας την τοπική κοινωνία εμπράκτως .

Από το 2020 είναι ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος της ΕΔΟΠ (Εθνικής Διεπαγγελματικής 

Οργάνωσης Πτηνοτροφίας).

Θάνος Αγγελάκης

Διευθύνων Σύμβουλος, Αγγελάκης Α.Ε 



Γεννήθηκε το 1962 στην Αθήνα.

Σπούδασε Bus�ness Management στη Μ. Βρετανία και είναι παντρεμένος και πατέρας τριών 

παιδιών. Από το 2003 αναλαμβάνει Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στην οικογενειακή 

επιχείρηση , όπου εργάζεται από το 1984 , η οποία με έτος ίδρυσης το 1919 και έδρα τον Πειραιά 

επιδίδεται σε εισαγωγές και χονδρεμπόριο σε μπαχαρικά , ζωοτροφές , και μη σιδηρούχα μέταλλα.

Είναι Οικονομικός Επόπτης του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς από το  από το 

2011. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς για έξι έτη από 2014 έως το 

2020.

Ο Νικόλαος Κασιμάτης του Γεωργίου γεννήθηκε στον Πειραιά το 1978. Σπούδασε Λογιστική στην 

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του ΑΤΕΙ Πειραιά και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του 

σπουδές με Διάκριση (Master of Arts w�th D�st�nct�on at Market�ng) στο Πανεπιστήμιο Northum-

br�a του Newcastle. 

Η ενασχόλησή του με την οικογενειακή επιχείρηση που πλέον ονομάζεται Kass�mat�s Cycl�ng έχει 

τις βάσεις της στα πολύ νεανικά του χρόνια. 

Το 1995 παράλληλα με τις σπουδές ξεκινά την επαγγελματική του σταδιοδρομία με την εισαγωγή 

νέας κατηγορίας πιο εξειδικευμένων προϊόντων για την τότε θυγατρική Kass�mat�s Fam�ly.

To 2001 ξεκινά την διοργάνωση μιας σειράς αγώνων Κυπέλλου Ορεινής Ποδηλασίας με την 

ονομασία “MTB OPEN CUP” οι οποίοι και επαναπροσδιόρισαν την δια δραστικότητα στην 

αγωνιστική ποδηλασία για το ευρύ κοινό.

Το 2004 υπογράφει την αποκλειστική Αντιπροσώπευση των προϊόντων SPECIALIZED για την 

Ελλάδα και την Κύπρο και στα επόμενα 3 χρόνια ενσωματώνει τις αγορές της Βουλγαρίας και της 

Μάλτας.

Το 2016 δημιουργεί το γραφείο Τουρισμού με έμφαση την Ποδηλατική περιήγηση με την ονομασία 

“Act�on Tours & Rentals”.

Το 2020 ανοίγει το 2ο κατάστημα Λιανικής πώλησης με μοναδική ταυτότητα «Branded Spec�al�zed 

Store» στην οδό Κηφισίας στο Μαρούσι και ανοίγει μια νέα σελίδα για την Kass�mat�s Cycl�ng 

αλλά και την Ελληνική ποδηλατική σκηνή!

Μιλάει Αγγλικά, Ιταλικά και είναι ο ίδιος Ποδηλάτης..!

Νίκος Μανεσιώτης

CEO, Ν. Θ. Μανεσιώτης & Υιός Α.Ε, Οικονομικός Επόπτης ΕΒΕΠ

Νίκος Κασιμάτης

CEO, Kass�mat�s Cycl�ng



Ο Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης είναι Οικονομολόγος και εργάζεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 1998. Τα τελευταία δέκα έτη είναι Γραμματέας της Μονάδας 

Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Ιδρύματος και Υπεύθυνος του Εσωτερικού Συστήματος 

Διασφάλισης Ποιότητας του. Είναι Οικονομολόγος, απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών του ΕΚΠΑ (1990) και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων (Master): ο πρώτος στα 

Χρηματοοικονομικά και στην Τραπεζική Επιστήμη από το Πανεπιστήμιο M�ddlesex της Μεγάλης 

Βρετανίας (1998) και ο δεύτερος στην Εκπαίδευση Ενηλίκων από το Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο Πάτρας (2006). Είναι ειδικός εμπειρογνώμονας σε θέματα ανάπτυξης και 

διδακτικής της επιχειρηματικότητας, έχοντας διατελέσει μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου 

της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ και Σύμβουλος Επιστημονικός – 

Επιστημονικός Συνεργάτης φορέων που συνδέονται με την ανάπτυξη και προώθηση της 

Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα (Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, Εθνική Συνομοσπονδία 

Ελληνικού Εμπορίου, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Πειραιά).

