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Πρόγραμμα Συνεδρίου

Γιώργος Λιμπέρης
∆ιευθύνων Σύμβουλος, Palladian Communication Specialists

09:00 – 09:45

09:45 – 09:55

∆ημήτρης Μαύρος
Πρόεδρος ∆Σ, Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (CRI)

∆ρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης
Γενικός Γραμματέας ∆ασών, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Νίκος Αυλώνας
Αντιπρόεδρος ∆Σ, Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (CRI), Πρόεδρος CSE

“Η σημασία των ESG κριτηρίων μέσα από την ετήσια Έρευνα 
του CSE και o θεσμός του CR Index“

Νομοθετικό Πλαίσιο, Προϋποθέσεις Ενσωμάτωσης ESG & Χρηματοδότηση

09:55 – 10:25

Νίκος Παπαθανάσης
Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για τις 
Ιδιωτικές Επενδύσεις και τις Σ∆ΙΤ, Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων 

10:55 – 11:40 Χάρης Λαμπρόπουλος
Πρόεδρος, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων

 

Ομιλίες: 
 

Chris Allen 
Resident Adviser in Athens for DG for Economic and Financial Affairs, 
European Commission

Παντελής Τζωρτζάκης
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

10:25 – 10:55

Καλωσόρισμα 

Χαιρετισμοί

Προσέλευση - Εγγραφές

1ο Πάνελ 
     Συζήτησης
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“Greece 2.0: the RRF’s contribution to Greek sustainability”

“Χρηματοδότηση επιχειρήσεων και ESG κριτήρια”



Η Στρατηγική ESG ως Παράγοντας Επιχειρηματικής Αριστείας: 
Καλές Πρακτικές, προκλήσεις & ευκαιρίες

12:15 – 13:00

Γιάννης ∆ελατόλας
∆ιεύθυνση Τίτλων και Εκδοτριών, Υποδιευθυντής Εξυπηρέτησης 
Εκδοτριών, Χρηματιστήριο Αθηνών

∆ημήτρης Καζάζογλου-Σκούρας
Group ESG Coordinator, Alpha Bank

Ιωάννα Σαπουντζή
Επικεφαλής ∆ιεύθυνσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Βιωσιμότητας 
της Τράπεζας και του Ομίλου, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Συντονίζει: 
Νίκος Αυλώνας
Αντιπρόεδρος ∆Σ, ΙνστιτούτοΕταιρικής Ευθύνης (CRI), Πρόεδρος CSE

Γιάννης Σηφάκης
∆ιευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας, Marketing & Bankassurance, 
Εθνική Ασφαλιστική 
 
Βασιλική Καραμάνου
BU Lead Vaccines και Υπεύθυνη ΕΚΕ, Pfizer

Λένα Μαμιδάκη
Head of Strategic Development, Κέντρο Αειφορίας CSE

Γιώργος Μαύρος
Country Director, Great Place to Work© Hellas

∆ιάλειμμα 11:30 – 12:15

Ελαφρύ Γεύμα13:00 – 13:45

2ο Πάνελ 
     Συζήτησης

Κλιματική Αλλαγή & Βιώσιμη Ανάπτυξη3ο Πάνελ 
     Συζήτησης
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Συντονίζει: 
Στέφανος Κοτζαμάνης
∆ημοσιογράφος, Euro2day.gr

Χάρης Σαχίνης
∆ιευθύνων Σύμβουλος, ΕΥ∆ΑΠ



Γιώργος Τσαπρούνης
∆ιευθυντής Επικοινωνίας, WIND Ελλάς

Έλενα Αθουσάκη
Head of ESG, Sustainability & Climate Change, Motor Oil 

Γιώργος Ιωάννου
∆ιευθύνων Σύμβουλος, Χρηματιστήριο Ενέργειας (ENEX) 

Συντονίζει: 
Στέφανος Κοτζαμάνης
∆ημοσιογράφος, Euro2day.gr

Συντονίζει: 
Αθηνά - ∆άφνη Κορλίρα
∆ημοσιογράφος, Αθήνα 9.84

• Συντονισμός και απονομή: Ινστιτούτο CRI
 
• Παρουσίαση Κριτικής Επιτροπής και κριτηρίων βράβευσης

• Απονομή Βραβείων

• Παρουσίαση  ESG Leaders
 
• Ομιλίες βραβευθέντων

ESG   I  ATHENS SYMPOSIUM 2022 

Ομιλία: 
«Πράσινος Μετασχηματισμός των Πόλεων και ∆ίκαιο»

Γενικός Συντονισμός Συνεδρίου: 

Αθηνά - ∆άφνη Κορλίρα
∆ημοσιογράφος, Αθήνα 9.84

Κωνσταντίνος Καρατσώλης
∆ικηγορική Εταιρεία Κ. Καρατσώλης – Ε. Τσιάντη & Συνεργάτες.
 

14:30 – 14:40

Τελετή Βράβευσης ESG Leading Professionals 

14:40 – 16:00

13:45 – 14:30 Κιάρα Κόντη
Associate Partner, Climate Change and Sustainability Services, EY Ελλάδος
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∆ημήτρης Μαύρος
Πρόεδρος του ∆Σ του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης

Ο ∆ημήτρης Γ. Μαύρος είναι Ιδρυτής και Πρόεδρος του Ομίλου PRC Group και 
συνιδρυτής. Είναι επίσης, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης, CRI, 
του Great Place to Work Hellas, καθώς και μέλος του ∆.Σ. της Λέσχης 
Επιχειρηματικότητας.
Είναι συνιδρυτής του ομίλου Spot Thompson Total Communications Group και 
∆ιευθύνων Σύμβουλος από το 1974 μέχρι το 2013 και ∆ιευθύνων Σύμβουλος 
της εταιρίας BLACK CHERRY Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών 
∆ιαφήμισης και Ολικής Επικοινωνίας από το 2013 μέχρι το 2019. Ήταν 
Πρόεδρος ∆.Σ. της ΕΕ∆Ε (1988-1996), του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Μάρκετινγκ, της Ένωσης ∆ιαφημιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε∆ΕΕ), του 
Ινστιτούτου Επικοινωνίας, του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών Στελεχών 
Επιχειρήσεων (ALBA). 
Κατέχει πτυχίο B.A. στα Οικονομικά από το Brandeis University, M.B.A. από το 
City College της Νέα Υόρκης και διδακτορικές σπουδές στην Οικονομετρία 
στο City University της Νέας Υόρκης.

