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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΑΚΡΙΒΟύ 
η Μαρία ακριβού είναι πτυχιούχος του τμήματος 
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του 
Πανεπιστημίου αθηνών. Το 2007 ξεκίνησε να εργάζεται  
στον τηλεοπτικό σταθμό SBC ως παρουσιάστρια δελτίου 
ειδήσεων και τηλεοπτικών εκπομπών οικονομικού 
περιεχομένου. Έχει αρθρογραφήσει σε ηλεκτρονικά και 
έντυπα περιοδικά, καθώς και σε εφημερίδες, ως συντάκτρια 
οικονομικού- τουριστικού ρεπορτάζ, ενώ στο παρελθόν έχει 
εργαστεί ως εξωτερική συνεργάτιδα της Εθνικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας συμμετέχοντας σε ποιοτικές και ποσοτικές 
έρευνες για τις ελληνικές επιχειρήσεις. από τον Οκτώβριο 
του 2013 έως και σήμερα, είναι senior editor του Fortune 
Greece (έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση). Είναι κάτοχος 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με κατεύθυνση 
«Πολιτισμικές Σπουδές» στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου αθηνών.  
γνωρίζει αγγλικά, ιταλικά και ισπανικά.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΙΝΕΜΕΛΗΣ 
O Δρ Μαινεμελής είναι Καθηγητής Οργανωσιακής 
Συμπεριφοράς στο Alba Graduate Business, The American 
College of Greece, όπου διευθύνει το Κέντρο αριστείας ΣΕΒ 
στη Δημιουργική ηγεσία. 
γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στο αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Università per Stranieri 
di Siena και το University of San Francisco. Στα μέσα 
της δεκαετίας του 1990 εργάστηκε σε νεοφυή εταιρεία 
λογισμικού ψηφιακής εικόνας στο San Francisco Bay Area.  
To 2001 ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στην οργανωσιακή 
συμπεριφορά στο Case Western Reserve University,  
με διατριβή για τη σχέση ανάμεσα στη δημιουργικότητα, 
την αχρονικότητα και την αντίληψη του χρόνου. Διετέλεσε 
Επίκουρος Καθηγητής στο London Business School  
(2001-2009). Έχει επίσης διδάξει στον αραβικό Κόλπο,  
τη Βόρεια αμερική, τη Νότια αφρική και τη Νότιο Κορέα. 
Το 2010 η μελέτη του για τη δημιουργική παραβατικότητα 
έλαβε το Best Article Award του Academy of Management 
Review. Το 2015 η μελέτη του για τη δημιουργική ηγεσία 
ήταν φιναλίστ για το Best Article Award του Academy  
of Management Annals. Το 2015 το μάθημα Creativity  
& Innovation που διδάσκει στο Alba βραβεύθηκε με  
το International Innovation Award for Creative Expression 
in Business Education από το The Association of MBAs.  
Το 2018 επιμελήθηκε την έκδοση του συλλογικού 
ερευνητικού τόμου Creative Leadership: Contexts and 
Prospects, ο οποίος κυκλοφόρησε στη Νέα Υόρκη από  
τη Routledge. H πιο πρόσφατα ολοκληρωμένη έρευνα  
του εξέτασε τη σχέση ανάμεσα στη δημιουργική ηγεσία  
και την αναβίωση της παράδοσης στις οπερατικές 
παραγωγές της Los Angeles Opera. 
Ζει στην αθήνα με τη σύζυγο του Elena Elisa Negrato  
και τα παιδιά τους λυδία, Ίρις ιωάννα και Gianluca.
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ΟΜΙΛΗΤΕΣ



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΡΓύΡΟΣ 
Ο κύριος αργυρός σπούδασε στο Amherst (B.Sc. στη Χημεία) 
και στο Μ.ι.Τ (M.Sc. και Ph.D. σε Materials Science and 
Engineering). 
Είναι Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της 
FILIACOM A.E. και Πρόεδρος Δ.Σ. της FILIASOL 
ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας α.Ε.. Είναι μέλος Δ.Σ.  
της Π.γ.ΝιΚαΣ α.Β.Ε.. Έχει διατελέσει Πρόεδρος Δ.Σ.  
της WIND Hellas και μέλος Δ.Σ. της ΔΕλΤα Συμμετοχών. 