Έχει διδάξει το μάθημα: “Οικονομικά της Ανάπτυξης: Επιχειρηματικότητα” σε τρία τμήμα του 

Πανεπιστημίου Αθηνών (τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Ψυχολογίας, Γεωλογίας και 

Γεωπεριβάλλοντος), και στην ΑΣΠΑΙΤΕ. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής επιχειρηματικότητας 

από το διεθνή οργανισμό NFTE (Network for Teach�ng Entrepreneursh�p), και το Austr�an Center 

for Tra�n�ng F�rms (ACT). Είναι επίσης πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων στα θεματικά 

αντικείμενα των Οικονομικών και της Διοίκησης Επιχειρήσεων από τον Εθνικό Οργανισμό 

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)(Α.Μ ΕΒ21721).

Ως Εκπαιδευτής Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης έχει πάνω από 5.000 ώρες εκπαίδευσης σε 

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς σε θέματα Διαχείρισης Κρίσεων, 

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Καινοτομίας – Επιχειρηματικότητας, Ανάπτυξης 

Κοινωνικών Δεξιοτήτων, Εκπαίδευσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Έχει πλούσιο συγγραφικό και ερευνητικό έργο στους τομείς της διαχείρισης κρίσεων, της 

επιχειρηματικότητας, της εκπαίδευσης ενηλίκων, της διδακτικής των οικονομικών, της 

διασφάλισης ποιότητας στην εκπαίδευση και της ηλεκτρονικής μάθηση (E-Learn�ng). Έχει 

αρθρογραφήσει και συνεχίζει να αρθρογραφεί σε εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης 

(ΤΑ ΝΕΑ, Ημερησία, Έθνος, �n.gr κ.α)

Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης  

Γραμματέας Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας, ΕΚΠΑ

Η Σπυριδούλα είναι μέλος της ομάδας της Google εδώ και σχεδόν 9 χρόνια. Πέρα από τον κύριο 

ρόλο της ως Accelerator Manager, τα τελευταία 5 χρόνια έχει ασχοληθεί πολύ με την εκπαίδευση 

νέων σε θέματα d�g�tal market�ng ενώ τα τελευταια 3 χρόνια είναι υπεύθυνη για το #IamRemarkable 

στην Ελλάδα. Σε αυτό το διάστημα έχει εκπαιδεύσει πάνω από 1.000 ανθρώπους στην Ελλάδα και 

το εξωτερικό.

Σπυριδούλα Δρακοπούλου 

SEED Manager, GR, BG, MT & CY, #IamRemarkable lead



Γεννήθηκε το 1974, μεγάλωσε στην Αθήνα και το Λονδίνο και μιλά Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά και 

Ελληνικά. Πτυχίο Βιολογίας από το Πανεπιστήμιο Br�ghton UK και MBA Φαρμακευτικής 

Βιομηχανίας στο I.E. στην Ισπανία. Συνιδρυτής και Πρόεδρος του Ελληνικού Παραρτήματος του 

Δικτύου Οικογενειακών Επιχειρήσεων (FBN Greece). Από τον Δεκέμβριο του 2020 είναι 

Αντιπρόεδρος του Ελληνοβρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Από το 1997 εργάστηκε στον κλάδο της φαρμακευτικής βιομηχανίας σε διάφορους ρόλους 

προτού ενταχθεί στην οικογενειακή επιχείρηση το 2007 ως διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού. 