Γιώργος Λιμπέρης
CEO Palladian Communications Specialists

Ο Γιώργος Λιμπέρης είναι Σύμβουλος Επικοινωνίας με 37ετή εμπειρία στην 
Στρατηγική Επικοινωνίας σε Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα και σε 
∆ημόσιους Οργανισμούς Οι σπουδές του είναι στους τομείς των οικονομικών 
(Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και του marketing (Ελληνικό Κέντρο 
Παραγωγικότητας).
Ξεκίνησε την καριέρα του στην Unilever 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 ∆ιευθυντή Marketing και Επικοινωνίας. 
Πριν από την ίδρυση της Palladian, το 2001 ήταν ∆ιευθύνων Σύμβουλος των 
MediaAcces και Public Affairs Management του Ομίλου της DDB. Κατά τη 
διάρκεια της μακράς του επαγγελματικής σταδιοδρομίας ήταν υπεύθυνος 
μεταξύ άλλων για το rebranding 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 ∆ιευθύνων Σύμβουλος της Palladian, έχει την εποπτεία όλων των 
λογαριασμών και ενεργή συμμετοχή στη διαχείριση πολλών πελατών, 
μεταξύ των οποίων Τράπεζα της Ελλάδος, Alpha Bank,  ΕΥ, Landis + Gyr,  κλπ. 
Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας της Ένωσης 
Εταιρειών ∆ιαφήμισης και Επικοινωνίας.



ESG   I  ATHENS SYMPOSIUM 2022 

Ο Νίκος Παπαθανάσης είναι μηχανολόγος μηχανικός (μέλος του ΤΕΕ), 
σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο και έλαβε δύο μεταπτυχιακούς 
τίτλους σπουδών (Master) στη ∆ιοικητική Επιστήμη και την Αεροναυπηγική.
Ξεκίνησε τον εργασιακό του βίο το 1984 στην Αεροναυπηγική εταιρεία De 
Havilland (νυν Bombardier) στο Τορόντο. ∆ιετέλεσε μέλος του ∆ιοικητικού 
Συμβουλίου της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) και μέλος του 
∆ιοικητικού 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 ∆ιευθύνων 
Σύμβουλος του ΗΣΑΠ Α.Ε και Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύμβουλος της 
ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ. Από το 2008 έως το 2010 υπήρξε αιρετός Πρόεδρος του Εθνικού 
σκέλους του Ευρωπαικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΚΕ∆ΕΟ).
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 Σ∆ΙΤ.

Νίκος Παπαθανάσης
Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων 
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Ο καθ. Κωνσταντίνος Αραβώσης είναι απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής 
Αθηνών, Μηχανολόγος Μηχανικός (Πολυτεχνείο Aachen Γερμανίας). Κάτοχος 
M.Sc. in Management Science από το Imperial College του Πανεπιστημίου του 
Λονδίνου και διδακτορικής διατριβής στο Ε.Μ.Π. σε θέματα Επιχειρησιακής 
Έρευνας.
Είναι Καθηγητής «Σχεδιασμού ∆ιαχείρισης και Αξιολόγησης Τεχνολογικών και 
Περιβαλλοντικών Επενδύσεων στο ΕΜΠ, Καθηγητής στο ATHENS MBA (ΕΜΠ 
– ΟΠΑ) (1997 έως σήμερα). Υπήρξε επισκέπτης καθηγητής στο Imperial 
College και συνεργαζόμενος Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Columbia-Earth 
Engineering Center. Επίσης είναι συντονιστής της «Ερευνητικής Μονάδας 
Οικονομικής Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Τομέα 
Βιομηχανικής ∆ιοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας της Σχολής 
Μηχανολόγων Μηχανικών στο ΕΜΠ. ∆ιδάσκει μαθήματα σχετικά με την 
Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση, τις Επενδύσεις και την Επιχειρηματικότητα.
∆ιετέλεσε Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ 
από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Φεβρουάριο του 2022, Πρόεδρος του 
Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος 
(ΠΑΣΕΠΠΕ), Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΕΕ∆ΣΑ) και Συντονιστής της Επιτροπής Περιβάλλοντος του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ). Υπήρξε Σύμβουλος του Προέδρου της 
Νέας ∆ημοκρατίας για θέματα Περιβάλλοντος.
Έχει μεγάλη μελετητική και ερευνητική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης και 
αξιολόγησης επενδύσεων, επιχειρησιακής έρευνας και ανάλυσης 
περιβαλλοντικών επενδύσεων. Είναι συγγραφέας σχετικών βιβλίων, μεγάλου 
αριθμού διεθνών επιστημονικών δημοσιεύσεων και συντονιστής σημαντικών 
ερευνητικών έργων. Έχει οργανώσει 11 ∆ιεθνή Συνέδρια για θέματα 
περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
Υπήρξε συνιδρυτής της μεγαλύτερης εθνικής εθελοντικής καμπάνιας (45.000 
εθελοντές) LETS DO IT GREECE όπου καθαρίζεται όλη η χώρα μέσα σε μια 
μέρα με συμβολικό χαρακτήρα στα πλαίσια της διεθνούς καμπάνιας LETS DO 
IT WORLD.

∆ρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης
Γενικός Γραμματέας ∆ασών, Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας



Νίκος Αυλώνας
Αντιπρόεδρος ∆Σ, Ινστιτούτο 
Εταιρικής Ευθύνης (CRI), Πρόεδρος CSE
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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 in Trustworthy Business Behavior” από τον Οργανισμό 
Trust Across America και το μεγαλύτερο Ϊδρυμα της Αμερικής Silicon Valley 
Foundation 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 Οικονομι-
κό Πανεπιστήμιο Αθηνών, βραβευμένος με το Teaching Excellence Award το 
2020, όπως και  καθηγητής (adjunct)  στο University of Illinois  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, Heineken Group, ΑΒΜ, Mc Cain,  DHL, Lafarge, 
Deutsche Post,   European Investment Bank, ΝASA, Κυβέρνηση του Dubai, Lloyds 
Banking Group. Παράλληλα έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 6.000 Execu-
tives 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 Business in the 
Community (BITC) . 
Είναι συγγραφέας των βιβλίων  “Practical Sustainability Strategies (Wiley 2014 
& 2020 )” που έγιναν Best Sellers στην Βιώσιμη Ανάπτυξη  και ένας από  τους 
συγγραφείς του βιβλίου “Μanagement 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 & ∆ιακυβέρνηση, 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 – Chinese Central 
TV), CNBC, ΝΕΤ, ΑΝΤΕΝΑ ΤV, Planet 99.5,Skai).
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Chris Allen 
Resident Adviser in Athens for DG for Economic and
Financial Affairs, European Commission
Chris Allen is the Resident Adviser in Athens of the European Commission’s 
Directorate General for Economic and Financial Affairs. He works closely with 
the Greek authorities on the implementation of the Greek RRP Ελλάδα 2.0 and 
the monitoring of Grecce’s Enhanced Surveillance commitments. Since joining 
the European Commission, Mr Allen contributed to the EU’s negotiating strate-
gy on global climate change, was responsible for Commission industrial and 
business policy making, and played an important role in the development of 
the EU Horizon 2020 programme on key enabling technologies. He was previ-
ously head of economic forecasting at the European Central Bank and was a 
university lecturer. He has many publications in economics.