Έχει διατελέσει επίσης μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής 
της Τριμερούς Επιτροπής (Trilateral Commission) και μέλος 
Δ.Σ. του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών Στελεχών 
Επιχειρήσεων ALBA. Στο παρελθόν έχει διατελέσει 
Ευρωβουλευτής, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής 
και Πρόεδρος Δ.Σ. του Σ.Ε.Β., αντιπρόεδρος της UNICE 
και Πρόεδρος του Παγκοσμίου Κλωστοϋφαντουργικού 
ινστιτούτου.
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ΚώΣΤΑΣ ΑξΑΡΛΟΓΛΟύ 
Ο κ. Κώστας αξαρλόγλου είναι Πρύτανης και Καθηγητής 
Διεθνών Επιχειρηματικών Σχέσεων στο ALBA Graduate 
Business School. Ο κ. αξαρλόγλου έχει διδάξει στα 
Πανεπιστήμια University of Michigan, Duke University, 
Babson College, όπου ήταν ο κάτοχος της ερευνητικής έδρας 
Michael Gerrits και Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 
Έχει σπουδάσει Οικονομικές Επιστήμες στο αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έχει πραγματοποιήσει 
μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Michigan,  
Ann Arbor του οποίου είναι διδάκτορας από το 1995.
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του κ. αξαρλόγλου εμπίπτουν 
στις περιοχές των Διεθνών Επιχειρηματικών Σχέσεων (ξένες 
Άμεσες Επενδύσεις). Τα αποτελέσματα της έρευνάς του 
έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά όπως 
το Management Science, το Journal of Business, το Journal  
of the European Economic Association, το World Economy,  
το International Business Review, το Eastern Economic Journal 
και το Managerial and Decision Economics. Έχει αποσπάσει 
αρκετές ερευνητικές υποτροφίες και έχει παρουσιάσει 
τα αποτελέσματα της έρευνάς του σε πολλά διεθνή 
επιστημονικά συνέδρια.   
Ο κ. αξαρλόγλου, που είναι αποδέκτης της υποτροφίας 
Fulbright, έχει εκτεταμένη διδακτική εμπειρία σε όλα  
τα επίπεδα της εκπαίδευσης στελεχών επιχειρήσεων και  
σε επιχειρήσεις όπως Carrrefour, ΔΕη, Cosmote, Eurobank, 
GSK, Janssen Cilag, Interamerican, ING, Larco, Novo 
Nordisk, Philip Morris, Quest, Tasty, Titan, Vodafone, κλπ. 
Επίσης έχει τιμηθεί με βραβεία για την ποιότητα  
της διδασκαλίας του.
Είναι μέλος σε Δ.Σ. μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων. 
Τέλος, είναι μέλος του American Economic Association.



ΣΤΗΒ ΒΡΑΝΑΚΗΣ
Steve Vranakis is an award winning creative who has 
worked on the launch of the iPhone and Amazon in the UK 
with NASA (Space Lab), The United Nations, UNICEF and 
headed up the Creative Lab at Google in EMEA for 8 years.
Most recently he was appointed as the Chief Creative 
Officer for Greece to help develop a new country narrative 
as a Special Advisor to the Prime Minister.
Some of his projects include: a machine learning musical 
instrument called the NSynth Super, Assembly of Youth, 
an installation giving youth a voice at the United Nations, 
Inside Abbey Road - a virtual tour of the iconic music 
studios, Project Jacquard - an interactive wearables fabric 
and Chrome Web Lab, an installation connected live  
to the internet from the Science Museum in London.
You can view some of those projects here: 
https://youtu.be/MeHdXaSNaRU
Steve also worked on the launch of project Bloks, a physical 
coding platform that teaches kids to code for which he was 
granted two Google patents and bringing dinosaurs back 
to life in Virtual Reality at the Natural History Museums in 
London and Berlin.
In 2015 Steve went to the island of Lesvos to build a mobile 
information site (refugee.info) to help Syrian refugees 
fleeing civil war keep safe.
Steve’s work has been recognised by the D&AD (33 
including 2 yellow pencils), Cannes Lions (12 including  
a Grand Prix and Marketer of the year), ADC, One Show’s, 
Campaign Big, Webbys, Lovies, FWA, BIMA and Clio’s.  
Two of his projects are also in the permanent collection  
of the Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum  
in New York (Sketchbots and Jaquard).