Σήμερα είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Cana Laborator�es, της Ελληνικής 

Φαρμακευτικής εταιρείας που ιδρύθηκε το 1928 από τον παππού του. Εκτός από την κύρια 

ενασχόλησή του στα εργαστήρια Cana, συμμετέχει σε διάφορα καινοτόμα projects, όπως η 

ανάπτυξη πατενταρισμένων ιατροτεχνολογικών προϊόντων, η καλλιέργεια φαρμακευτικής 

κάνναβης και η έρευνα και ανάπτυξη κανναβινοειδών προϊόντων.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο κέντρο της Αθήνας το 1969. Τελείωσε το Κολλέγιο Αθηνών από το 

οποίο και εισήχθη πρώτος στην ΑΣΟΕΕ όπου φοίτησε παράλληλα με την επαγγελματική του 

δραστηριότητα. 

Στο πρώτο έτος της σχολής ίδρυσε την πρώτη του εμπορική επιχείρηση ανταλλακτικών 

αυτοκινήτων και από τότε έχει ιδρύσει και διευθύνει επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων από την 

ηλεκτροκίνηση, τον τομέα των παιδικών ειδών, των ακινήτων κλπ με θυγατρικές στην Κύπρο, 

Ρουμανία, Τουρκία και παρουσία σε 8 χώρες.

Το 2005 εξελέγη για πρώτη φορά σύμβουλος του ΕΒΕΑ, έχει διατελέσει αναπληρωτής Πρόεδρος 

του Εμπορικού Τμήματος και σήμερα κατέχει τη θέση του Β΄ Αντιπροέδρου.

Συμμετέχει σε διάφορα συμβούλια συλλόγων και φορέων, έχει εκπροσωπήσει το εμπόριο στην 

Eurocommerce, έχει διατελέσει Γ. Γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών και από το 2017 

ανέλαβε την προεδρία του συλλόγου με ένα ανανεωτικό όραμα, ενώ το 2018 εξελέγη 

Αντιπρόεδρος στο Δ.Σ της ΕΣΕΕ. 

Από το 1999 είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά.

Κώστας Κανάρογλου

Pres�dent & CEO, Cana Laborator�es, Co-Founder FBN Greece

Σταύρος Καφούνης

Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Πρόεδρος & Διευθύνων 

Σύμβουλος, KIDSCOM Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία Παιδικών Ειδών



Μιχάλης Τσαούτος

Γενικός Διευθυντής ΕΨΑ Α.Ε., Αντιπρόεδρος Ελλα-δικά μας

Μάκης Σαββίδης

CEO, Savv�d�s Group of Compan�es, Εκπ.για την Ελλάδα & 

Μέλος ΔΣ της Ευρωπ. Ομοσπονδίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Ο Ευδόκιμος Σαββίδης είναι κάτοχος δύο Masters στα διεθνή επενδυτικά και χρηματοοικονομικά

του Brunel Un�vers�ty του Λονδίνου και στα πληροφοριακά συστήματα του Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου καθώς επίσης και δύο πτυχίων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών του

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του K�ngston Un�vers�ty του

Λονδίνου.

Είναι αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών (Ε.Σ.Α.), εκπρόσωπος της Ελλάδας και 

μέλος του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Ecommerce Europe), 

αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A.) και μέλος 

τουδιοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας

(Ε.Σ.Ε.Ε.).

Από το 1999 έως και σήμερα, ηγείται με επιτυχία του ομίλου επιχειρήσεων της ομώνυμης 

οικογένειας, με έτος ίδρυσης το 1963, η οποία λειτουργεί τα μεγαλύτερα στον κλάδο τους και 

πολυβραβευμένα e-shops ρολογιών, κοσμημάτων και αξεσουάρ www.orolo�.gr & www.kosm�-

ma.gr, ένα από τα μεγαλύτερα ηλεκτρονικά κοσμηματοπωλεία στην Ευρώπη www.chronobox.com, 

το μεγάλο ηλεκτρονικό πολυκατάστημα www.endless.gr, καθώς και πέντε φυσικά καταστήματα 

στους κεντρικότερους εμπορικούς δρόμους της χώρας. Ταυτόχρονα, εισάγει και αντιπροσωπεύει 

σειρά διάσημων οίκων του εξωτερικού όπως TIMEX, SECTOR, S.Ol�ver και πολλές άλλες στην 

Ελληνική & την Κυπριακή αγορά.