Ο Dr. Χάρης Λαμπρόπουλος είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής 
Τράπεζας Επενδύσεων ΑΕ (ΕΑΤΕ, τ. ΤΑΝΕΟ). ∆ιδάκτωρ της London School 
of Economics (Ph.D. econ. LSE). Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Πατρών. Εκλεγμένο Μέλος ∆Σ 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 Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΙΕΜΕ-ΚΕΕΕ), Επικεφαλής Σύμβουλος της 
Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (ΘΕΑ-ΕΒΕΑ), Γενικός 
Γραμματέας του ICC Hellas, Μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας 
& Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Αττικής κ.ά.
Έχει διατελέσει Principal Consultant της Παγκόσμιας Τράπεζας (the World 
Bank), Σύμβουλος Υπουργών (Παιδείας, Τουρισμού και Υγείας), καθώς και 
ανώτατο στέλεχος (Πρόεδρος & CEO), μέλος ∆Σ και σύμβουλος σε διάφορες 
εταιρείες, funds και Οργανισμούς, στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει 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. 

Dr. Χάρης Λαμπρόπουλος
Πρόεδρος, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων
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Ο Ιωάννης ∆ελατόλας είναι Υποδιευθυντής Εξυπηρέτησης Εκδοτριών στη 
∆ιεύθυνση Τίτλων & Εκδοτριών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και μέλος 
της εκτελεστικής επιτροπής του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης (ΕΣΕ∆). ∆ιαθέτει 20ετή εμπειρία στον Όμιλο του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών, έχοντας ασχοληθεί με την εξυπηρέτηση των 
εισηγμένων εταιριών και την ανάπτυξη και διάθεση υπηρεσιών σε αυτές, 
όπως οι Εξ’ Αποστάσεως Γενικές Συνελεύσεις μέσω της πλατφόρμας 
“ΑXIA e-shareholders’ Meeting” και η προώθηση του ESG στο οικοσύστημα 
της κεφαλαιαγοράς. ∆ιαθέτει προηγούμενη εμπειρία στον τραπεζικό 
κλάδο. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στη ∆ιεθνή Χρηματοδοτική και 
Τραπεζική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Γιάννης ∆ελατόλας
∆ιεύθυνση Τίτλων και Εκδοτριών, Υποδιευθυντής 
Εξυπηρέτησης Εκδοτριών, Χρηματιστήριο Αθηνών

Ο κος Σαχίνης είναι ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ∆ΑΠ, της μεγαλύτερης 
εταιρείας του κύκλου του νερού στην Ελλάδα.
Πρόσφατα κατείχε τη θέση του Business Development Officer στον Όμιλο 
της Aegean Airlines.
∆ραστηριοποιήθηκε σε εταιρείες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων ως 
Partner της Global Finance, ως Operating Partner της Advent International 
και ανεξάρτητα.
Υπήρξε Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ∆ΕΠΑ όπου 
τριπλασίασε την κερδοφορία, διαπραγματεύτηκε συμβάσεις προμήθειας 
φυσικού αερίου ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων και συνέβαλε στη 
διαμόρφωση εναλλακτικών οδών εφοδιασμού της Ευρώπης με φυσικό 
αέριο.
∆ιετέλεσε ∆ιευθύνων Σύμβουλος του Business Information Group της 
McGraw-Hill, o οποίος υπό την ηγεσία του έγινε από τους μεγαλύτερους 
ομίλους Β2Β πληροφοριών διεθνώς, με εξειδίκευση στους κλάδους της 
ενέργειας, των κατασκευών, της αεροπορίας, της αεροδιαστημικής και 
της άμυνας.
Παλαιότερα υπήρξε ∆ιευθύνων Σύμβουλος του Platts, τον οποίο εξέλιξε 
στον μεγαλύτερο διεθνώς προμηθευτή τιμών και πληροφοριών στην 
ενέργεια και τα εμπορεύματα. Επίσης προώθησε ενεργά τη διαφάνεια και 
την ακεραιότητα στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. ∆ιετέλεσε επίσης, 
Αντιπρόεδρος του Ομίλου Standard & Poor’s. Στη διάρκεια της θητείας του 
ανέπτυξε διάφορες επιχειρήσεις στον τομέα των χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών. Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος της ATHEXClear ενώ είναι 
μέλος των ∆ιοικητικών Συμβουλίων της ENEXClear, του Atlantic Council 
και της Επενδυτικής Επιτροπής της CNL Capital. Ο κ. Σαχίνης είναι 
κάτοχος διπλώματος Μηχανολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο και MBA από το Harvard Business School.

Χάρης Σαχίνης
∆ιευθύνων Σύμβουλος, ΕΥ∆ΑΠ
 



ESG   I  ATHENS SYMPOSIUM 2022 

Είναι υπεύθυνος θεμάτων ESG, στον όμιλο της Alpha Bank. Έχει 25 χρόνια 
εμπειρία στους κλάδους τεχνολογίας και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Στο παρελθόν εργάστηκε ως σύμβουλος στρατηγικής στην Boston Consulting 
Group και διατήρησε θέσεις ευθύνης στην British Telecom, την Eurobank, το 
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και στο Single Resolution Board 
της ΕΕ.
Είναι κάτοχος πτυχίου στην Στατιστική από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, 
Queen Mary College και μεταπτυχιακού σε Management and Strategic 
Information Systems, από το Πανεπιστήμιο του Bath, στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