His work has been featured in WIRED, The New York Times, 
Telegraph, Wall Street Journal, Creative Review, Huffington 
Post, FT, Design Week, Adage and he’s written columns for 
Adweek, Marketing, Campaign and conducted interviews 
with the BBC, CNN, CNBC, Lürzer’s Archive and Shots.
Steve has spoken at TEDx in Athens about ‘Making 
technology matter’ and at the Palais in Cannes on  
‘What creativity can do’. 
Steve also serves as an advisor to one of the world’s  
hottest fashion technology startups unmade.com.
In 2018 he was president of D&AD where he made it 
his mission to help young people from disadvantaged 
backgrounds get into the creative industries.

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΙώΑΝΝΟύ 
Οικονομολόγος (Ph.D). Διευθυντής του Τομέα απασχόλησης 
και αγοράς Εργασίας του ΣΕΒ. Σπούδασε στην αθήνα (αΣΟΕΕ) 
και στο λονδίνο (M.Sc. και Ph.D London School of Economics). 
Έχει διατελέσει Επιστημονικός Συνεργάτης και Σύμβουλος 
ερευνητικών ιδρυμάτων και οργανισμών, Εμπειρογνώμων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκών Οργανισμών Ευρω-
παϊκών Επαγγελματικών Ενώσεων και Ελληνικών Οργανισμών. 
Εργάσθηκε στον ιδιωτικό τομέα ως λογιστής, οικονομολόγος και 
σύμβουλος επιχειρήσεων. Έχει διατελέσει Βοηθός Συνήγορος 
του Πολίτη για θέματα Κοινωνικής Προστασίας και Συνήγορος 
Υγείας (2013-2017), μέλος του Σώματος Μεσολαβητών-Διαιτητών 
του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (1991-2017). 
Έχει ερευνητικό έργο σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά 
περιοδικά, σε διεθνή και ελληνικά βιβλία για θέματα Πολιτι-
κών απασχόλησης, Πολιτικής Μισθών, Συλλογικών Διαπραγ-
ματεύσεων, Εργασιακών Σχέσεων, ανάπτυξης ανθρώπινων 
Πόρων, Οργάνωσης της Εργασίας, Ποιότητας στην Εργασία, 
Κοινωνικού Διαλόγου, Επαγγελματικών Ενώσεων, Επίλυσης 
Διαφορών. Πρόσφατες εργασίες του: 
“collective Bargaining Decentralisation and Wage Adjust-
ment for internal Devaluation” in Voskeritsian, H., Kapotas, 
P., Niforou Chr. (2019) “Greek Employment Relations in Crisis: 
Problems, Challenges and Prospects”, Routledge Studies  
in the European Economy, London. 
“7 Προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση του κοινωνικού  
διαλόγου και την αύξηση των εισοδημάτων στο μέλλον”  
(με τους Χάρη Κυριαζή και Σωτήρη Πέτρο) Special Report, 
ΣΕΒ, τεύχος 19, 9 ιανουαρίου 2018.
«Το Επιπλέον Ναυάγιο - Ερμηνευτικό Εγκόλπιο για την Κρίση», 
(με τον Δημήτρη α. ιωάννου), Andy’s Publishers, αθήνα 2017. 
”Μισθοί, παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα”  
(με τους Κώστα Ν. Κανελλόπουλο και Σωτήρη Πέτρο),  
Special Report ΣΕΒ, τεύχος 14, 30 Οκτωβρίου 2017. 
“Η θεμελιώδης ασυμμετρία της ελληνικής οικονομίας”,  
(με τον Δημήτρη α. ιωάννου), «Οικονομικές Εξελίξεις», ΚΕΠΕ, 
Τεύχος 33, ιούνιος 2017, σελ. 63-72. 
“Public sector employment relations in Greece: Adjustment 
and reforms”, in “Public Service Management and Employment 
Relations	in	Europe;	Emerging	from	the	Crisis?”	Bach	Stephen	
and Bordogna Lorenzo (editors), Routledge, London, 2016. 
“Financialization, collective Bargaining, and the Public inter-
est”, with Joel Cutcher-Gershenfeld, Dan Brooks, Noel Cowell, 
Martin Mulloy, Danny Roberts, Tanzia S. Saunders, and Søren 
Viemose, in Christian E. Weller (ed.) “Inequality, Uncertainty, 
and Opportunity - The Varied and Growing Role of Finance  
in Labor Relations”, ILR Press | LERA Research Volumes, 2015.