Από το 2018 λειτουργεί με επιτυχία την εταιρεία πληροφορικής EURODIGITAL Technolog�es με 

αντικείμενο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου και ψηφιακών υπηρεσιών,

η οποία έχει υλοποιήσει με επιτυχία σειρά ηλεκτρονικών καταστημάτων αλλά και ιστοτόπων. Η 

πολυετής ενασχόληση του στην πρώτη γραμμή του ηλεκτρονικού εμπορίου, τον καθιστά ιδιαίτερα 

έμπειρο σε όλους τους τομείς που άπτεται το ηλεκτρονικό επιχειρείν και η ψηφιακή

οικονομία.

Ο Μιχάλης Τσαούτος είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών 

του ΕΜΠ, καθώς και κάτοχος μεταπτυχιακού Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA) από το Warw�ck Bus�-

ness School. Από το 2010 είναι Γενικός Διευθυντής στην εταιρεία αναψυκτικών ΕΨΑ, η οποία έχει 

παρουσία σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε 30 χώρες στο εξωτερικό. Πριν από την ΕΨΑ εργάστηκε 

για πάνω από δύο δεκαετίες στον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη. Ξεκίνησε το 1988 ως 

συντάκτης τεχνολογίας για προϊόντα Apple στο περιοδικό RAM και διετέλεσε διευθυντής 

σύνταξης του ένθετου ΒΗΜΑRAM, του περιοδικού b�t και του �nL�fe. Συμμετείχε στην ομάδα που 

δημιούργησε το �n.gr και οργάνωσε όλες τις συνδρομητικές του υπηρεσίες. Από το 2003 ως το 

2010 ήταν Γενικός Διευθυντής του Shop21.gr, του ηλεκτρονικού καταστήματος του ΔΟΛ. 

Παράλληλα ήταν σύμβουλος τεχνολογίας στα περιοδικά RAM και H�TECH.

Είναι αντιπρόεδρος του ΣΒΘΣΕ* και της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ. Υπήρξε μέλος της 

εθνικής ομάδας χιονοδρομίας, της εθνικής ομάδας θαλάσσιου σκι, ενώ τα τελευταία χρόνια 

συμμετέχει σε αγώνες τριάθλου μεγάλων αποστάσεων Ironman. Έχει τρεις κόρες.

*Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.



Εβίτα Σολωμού

Country Manager, doctoranyt�me

Έχοντας διανύσει μια πορεία 7 ετών σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, το 2012 αποφάσισα να 

ακολουθήσω το όραμα του doctoranyt�me και να γίνω μέρος της ομάδας που στόχο είχε να 

δημιουργήσει ένα περιβάλλον υγείας που θα διέπεται από αξίες όπως η διαφάνεια, η αξιοπιστία 

και θα δίνει λύσεις και όχι παραπάνω προβλήματα. Ανέλαβα το στήσιμο και την ανάπτυξη του 

εμπορικού τμήματος της εταιρείας ώστε όλο και περισσότεροι γιατροί και επαγγελματίες υγείας 

να γνωρίζουν και να εμπιστεύονται την υπηρεσία. Σήμερα είμαι Country Manager στο doctorany-

t�me και αισθάνομαι ότι προσεγγίζουμε όλο και περισσότερο το όραμά μας προσφέροντας στους 

χρήστες μας end to end solut�ons. 

Συνιδρυτής της ICON Platforms, και της πλατφόρμας TALOS, που ειδικεύεται σε προγράμματα 

πιστότητας με τεχνικές Gam�f�cat�on. Ιδρυτής της νέας εταιρείας Start-up, S-Rate.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972, σπούδασε Πληροφορική στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθήνας, και ακόλουθησε MBA for Profess�onals στο Un�vers�ty of La Verne.

Ο Γιώργος, είναι στο χώρο της πληροφορικής από το 1997, έχει εμπειρία στην ανάπτυξη 

προϊόντων λογισμικού από τη σύλληψη της ιδέας, την οργάνωση της ομάδας παραγωγής και την 

εμπορική διάθεση των προϊόντων.