∆ημήτρης Καζάζογλου-Σκούρας
Group ESG Coordinator, Alpha Bank

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1962. Σπούδασε ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 
στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και απέκτησε Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην 
επιστήμη των Υπολογιστών στο Brooklyn College της Νέας Υόρκης.
Είναι ο ιδρυτής της Forthnet ΑΕ, του μεγαλύτερου φορέα εναλλακτικής 
σταθερής τηλεφωνίας και συνδρομητικής τηλεόρασης, εισηγμένης στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών. Αρχής γενομένης από το Ινστιτούτο Πληροφορικής 
του Ι.Τ.Ε. (FORTH), το 1988, ανέλαβε τη μετατροπή της ερευνητικής 
δραστηριότητας σε εταιρεία προσελκύοντας επενδυτικά κεφάλαια από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό. ∆ιετέλεσε ∆ιευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας 
από την ίδρυσή της το 1995, μέχρι το 2010.
Την περίοδο 2008-2011 διετέλεσε Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύμβουλος, της 
δορυφορικής πλατφόρμας συνδρομητικής τηλεόρασης NOVA, μετά την 
εξαγορά της από την Forthnet.
Από το 2006 έως και το 2009, διετέλεσε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου 
της ΝΕΤΙΑ SA, της μεγαλύτερης εταιρείας εναλλακτικών τηλεπικοινωνιών 
στην Πολωνία.
Από το 2007 έως το 2011 ήταν Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του 
ΣΕΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος).
Το 2011, διορίστηκε ως ειδικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού στον τομέα 
Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών και πρόεδρος της 
κυβερνητικής επιτροπής για την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες, ενώ 
από τον Ιουνίου του 2011 έως τον Μάιο του 2012, υπηρέτησε ως Υφυπουργός 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στο Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
Την περίοδο Σεπτέμβριος 2012-Μάρτιος 2013 υπήρξε συντονιστής των 
δράσεων για την ανάπτυξη της Καινοτομίας και των δημοσίων συμβάσεων 
στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
Το 2013 ανέλαβε ∆ιευθύνων Σύμβουλος στην Quest Συμμετοχών ΑΕ, καθώς 
και την θέση του Προέδρου των θυγατρικών της. Σήμερα είναι Αντιπρόεδρος 
και μέλος του ∆.Σ. του Ομίλου Quest.
Από τον Νοέμβριο 2019 και έως σήμερα έχει αναλάβει τα καθήκοντα του 
Εκτελεστικού Αντιπροέδρου στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. 
Από τον Ιούνιο 2021 είναι μέλος του ∆.Σ. των Ελληνικών Χρηματιστηρίων 
Αθηνών (ΕΧΑΕ).

Παντελής Τζωρτζάκης
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος,
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
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Ο Γιάννης Σηφάκης είναι ∆ιευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας, Marketing& 
Bancassurance,  της Εθνικής Ασφαλιστικής. Στέλεχος με 28 ετή εμπειρία 
στο χώρο των τραπεζο-ασφαλειών, του Marketing και των Πωλήσεων.
Ξεκίνησε την καριέρα του ως Management Associate/ Product Manager  
στην  Nestle UK LTD  και σε σύντομο χρονικό διάστημα ανέλαβε την 
ανάπτυξη σημαντικών  Brands  για τις αγορές τις Αγγλίας και της ΝΑ 
Ευρώπης. Η στροφή των Τραπεζών στην ανάπτυξη του  Retail Banking  και 
στην υιοθέτηση στρατηγικών Retail Marketing Management  αποτέλεσαν 
σημαντικό κίνητρο για την συνέχιση της καριέρας του ως  Product Manager 
Visa & MasterCard  στην  Citibank UK  και στη συνέχεια στη  Citibank 
Ελλάδας. Συνέχισε την καριέρα του ως Alternative Distribution Sales Manag-
er στην  Citibank, ενώ στην συνέχεια μετακινήθηκε στην  Τράπεζα Πειραιώς 
κατέχοντας τις θέσεις  Sales& Marketing Manager της  Winbank, Marketing 
Manager, καταναλωτικών προϊόντων της ίδια Τράπεζας καθώς και την 
θέση Marketing &Sales Director προϊόντων Bancassurance,  στην ΙΝG 
Πειραιώς καθώς και στην ING για τα προϊόντα  Bancassurance . Κατείχε 
ακόμη τις θέσεις του Αναπληρωτή Γεν. ∆ιευθυντή   International Marketing  
και Θυγατρικών εταιρειών της Τράπεζας Πειραιώς για την Ελλάδα και το 
Εξωτερικό  καθώς και την θέση του ∆ιευθυντή  Marketing  και Εκπαίδευσης 
της Αγροτικής Ασφαλιστικής.
Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής και professional coach. 
Έχει πτυχίο BA(Hons) Finance&Business Management από το πανεπιστήμιο 
του Newcastle upon Tyne, καθώς και MBA από το πανεπιστήμιο του  Durham  
της Μ. Βρετανίας.   

Ξεκίνησε την σταδιοδρομία της στη φαρμακευτική αγορά το 1991.Το 2003, 
μετά από διάφορες θέσεις, ανελίχθηκε στη θέση του Group Product 
Manager για τα εμβόλια, τα γυναικολογικά προϊόντα & τα βρεφικά γάλατα 
ενώ το 2007 ανέλαβε τη διεύθυνση του Τμήματος Παιδιατρικών 
προϊόντων ως BU Manager Pediatrics. Το 2009 με την εξαγορά της Wyeth 
από την Pfizer, ο ρόλος της Βασιλικής άλλαξε σε Commercial Lead έχοντας 
την ευθύνη για το χαρτοφυλάκιο των Εμβολίων & των Βρεφικών Γαλάτων. 
Από το 2014 έως και σήμερα κατέχει τη θέση του BU Head Vaccines για 
την Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα. 
Παράλληλα, από το 2018 ηγείται της ομάδας Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης (CSR) που απαρτίζεται από 24 εθελοντές και έχει ως σκοπό την 
εφαρμογή μίας στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης και την ενδυνάμωση της 
θέσης & του ρόλου της Pfizer στην φαρμακευτική αγορά και στην 
κοινωνία. Επιπλέον, η Βασιλική είναι ενεργό μέλος της Ομάδας Εργασίας 
Εμβολίων στον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) .
Η Βασιλική κατέχει δίπλωμα Χημικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο. Είναι παντρεμένη με ένα παιδί. Στον ελεύθερο χρόνο 
απολαμβάνει το διάβασμα και να χαζεύει τους υπέροχους Ελληνικούς 
βυθούς με τη μάσκα της.

Γιάννης Σηφάκης
∆ιευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας, 
Marketing & Bankassurance, Εθνική Ασφαλιστική

Βασιλική Καραμάνου
BU Lead Vaccines και Υπεύθυνη ΕΚΕ, Pfizer
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Η Λένα Μαμιδάκη έχει σπουδάσει ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (B.Sc. in Business 
Administration) στο Boston University των Η.Π.Α. και έχει κάνει 
μεταπτυχιακές σπουδές σε ∆ιεθνείς και Ευρωπαϊκές Σχέσεις (M.A. in Euro-
pean Studies) στο University of Reading στην Αγγλία. Από το 1991 εργάστηκε 
στη ΒΙΤΟΜ ΑΒΕΕ ως Υπεύθυνη Εξαγωγών & Μάρκετινγκ, ενώ από το 1995 
εργάστηκε στη Mamidoil Jetoil A.E. ως ∆ιευθύντρια Μάρκετινγκ και 
∆ημοσίων Σχέσεων. Από το 2007 διετέλεσε και ∆ιευθύντρια Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης έως το 2017 στην ίδια εταιρεία. Από το 2018 εργάζεται 
ως Head of Strategic Development στο Κέντρο Αειφορίας (CSE). Έχει 
παρακολουθήσει διάφορα σεμινάρια σε θέματα ΕΚΕ, GRI, Risk Assessment, 
SROI, ESG, ενώ από το 2009 είναι CMI Certified ESG Practitioner. Είναι μέλος 
του ∆.Σ. του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης από τον Μάιο του 2013, ενώ στο 
παρελθόν έχει διατελέσει μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ 
(2010-2016), καθώς και μέλος ∆.Σ. διαφόρων εταιρειών.