ΕΝΟΤΗΤΑ Β
ΣΥζΗΤΗΣΗ 2

ΑΛΕξΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΡΑΟύΖΟΣ
Ο αλέξανδρος Κατραούζος γεννήθηκε στην αθήνα  
το 1976. Είναι παντρεμένος με 3 παιδιά. απόφοιτος  
της γερμανικής Σχολής αθηνών (1993), σπούδασε 
Μάρκετινγκ & Επιχειρησιακή Έρευνα στo Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο αθηνών (OΠα), καθώς και στο Johannes 
Kepler Universität Linz (αυστρία) με την υποτροφία 
Erasmus. Στη συνέχεια εργάστηκε το 1997 στην ισπανία  
στην εταιρεία πλαστικών Polymerland Guzman (joint 
venture με αμερικανική GE Plastics) πριν τη στρατιωτική 
θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό 1998-99. Στο πλαίσιο των 
μεταπτυχιακών του σπουδών (International MBA-Full 
Time 2) στο ΟΠα, εργάστηκε το 2001 στη νεοσύστατη τότε 
εταιρεία λογισμικού Globo Technologies. 
Εκτός από τη μητρική ελληνική, ομιλεί γερμανικά, αγγλικά, 
γαλλικά και ισπανικά. Με τα εφόδια της θεωρητικής 
κατάρτισης και της εργασιακής εμπειρίας στο εξωτερικό 
και άλλους κλάδους ανέλαβε μετέπειτα, περνώντας από 
διάφορες θέσεις, τα ηνία της οικογενειακής επιχείρησης 
ΝΕΟΤΕΧ αΕΒΕ (έτος ίδρυσης 1959) συμβάλλοντας  
στη σταδιακή μετεξέλιξη της από εισαγωγική-εμπορική σε 
παραγωγική-εξωστρεφή με εξαγωγές στεγανωτικών υλικών 
και ρητινούχων δαπέδων έως σήμερα προς 60 χώρες. 
από το 2006 διατηρεί τη θέση του Προέδρου & 
Διευθύνοντος Συμβούλου στη ΝΕΟΤΕΧ και από το 2015 
συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου 
Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ). 

ΕΛΕύΘΕΡΙΑ ΠΕΚΟΠΟύΛΟύ
η Ελευθερία Πεκοπούλου είναι Χημικός Μηχανικός, 
απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 
Είναι μέλος της ISPE (International Society  
of Pharmaceutical Engineering), της ECA (European 
Compliance Academy Foundation) και της European 
Qualified Persons Association.
Είναι επίσης πιστοποιημένη Επιθεωρητής GMP (EE GMPs 
Τομ.4 Μέρος ι & Μέρος ιι), Επιθεωρητής Συστημάτων 
Ποιότητας (ISO 9000) και Επιθεωρητής Περιβαλλοντικών 
Συστημάτων Ποιότητας (ISO 14000).
αναφορικά με την επαγγελματική της εμπειρία, εργάστηκε ως 
Προϊστάμενη Ποιοτικού Ελέγχου στον τομέα των προϊόντων 
ατομικής υγιεινής μιας χρήσης, στην εταιρεία ΜΕγα α.Ε..
η Ελευθερία συνέχισε την επαγγελματική της πορεία 
στην ΕλΠΕΝ α.Ε. Φαρμακευτική Βιομηχανία, αρχικά ως 
Προϊστάμενη Παραγωγής και στη συνέχεια ως Διευθύντρια 
του Τεχνικού Τμήματος της επιχείρησης. Το 2000 προήχθη 
στη θέση της Διευθύντριας του Τμήματος Διαχείρισης 
Ποιότητας και ορίστηκε ως Ειδικευμένο Πρόσωπο  
της εταιρείας (Qualified Person, QP). Στη θέση αυτή 
παρέμεινε για 14 έτη. 
από το 2015 έως και σήμερα είναι Διευθύντρια  
του Εργοστασίου της EλΠΕΝ και Senior Quality  
Management Director.



ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
O Πέτρος Σπανός είναι Διευθυντής Εφαρμοσμένης Έρευνας 
& ανάπτυξης, του Ομίλου Παλίρροια, όπου εργάζεται  
από το 2012, με ευθύνη την εφαρμογή καινοτομιών αιχμής 
στην κονσερβοποιία αλλά και σε νέες κατηγορίες,  
την βελτιστοποίηση διαδικασιών παραγωγής και 
εσωτερικών διαδικασιών εργασίας, την ανάπτυξη νέων 
σειρών προϊόντων, κλπ. 