Ως επιχειρηματίας, από το 2005, δημιουργεί με μια εξαιρετική ομάδα συνεργατών πρωτοποριακά 

προϊόντα, στοχεύοντας πάντα στη διεθνή αγορά. Με εμπειρία σε περισσότερα από 200 έργα σε 

30+ χώρες, συμμετέχει ενεργά στην προώθηση της Ελληνικής τεχνολογίας στη διεθνή αγορά.

Γιώργος Αντωνιάδης

Bus�ness Development D�rector, Icon Platforms & Founder, Startup s-Rate.com



Ο Ιουστίνος είναι επιχειρηματίας στον κόσμο της τεχνολογίας τα τελευταία 15 χρόνια. Έχει 

ιδρύσει ή συνιδρύσει 4 startups και συντηρεί μία εταιρία πληροφορικής. Η συνήθειά του είναι να 

δουλεύει πάνω σε μία νέα ιδέα, προσπαθώντας να βρει μία λύση σε κάτι που δεν του αρέσει στο 

περιβάλλον του ή συχνά σε ιδέες για κάτι εντελώς καινούργιο. Δεδομένου ότι είχε την τύχη να 

ασχοληθεί με αμιγώς τεχνολογικά κομμάτια στην αρχή της καριέρας του, θεωρεί ότι το ταλέντο 

του είναι να συνδέει τον επιχειρηματικό με τον τεχνολογικό κόσμο και να αναπτύσσει γέφυρες 

μεταξύ των δύο κόσμων. Συνεπώς πολύ συχνά οι επιχειρηματικές ιδέες αποτελούν υβρίδια του 

πραγματικού κόσμου και του κόσμου του διαδικτύου. H μόνιμη ερώτηση αφορά το "πως 

μπορούμε εκμεταλλευτούμε την συνδεσιμότητα και την πληροφορία για να βελτιστοποιήσουμε 

συνήθεις, δράσεις και ενέργειες στην καθημερινή μας ζωή;"

Ιουστίνος Σαρρής

Founder & CEO, Wecook

Ο Νικόλας έχοντας σπουδάσει Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στην Αθήνα, έφυγε για την Ολλανδία 

και την Ευρωπαική Υπηρεσία Διαστήματος κι έπειτα συνέχισε για διδακτορικές σπουδές στο 

Μιλάνο, για να επιστρέψει πίσω στις ρίζες στην Ελλάδα και να ιδρύσει στα τέλη του 2013 την 

εταιρεία Roots, μαζί με τον αδερφό του Μάνο. Τα Roots είναι μια ελληνική οικογένεια prem�um 

λικέρ, που βασίζονται σε παλιές συνταγές με πλούσια παράδοση και 100% φυσικά, μοναδικά 

συστατικά. Το όνομα Roots συμβολίζει τις ρίζες στο παρελθόν που εμπνέουν τις συνταγές και 

βρίσκονται σε πολλά απο τα καλύτερα bar του κόσμου σε 15 χώρες. To 2021 ίδρυσε μαζί με μία 

ομάδα την πλατφόρμα s�p�t.gr, την πρώτη onl�ne πλατφόρμα στην Ελλάδα που εξειδικεύεται στο 

αλκοόλ, και η οποία ήδη λειτουργεί σε όλη την Αθήνα απο τις αρχές του 2022.

Νικόλας Σμυρλάκης

Co-Founder, Roots

Co-Founder, s�p�t.gr



 

Νεκτάριος Νώτης

Founder - CEO, Not�ce Content & Serv�ces (FnB Da�ly - BnB Da�ly),

Co - Founder, ESGreece

Iδρυτής / CEO της Εταιρείας “NOTICE CONTENT & SERVICES (των ψηφιακών newsletters FnB 

Da�ly - BnB Da�ly) & συνιδρυτής του ψηφιακού newsletter ESGreece 

Ο Νεκτάριος Νώτης είναι δημοσιογράφος και σύμβουλος επικοινωνίας. 

Σπούδασε Επικοινωνία και ΜΜΕ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (B.Sc.), όπου ακολούθησε και 

διδακτορικό στο νομικό πλαίσιο της απαγόρευσης της διαφήμισης καπνού. 