Ο Γιώργος Μαύρος είναι ∆ιευθύνων Σύμβουλος του ομίλου PRC Group – The 
Management House και του Great Place to Work Institute Hellas. Έχει κάνει 
μεταπτυχιακές σπουδές στα Μηχανολογικά-Οικονομικά Συστήματα και την 
Επιχειρησιακή Έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Stanford στην Καλιφόρνια των 
Η.Π.Α. και Bachelor of Arts με επικέντρωση στα Μαθηματικά και τα 
Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Tufts της Μασαχουσέτης (Η.Π.Α.). Έχει 
εργαστεί ως Σύμβουλος στην εταιρεία συμβούλων Mars & Co με έδρα το 
Λονδίνο, όπου ήταν υπεύθυνος σε έργα επιχειρηματικού σχεδιασμού για 
κορυφαίες πολυεθνικές και Αγγλικές εταιρείες, όπως η FRITOLAY και η 
XEROX. Από το 2001 κατείχε διάφορες θέσεις στον Όμιλο PRC Group,  ενώ 
έχει εμπειρία σε Στρατηγικό Επιχειρηματικό Σχεδιασμό, Σχέδια Μάρκετινγκ 
και Συμβουλευτικές υπηρεσίες για ένα ευρύ φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών 
οργανισμών. Το 2004 ίδρυσε στην Ελλάδα το Great Place to Work Institute, 
που υπάρχει σε 45 χώρες σε όλο τον κόσμο, και έκτοτε διεξάγεται μια 
μεγάλη ετήσια έρευνα, με τίτλο The Best Workplaces List που αναγνωρίζει 
τις εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα. Η λίστα 
έχει καθιερωθεί ως το σημείο αναφοράς για το employer branding στην 
Ελλάδα. Ο Γιώργος έχει προσφέρει προσωπικά Συμβουλευτικές υπηρεσίες 
σε μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες για τη βελτίωση του 
εργασιακού περιβάλλοντος και έχει παραδώσει διαλέξεις και σεμινάρια για 
τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός υπέροχου εργασιακού χώρου. 
Επιπλέον, έχει πραγματοποιήσει σημαντικές ερευνητικές πρωτοβουλίες, 
αξιολογώντας το εργασιακό περιβάλλον σε περισσότερες από 500 
εταιρείες στην Ελλάδα.

Λένα Μαμιδάκη
Head of Strategic Development, Κέντρο Αειφορίας CSE

Γιώργος Μαύρος
Country Director, Great Place to Work© Hellas
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Η Κιάρα Κόντη είναι Associate Partner και επικεφαλής των υπηρεσιών 
Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ Ελλάδος, καθώς και 
του κεντρικού και νότιου τομέα της ευρύτερης περιοχής 
δραστηριοποίησης της ΕΥ στην CESA (Central, Eastern and Southeastern 
Europe & Central Asia).
Κατέχει 18 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας και εξειδικευμένης γνώσης 
στη βιώσιμη ανάπτυξη, σε μία σειρά θεματικών ESG, 
συμπεριλαμβανομένης της απανθρακοποίησης, της κυκλικής οικονομίας 
και της βιώσιμης χρηματοδότησης.
Η Κιάρα έχει ηγηθεί περισσοτέρων των 200 συμβουλευτικών έργων 
υπηρεσιών βιώσιμης ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων λύσεων για τον 
σχεδιασμό στρατηγικής και τη θέσπιση στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και 
απανθρακοποίησης, διακυβέρνησης και συστημάτων διαχείρισης βιώσιμης 
ανάπτυξης, αναγνώρισης και ανάλυσης επιπτώσεων/διπλής 
ουσιαστικότητας κινδύνων και ευκαιριών ESG, διαβούλευσης 
ενδιαφερομένων μερών, κατάρτισης προγραμμάτων επένδυσης στις 
τοπικές κοινωνίες, μέτρησης μη-χρηματοοικονομικών δεικτών (KPIs), 
εκτίμησης οικονομικό-κοινωνικών επιδράσεων και απόδοσης κοινωνικών 
επενδύσεων (SROI), ανάπτυξης πλαισίων κλιματικών/πράσινων ομολόγων, 
κατάρτισης εκθέσεων ESG, παροχής εκπαιδεύσεων, καθώς και υπηρεσιών 
διασφάλισης μη-χρηματοοικονομικών στοιχείων, για περισσότερες από 
100 εταιρείες, 25 διαφορετικών κλάδων.
Κατέχει σημαντική τεχνική γνώση και επαγγελματική εμπειρία σε μία 
σειρά προτύπων διαχείρισης και αναφοράς θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης, 
ενδεικτικά GRI, SASB, <IR>, TCFD, UNGC, UN SDGs, SROI, CDP, SBTi, 
ECOVADIS, SEDEX, ISO 26000, ISAE3000, AA1000AS&APS, AA1000SES, 
UNEPFI PRB, PRI κ.α.
Είναι μέλος ∆.Σ. του Global Compact Network Hellas (GCNH), το οποίο 
αποτελεί το τοπικό δίκτυο του UN Global Compact στην Ελλάδα, 
εγκεκριμένη εκπαιδεύτρια του οργανισμού GRI (Global Reporting Initiative), 
μέλος της επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης και της επιτροπής Κυκλικής 
Οικονομίας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κάτοχος 
της επαγγελματικής πιστοποίησης Certified Sustainability Assurance Prac-
titioner του οργανισμού AccountAbility, καθώς και μέλος του. 
Από το 2006 αρθρογραφεί συστηματικά για θέματα κλιματικής αλλαγής 
και βιώσιμης ανάπτυξης σε ελληνικά περιοδικά και εφημερίδες, και έχει 
συμμετάσχει σε διεθνείς σχετικές εκδόσεις βιβλίων και μελετών. Έχει 
επίσης συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε σειρά συνεδρίων και σεμιναρίων για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα και την Ευρώπη 
(ενδεικτικά https://www.youtube.com/watch?v=LVOogYPivuo, 
https://www.youtube.com/watch?v=gEfGJt0_Ai0), και έχει παράσχει σειρά 
σεμιναρίων κατάρτισης για το θέμα.

Κιάρα Κόντη
Associate Partner, Climate Change and Sustainability Services, 
EY Ελλάδος
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Ο Γιώργος Τσαπρούνης διαθέτει σημαντική εμπειρία στο χώρο της 
επικοινωνίας στον οποίο εργάζεται τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια. 
Ξεκίνησε την επαγγελματική του εμπειρία το 1991 ως σύμβουλος 
επικοινωνίας αυστραλιανών εταιρειών. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα το 
1994, ανέλαβε καθήκοντα project manager στην εταιρεία Almo International. 
Στη συνέχεια, μετακινήθηκε στο Καζίνο Αιγαίου στη θέση του διευθυντή 
μάρκετινγκ. Τον ∆εκέμβριο του 2000 προσελήφθη στη STET Hellas ως 
sponsorship manager και τον Ιανουάριο του 2003 ανέλαβε καθήκοντα 
∆ιευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας, ενώ το 2007 προήχθη στη θέση του 
Ανώτερου ∆ιευθυντή Εταιρικών Σχέσεων την οποία κατέχει μέχρι και 
σήμερα στην WIND Ελλάς. Ο Γιώργος Τσαπρούνης είναι πτυχιούχος του 
Πανεπιστημίου RMIT της Αυστραλίας στους τομείς Επικοινωνίας και 
Μάρκετινγκ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στον τομέα της ∆ιοίκησης 
Επιχειρήσεων από το Hawthorn Institute of Education. 
Έχει γεννηθεί στην Αθήνα και έχει δύο παιδιά.

Η Ιωάννα Σαπουντζή είναι Επικεφαλής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και 
Βιωσιμότητας της Εθνικής Τράπεζας και του Ομίλου. Είναι Μέλος του 
∆ιοικητικού Συμβουλίου της ΕΘΝΙΚΗ FACTORS, του Γενικού Νοσοκομείου 
Παίδων Αθηνών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού και του CSR Hellas. Είναι 
επίσης μέλος της Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης, της Ελληνικής Ένωσης 
Τραπεζών και της Επιτροπής Κυκλικής Οικονομίας του 
Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου. 
Με σημαντική εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο, έχει υπηρετήσει σε θέσεις 
αυξημένης ευθύνης τα τελευταία χρόνια, μεταξύ άλλων ως Επικεφαλής 
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της 
Τράπεζας και του Ομίλου (2017-2021) και Επικεφαλής Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης & Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης της Εθνικής Τράπεζας και του 
Ομίλου (2012-1017). ∆ιαθέτει σημαντική γνώση στη διαχείριση θεμάτων 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Προστασίας Προσωπικών 
∆εδομένων και Προστασίαs Πελάτη / Καταναλωτή. 
Είναι κάτοχος Πτυχίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και Executive MBA του 
International Hellenic University. Kατέχει  πιστοποίηση Chartered Compli-
ance Officer από τον φορέα International Academy of Financial Management 
(IAFM) και Πιστοποίηση Κανονιστικής Συμμόρφωσης από το Ελληνικό 
Τραπεζικό Ινστιτούτο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. 

Γιώργος Τσαπρούνης
∆ιευθυντής Επικοινωνίας, WIND Ελλάς

Ιωάννα Σαπουντζή
Επικεφαλής ∆ιεύθυνσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & 
Βιωσιμότητας της Τράπεζας και του Ομίλου, 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
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Γιώργος Ιωάννου
∆ιευθύνων Σύμβουλος, Χρηματιστήριο Ενέργειας
(ENEX)

Ο Καθηγητής Γεώργιος Ιωάννου είναι ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος και μέλος 
του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας 
Α.Ε. και της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου 
Ενέργειας Α.Ε. Είναι ο Επικεφαλής της υλοποίησης του μοντέλου 
στόχου, μέσω του οποίου όλοι οι συμμετέχοντες στην ενέργεια μπορούν 
να συμμετέχουν στις νέες ενεργειακές αγορές. Είναι επίσης Καθηγητής 
∆ιοίκησης Παραγωγής στο Τμήμα ∆ιοικητικής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) και 
∆ιευθυντής του Εργαστηρίου ∆ιοικητικής Επιστήμης του ΟΠΑ. Είναι 
κάτοχος διπλώματος Μηχανολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο, M.Sc./DIC στη Ρομποτική και στον Αυτοματισμό από το 
Imperial College του Ηνωμένου Βασιλείου και έλαβε ∆ιδακτορικό 
∆ίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο του Maryland 
στο College Park των ΗΠΑ. Υπηρέτησε ως Επίκουρος Καθηγητής στο 
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Συστημάτων της Virginia Tech, όπου 
διεύθυνε το Manufacturing Systems Integration Laboratory, καθώς και 
Μεταπτυχιακός Υπότροφος στο Institute for Systems Research (Universi-
ty of Maryland, ΗΠΑ) και έχει λάβει Βραβείο Αριστείας στην Εκπαίδευση 
από την Microsoft. Έχει επίσης τιμηθεί με πολλά Βραβεία Αριστείας 
∆ιδασκαλίας για τα μαθήματα MBA και την καινοτομία ως ∆ιευθυντής 
του ∆ιεθνούς Προγράμματος MBA του ΟΠΑ και Ακαδημαϊκός 
Συντονιστής του Energy Club του ∆ιεθνούς MBA του ΟΠΑ. Ο Καθηγητής 
Γεώργιος Ιωάννου ήταν Εκτελεστικό μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου 
του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος καθώς και μέλος του 
Συμβουλίου Καινοτομίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, της Συγκλήτου του 
ΟΠΑ και της Επιτροπής Καινοτομίας του Ελληνο-Αμερικάνικου 
Επιμελητηρίου. Έχει διατελέσει επικεφαλής της Επιτροπής 
Αξιολόγησης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.) και έχει 
λάβει αρκετές χορηγίες από ερευνητικούς οργανισμούς και ιδιωτικές 
εταιρείες από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Helena is the head of ESG, Sustainability and Climate Change at Motor Oil 
Group.  She is presented by many years of experience in ESG and Sustain-
ability across sectors including Shipping and Energy. During her carrier, 
Helena established and grew ESG related LoS and consultancy companies. 
She held Sustainability leadership positions globally and served in several 
executive roles at International corporations. Helena worked closely with 
many Industries and the Public Sector undertaking strategic assignments 
related to Sustainable Strategies, Sustainable Finance and ESG integration. 
She has completed a full time MBA at ALBA, MA at Middlesex and Executive 
programmes at Oxford Said Business School and London Business School.