Ο Νεκτάριος είναι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας “Not�ce Content and 

Serv�ces” που εκδίδει το FnB Da�ly, ένα καθημερινό ψηφιακό ενημερωτικό δελτίο B2B για τον 

τομέα των τροφίμων και ποτών, το BnB Da�ly, ένα ψηφιακό ενημερωτικό δελτίο B2B για 

επιχειρηματικά νέα καθώς και το Horecaopen, έναν ιστότοπο Β2Β στον κλάδο HORECA. Είναι 

επίσης συνιδρυτής του ψηφιακού newsletter ESGreece. 

Έχει εργαστεί ως οικονομικός σχολιαστής στο Cap�tal.gr, το Mega Channel, τον ANT1 TV, την ΕΡΤ, 

την ΕΡΤ D�g�tal, το news.gr, το περιοδικό Κεφάλαιο, την εφημερίδα Κεφάλαιο και τον Αθήνα 

9,84FM. 

Ο Νεκτάριος ασχολείται επίσης με σεμινάρια med�a tra�n�ng και με τη διαχείριση κρίσεων για 

λογαριασμό σημαντικών εταιρειών. 

Είναι σύμβουλος επικοινωνίας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων).

Η Αθηνά-Δάφνη Κορλίρα είναι δημοσιογράφος στον ραδιοφωνικό σταθμό «Αθήνα 9,84» από το 

2005. Είναι υπεύθυνη του τμήματος διεθνών ειδήσεων, ενώ έχει  εργαστεί και σε άλλα μέσα με 

εξειδίκευση στα οικονομικά και διεθνή οικονομικά θέματα.  Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά και 

έχει πτυχίο στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης. Είναι μητέρα δύο παιδιών.

Αθηνά-Δάφνη Κορλίρα 

Δημοσιογράφος, Αθήνα 9,84 FM



GOLD SPONSORS

Ο Όμιλος Alpha Bank

Η Alpha Bank ιδρύθηκε το 1879 από τον Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο. Ο Όμιλος Alpha Bank 

είναι ένας από τους μεγαλύτερους Ομίλους του χρηματοοικονομικού τομέα στην 

Ελλάδα. Προσφέρει ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικών προϊόντων 

και υπηρεσιών στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά και διαθέτει έναν από τους 

υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στην Ευρώπη.



Στην ΕΥ, σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, 

παράγοντας μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας και την 

κοινωνία, και οικοδομώντας εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές.

Αξιοποιώντας τα δεδομένα και την τεχνολογία, οι πολυσυνθετικές ομάδες μας, σε 

περισσότερες από 150 χώρες, οικοδομούν την εμπιστοσύνη μέσω της διασφάλισης 

της καλής λειτουργίας των επιχειρήσεων και βοηθούν τους πελάτες μας να 

αναπτυχθούν, να μετασχηματιστούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα. 

Μέσω των Ελεγκτικών, Συμβουλευτικών, Νομικών και Φορολογικών Υπηρεσιών μας, 

καθώς και μέσω των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εταιρικής Στρατηγικής και 

Συναλλαγών, οι ομάδες της EY θέτουν καλύτερες ερωτήσεις, για να καταλήξουν σε 

νέες απαντήσεις στα περίπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σήμερα.

H EY λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1926. Η ΕΥ Ελλάδος διαθέτει γραφεία σε Αθήνα 

και Θεσσαλονίκη, ενώ προσεχώς ανοίγει νέο γραφείο και στην Πάτρα. Εντάσσεται 

στην περιοχή της ΕΜΕΙΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ινδία, Αφρική) και είναι μία από τις 

31 χώρες που απαρτίζουν την περιοχή της CESA (Kεντρική, Ανατολική, 

Νοτιοανατολική Ευρώπη & Κεντρική Ασία) – τη μεγαλύτερη περιοχή στην ΕΥ.

Για να μάθεις περισσότερα για την EY, επισκέψου το ey.com/el_gr

GOLD SPONSORS



Σας ευχαριστούμε

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
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“Towards a susta�nable future”