Έλενα Αθουσάκη
Head of ESG, Sustainability & Climate Change, 
Motor Oil 
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Ο Κωνσταντίνος Καρατσώλης ολοκλήρωσε τις νομικές του σπουδές στο 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ασκεί την ∆ικηγορία 
παρ’ Αρείω Πάγω και ΣτΕ, κυρίως στους τομείς του ∆ικαίου 
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, του ∆ιοικητικού και Αστικού ∆ικαίου 
καθώς και σε ειδικά θέματα ∆ημοσίων και Ιδιωτικών έργων και 
∆ημοσίων Συμβάσεων.
Είναι Νομικός Συνεργάτης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και 
Αμφισβητήσεων και μέλος Ομάδας Εργασίας της Γενικής Γραμματείας 
Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος με αντικείμενο την 
καταγραφή και τον προσδιορισμό προτάσεων - δεικτών για τη φέρουσα 
ικανότητα και αξιολόγηση έργων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και για το 
σχεδιασμό Οδικού Χάρτη με στόχο τη δημιουργία Εθνικού 
Παρατηρητηρίου Βιώσιμων Πόλεων. 
Είναι Νομικός Συνεργάτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και 
συνεργάτης Επιστημονικών Ενώσεων Μηχανικών και Φορέων της 
Κεντρικής ∆ιοίκησης από το έτος 2005, ενώ έχει συμμετάσχει σε 
νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και σε συνέδρια και θεματικές 
συναντήσεις ως εισηγητής. ∆ιαθέτει δεκαετή και πλέον εμπειρία 
νομικής υποστήριξης στους τομείς του περιβάλλοντος, της χωροταξίας 
και πολεοδομίας και είναι Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ του Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών με αντικείμενο 
τον Πράσινο Μετασχηματισμό των Πόλεων και τα Εργαλεία 
Πολεοδομικού ∆ικαίου.

Κωνσταντίνος Καρατσώλης
∆ικηγορική Εταιρεία Κ. Καρατσώλης – Ε. Τσιάντη 
& Συνεργάτες
 

Ο Στέφανος Κοτζαμάνης, λακωνικής καταγωγής, γεννήθηκε στην Αθήνα 
το 1963. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(ΑΣΟΕΕ 1981-1985) και κάτοχος master στο πεδίο της Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (1991-1992).
Ξεκίνησε να εργάζεται ως τραπεζικός υπάλληλος (Citibank), ενώ από το 
1993 δραστηριοποιείται στο χώρο της οικονομικής δημοσιογραφίας σε 
Ελλάδα και Κύπρο με αιχμή το χρηματιστηριακό και το επιχειρηματικό 
ρεπορτάζ. Σήμερα αρθρογραφεί στην ιστοσελίδα Euro2day.gr, είναι 
διευθυντής σύνταξης στην εβδομαδιαία οικονομική εφημερίδα 
«Μέτοχος» και συνεργάζεται με το περιοδικό λογιστών-φοροτεχνικών 
«Epsilon 7».
Παράλληλα, υπήρξε καθηγητής χρηματοοικονομικών στο New York 
College από το 1995 έως το 2017 και συγγραφέας τριών βιβλίων που 
σχετίζονται άμεσα με τη χρηματοοικονομική ανάλυση και τις επενδύσεις 
(«Ο κόσμος των επενδύσεων, Τόμος Α’ και Β’», «∆ιαχείριση 
χαρτοφυλακίου στη θεωρεία και την πράξη» και «Ειδικά θέματα 
χρηματοδότησης και επενδύσεων»).
Είναι παντρεμένος με δύο παιδιά, το Νικόλα και την Αθανασία.

Στέφανος Κοτζαμάνης
∆ημοσιογράφος, Euro2day.gr
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Η Αθηνά-∆άφνη 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 - ∆άφνη Κορλίρα
∆ημοσιογράφος, Αθήνα 9.84
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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.

GOLD SPONSORS
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COLD SPONSORS

Pantone 287 Pantone 185 Pantone 423
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Με ιστορία 130 χρόνων, η Εθνική Ασφαλιστική έχει καταστήσει το όνομά της 
συνώνυμο της εξασφάλισης και της απόλυτης φερεγγυότητας, διατηρώντας 
ηγετική θέση τόσο στον Κλάδο Ζωής όσο και στους Γενικούς Κλάδους.

Η Εταιρία, συνεχίζει να αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, επενδύοντας 
στην καινοτομία και βελτιώνοντας διαρκώς τις υποδομές της. 

Με 13 ∆ιοικητικά Υποκαταστήματα, 1.814 ασφαλιστικούς πράκτορες 
αποκλειστικής συνεργασίας σε 135 γραφεία παραγωγής Εταιρικού ∆ικτύου σε 
όλη τη χώρα και 1.165 ανεξάρτητους πράκτορες και μεσίτες, έχει 
δημιουργήσει ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό δίκτυο, ώστε να μπορεί να 
ανταποκρίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά στις ανάγκες της αγοράς που 
συνεχώς μεταβάλλονται. 

Έχοντας ιδιαίτερα ανεπτυγμένη, την ηθική  - πάνω από όλα - υποχρέωση να 
λειτουργεί ανταποδοτικά στο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον στο οποίο 
δραστηριοποιείται, εφαρμόζει πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης και υλοποιεί 
ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ενώ 
παράλληλα έχει την ευθύνη της  λειτουργίας του «Χώρου Ιστορικής Μνήμης 
1941-1944» και του Χώρου Τέχνης «ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ» στην οδό Κοραή 4. 

Η επιτυχημένη πορεία της Εθνικής Ασφαλιστικής και οι διαχρονικές αξίες που 
τη συνοδεύουν, αποτελούν εγγύηση για τους πάνω από 1.000.000 
ασφαλισμένους της. Είναι αυτά τα στοιχεία άλλωστε που καθιστούν την 
Εταιρεία έναν από τους βασικούς πυλώνες της ιδιωτικής ασφάλισης της 
χώρας.
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GOLD SPONSORS

Σχετικά με τη Pfizer: Καινοτομούμε για να αλλάξουμε τις ζωές των ασθενών

Στη Pfizer, χρησιμοποιούμε την επιστήμη και τους παγκόσμιους πόρους μας για 
τη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας σε κάθε στάδιο της ζωής. 
Εργαζόμαστε για να θέσουμε τα πρότυπα όσον αφορά την ποιότητα, την 
ασφάλεια και την αξία στην ανακάλυψη, ανάπτυξη και παραγωγή φαρμάκων. Το 
διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων υγείας που διαθέτουμε, 
περιλαμβάνει καινοτόμα φάρμακα και εμβόλια. Οι συνεργάτες της Pfizer στις 
αναπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες ασχολούνται καθημερινά με την 
προώθηση της καλής υγείας, της πρόληψης, της αντιμετώπισης και θεραπείας 
των ασθενειών που αποτελούν πρόκληση για την εποχή μας. Συνεπείς με την 
ευθύνη μας ως παγκόσμια πρωτοπόρος βιο-φαρμακευτική εταιρεία, 
συνεργαζόμαστε με υγειονομικούς, κυβερνητικούς και τοπικούς φορείς για τη 
βελτίωση της πρόσβασης σε αξιόπιστη, οικονομικά προσιτή υγειονομική 
περίθαλψη σε όλο τον κόσμο. Για περισσότερα από 150 χρόνια, η Pfizer 
εργάζεται για να κάνει τη διαφορά για όλους όσους βασίζονται σε εμάς.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δεσμεύσεις μας, παρακαλούμε 
επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.pfizer.gr





Στην Εθνική Τράπεζα, με 181 χρόνια ιστορικής διαδρομής, 
παράλληλης με την πορεία της σύγχρονης Ελλάδας, όραμά μας 
είναι να είμαστε η «Τράπεζα πρώτης επιλογής» για τους 
πελάτες, τους εργαζόμενους και τους επενδυτές. Σκοπός μας 
είναι να  συνεχίσουμε να είμαστε μια ανθρώπινη, αξιόπιστη, 
αποτελεσματική και αναπτυξιακή Τράπεζα που προσφέρει 
διαρκώς νέες προοπτικές στα νοικοκυριά, στις επιχειρήσεις, 
στην κοινωνία και στους ανθρώπους της. 
Με οδηγό αυτές τις αξίες και με το βλέμμα στραμμένο στο 
μέλλον, στόχος μας  είναι να ανταποκρινόμαστε με επιτυχία στις 
ευκαιρίες και τις προκλήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου 
περιβάλλοντος. Σταθεροί στις δεσμεύσεις μας για ένα καλύτερο 
και πιο βιώσιμο αύριο, έχουμε θέσει σαφείς προτεραιότητες 
αναφορικά με τους πυλώνες του περιβάλλοντος, της κοινωνίας 
και της εταιρικής διακυβέρνησης (ESG).
Αυτές οι προτεραιότητες βρίσκονται στον πυρήνα της 
επιχειρηματικής μας στρατηγικής και του προγράμματος 
εταιρικού μας μετασχηματισμού και αποτελούν κύρια στοιχεία 
για την επίτευξη του οράματός μας.

SILVER SPONSORS
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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 γραφείοκαι 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

SILVER SPONSORS

ESG   I  ATHENS SYMPOSIUM 2022 



EY @EY_Greece EY Greece

EY Greeceeygreece



SILVER  SPONSORS

ESG   I  ATHENS SYMPOSIUM 2022 

Η GENESIS Pharma υπήρξε μια από τις πρώτες φαρμακευτικές 
εταιρείες σε ευρωπαϊκό επίπεδο με εξειδίκευση σε προϊόντα 
φαρμακευτικής βιοτεχνολογίας και είναι σήμερα η μεγαλύτερη 
μεταξύ των ελληνικών εταιρειών που εξειδικεύονται σε καινοτόμα 
φάρμακα, βάσει κύκλου εργασιών. 
Μέσω των μακροχρόνιων στρατηγικών συνεργασιών της με μερικές 
από τις κορυφαίες διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες που 
πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη 
θεραπειών αιχμής, η GENESIS Pharma έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό 
χαρτοφυλάκιο καινοτόμων και υψηλής θεραπευτικής αξίας 
φαρμακευτικών προϊόντων για περισσότερες από 30 σοβαρές και 
σπάνιες ασθένειες. 
Μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια από τις πλέον εξειδικευμένες 
εταιρείες στην Ελλάδα στην πολλαπλή σκλήρυνση, διαθέτει 
πρωτοποριακές θεραπείες για σπάνια γενετικά νοσήματα, βιοομοειδή 
προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για ένα φάσμα ρευματολογικών, 
δερματολογικών και γαστρεντερολογικών χρόνιων φλεγμονωδών 
παθήσεων αλλά και στον τομέα της ογκολογίας/αιματολογίας, καθώς 
και πρωτότυπες θεραπείες για σπάνιες αιματολογικές κακοήθειες. 
∆ραστηριοποιείται επίσης στους τομείς της ογκολογίας και της 
νεφρολογίας. 
Η GENESIS Pharma είναι μια πολυβραβευμένη εταιρεία σε θέματα 
αειφόρου ανάπτυξης και καλού εργασιακού περιβάλλοντος, με την 
άμεση συνεισφορά της στην ελληνική οικονομία και κοινωνία να 
ξεπερνά το 30% του κύκλου εργασιών της ετησίως. 
www.genesispharma.com





SUPPORTERS

Η ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες Μ.Α.Ε.Ε., εταιρεία του Ομίλου Quest, λειτουργεί 
στην Ελληνική αγορά από το 1981 και αποτελεί την ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα 
της παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, διακινώντας πάνω από 60 εκατομμύρια 
αποστολές ετησίως (courier και post). Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο 
αυτόνομο δίκτυο στην Ελλάδα, με περισσότερα από 600 σημεία εξυπηρέτησης (σε 
Ελλάδα, Κύπρο, Αλβανία και Βουλγαρία), πάνω από 3.000 εξειδικευμένους 
εργαζόμενους, αλλά και την αρτιότερη οργάνωση και τεχνογνωσία στο χώρο της. 
∆ιαφοροποιείται σημαντικά από τις υπόλοιπες εταιρείες στον κλάδο της, καθώς 
πραγματοποιεί συνεχείς επενδύσεις σε καινοτόμα συστήματα, υποδομές, 
αυτοματισμούς και νέες πρωτοποριακές υπηρεσίες και λύσεις, για την πιο 
ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των Πελατών της, ενώ υλοποιεί ένα εκτεταμένο 
πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας με δράσεις μεγάλης εμβέλειας, που 
αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ευπαθών ομάδων και του 
ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Περισσότερα στο www.acscourier.net 

Η ∆ικηγορική Εταιρεία με την επωνυμία «Κ. Καρατσώλης – Ε. Τσιάντη και 
Συνεργάτες ∆ικηγορική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «DTK LAW FIRM» είναι 
εξειδικευμένη και διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε θέματα δικαίου Χωροταξίας και 
Πολεοδομίας, ∆ικαίου Περιβάλλοντος, ∆ιοικητικού ∆ικαίου, Στρατηγικών 
Επενδύσεων και ∆ικαίου Ακινήτων. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία έχει παράσχει 
νομικές υπηρεσίες για την ένταξη ιδιωτικών επενδύσεων και δημόσιας 
περιουσίας στο πλαίσιο των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) και Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης ∆ημοσίων 
Ακινήτων (ΕΣΧΑ∆Α), όπως και κατά τη διαδικασία εκπόνησης και έγκρισης Ειδικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ) φορέων, ενώ έχει μακρά δικαστηριακή εμπειρία 
στους τομείς του περιβάλλοντος, της πολεοδομίας και εν γένει του ∆ημοσίου 
∆ικαίου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου.
Παράλληλα, οι ∆ικηγόροι – Εταίροι της έχουν συνεργαστεί ως Νομικοί Σύμβουλοι 
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 
(ΤΕΕ),  σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) για Πολεοδομικά Θέματα 
καθώς και ως Επιστημονικοί Συνεργάτες ∆ιοίκησης στο Ταμείο Αξιοποίησης 
Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ημοσίου (ΤΑΙΠΕ∆). 
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