γεννήθηκε στην Νίκαια του Πειραιά το 1976.  
Σπούδασε Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων με υποτροφία 
στο αΤΕι-αθήνας και έκανε Μεταπτυχιακά στη Διαχείριση 
& Μηχανική Ποιότητας στο ΕαΠ και στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων στην ΕΕΔΕ, ενώ εργαζόταν στον όμιλο 
λαυρεντιάδη, όπου υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος, στους τομείς 
των Βιολογικών Τροφίμων και των απορρυπαντικών  
& Καλλυντικών. 
Είναι επικεφαλής επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης 
Ποιότητας με πεδία τη Μηχανική Ποιότητας & SPC, 
τη Διαχείριση ασφάλειας Τροφίμων, τη Διαχείριση 
Περιβάλλοντος, τη Διαχείριση της Υγιεινής & ασφάλειας  
της Εργασίας, όντας και επίσημος Τεχνικός ασφαλείας  
από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). 
Έχει εικοσαετή εμπειρία, σε senior ρόλους, στην Ελληνική 
Βιομηχανία (FMCG), λειτουργεί ως Σύμβουλος ανάπτυξης 
Προϊόντων και συμμετέχει ενεργά στα ΔΣ εταιρειών  
(Κρητών αρτος από 2007).
από το 1999 είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης 
Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων Π.Ε.Τ.Ε.Τ. (2007-2009 
Ειδικός γραμματέας Επικοινωνίας της Ένωσης) και είναι 
μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων 
ΕΕΔΕ και του Ελληνικού ινστιτούτου Προμηθειών Ε.ι.Π.
Το 2004 δημιούργησε την καινοτόμο εταιρεία HQBBs Ltd 
που δραστηριοποιείται στο τομέα της υψηλής ποιότητας 
βιολογικών φυτικών καλλυντικών και εναλλακτικών 
βιολογικών προϊόντων βρεφικής φροντίδας, με δράση  
σε Ελλάδα, Κύπρο & Να Μεσόγειο. Δημιούργησε τα πρώτα 
παγκοσμίως βιολογικά απορρυπαντικά με συστατικά 
τροφίμων ”the green cycle” καθώς και τα πρώτα βιολογικά 
non food καταστημάτα που πιστοποιήθηκαν στην Ευρώπη 
από τον ιταλικό Οργανισμό Πιστοποίησης ICEA (2008). 
Ζει στην Χαλκίδα και την Κύπρο με την σύζυγο του Ελένη 
και τον γιό τους Σεραφείμ.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΟύΤΟΣ
Ο Μιχάλης Τσαούτος είναι Διπλωματούχος ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του ΕΜΠ, καθώς 
και κάτοχος μεταπτυχιακού Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA) 
από το Warwick Business 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 bit και 
του inLife. Συμμετείχε στην ομάδα που δημιούργησε το in.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 HiTECH.
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.
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ΚώΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΗ
η Κωνσταντίνα αγγέλη γεννήθηκε και μεγάλωσε  
στην ηγουμενίτσα. Σπούδασε Χημικός Μηχανικός  
στο Πανεπιστήμιο Πατρών με MSc στη Βιοτεχνολογία 
Τροφίμων (Faculty of Life & Health Sciences / University  
of Ulster). 
ξεκίνησε την καριέρα της το 2005 ως Junior Product 
Manager στο τμήμα ανάπτυξης Νέων Προϊόντων για την 
εταιρία καλλυντικών Κορρές. Ενθουσιασμένη με  
τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες στην καινοτομία προϊόντων 
και το Project Management, το 2009 αναβαθμίστηκε  
σε Senior Brand Manager και απέκτησε βαθιά γνώση  
και εξειδίκευση σε στρατηγικές κατηγορίες προϊόντων  
για την εταιρία (skincare / suncare / body care / fragrance 
/ make-up). από το 2012 έχει αναλάβει τη διοίκηση του 
τμήματος (Head of New Product Development) της Κορρές, 
τριπλασιάζοντας έως σήμερα τόσο το δυναμικό όσο  
και τα λανσαρίσματα νέων προϊόντων αυτού  
του νευραλγικού τμήματος.
Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά στη χάραξη στρατηγικής, 
στην εξωστρέφεια και την οικολογική συνείδηση του Brand.
Σύζυγος και μαμά 2 παιδιών, ζει στην αθήνα, αγαπά  
τον κινηματογράφο, το μπριτζ και τα ταξίδια.

ΓΙώΡΓΟΣ ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Soho Square Athens
Ο γιώργος Ζαρόγιαννης γεννήθηκε στην αθήνα το 1975  
και εργάζεται στον κλάδο της διαφήμισης και επικοινωνίας 
από το 1997.
Το 2000 προσχώρησε στo Ogilvy Group Greece,  
όπου εργάστηκε στην Ogilvy One, και αργότερα εισήλθε 
στην ομάδα της Bold Ogilvy.
Το Νοέμβριο του 2009, ο γιώργος μετακινήθηκε  
στην αλβανία για να εγκαθιδρύσει την Ogilvy αλβανίας  
και να διευθύνει το νέο γραφείο (ως μέλος του Ogilvy Group 
Greece).
Το 2013, επέστρεψε στην Ελλάδα ως Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος της νεοσύστατης εταιρείας  
Soho Square Athens (του ομίλου WPP).
η Soho Square Athens θεωρείται σήμερα μία από τις  
πιο δυναμικές εταιρείες στην ελληνική αγορά. Έχει κερδίσει 
περισσότερα από 100 βραβεία στο Ελληνικό Φεστιβάλ 
Διαφήμισης / Ermis Awards, 4 διεθνή βραβεία στα Epica 
Awards, 4 Effie Awards και την κορυφαία διάκριση στα 
ευρωπαϊκά βραβεία αποτελεσματικότητας το 2019  
(Effie Europe Gold για την Alfa Beer).
Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο γιώργος έχει εργαστεί 
σε πολλούς διαφορετικούς τομείς της διαφήμισης, τόσο 
για ελληνικούς όσο και για διεθνείς λογαριασμούς, όπως: 
Cosmote Ελλάδας & Albanian Mobile Communications, 
Aegean Airlines, Τράπεζα Πειραιώς Ελλάδας και αλβανίας, 
Heineken, Japan Tobacco Industry, Τhe Coca Cola 
Company, BP, Nestle, Carrefour,. Regency Casino Mont 
Parnes κ.ά.
Είναι απόφοιτος του αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδας και 
έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Deree College 
(The American College of Greece).



ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΛΟΤΟύΡΑ
H Δήμητρα Κολοτούρα έχοντας καταφέρει από την αρχή 
της καριέρας της μία εντυπωσιακή πορεία στον χώρο 
της διαφήμισης και του μάρκετινγκ, το 2012 αποφασίζει 
να συν-δημιουργήσει μαζί με την οικονομολόγο Μαρέβα 
γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη την ελληνική εταιρία Zeus+Δione, 
με έμπνευση από την ελληνική κληρονομιά και την 
αναβίωση των παραδοσιακών τεχνών. Με όραμα τη 
δημιουργία ολοένα και περισσότερων θέσεων εργασίας 
στην περιφέρεια και την υποστήριξη της εγχώριας 
παραγωγής υφάσματος και πιο συγκεκριμένα του μεταξιού 
η Zeus+Δione είναι εναρμονισμένη με την διεθνή κουλτούρα 
της βιωσιμότητας και της κοινωνικής ευθύνης.
αυτή τη στιγμή τα προιόντα της εταιρείας βρίσκονται σε 45 
πόλεις και ταξιδεύουν από το Τόκιο μέχρι την Καλιφόρνια.
Το ελληνικό brand κατάφερε να τοποθετήσει την ελληνική 
επιχειρηματικότητα στις πρώτες θέσεις με σημαντικές 
διακρίσεις και να υποστηρίξει επιτυχώς τη δημιουργία  
νέων θέσεων εργασίας στην Ελλάδα της κρίσης. 
Στη διάρκεια της εκκίνησης της επιχειρηματικής της 
καριέρας στο χώρο της δημιουργικής βιομηχανίας,  
σχεδίασε και ίδρυσε την εταιρεία επικοινωνίας και 
marketing DK Associates, με βάση το λονδίνο, η οποία 
λειτούργησε ως το επίσημο γραφείο της Conde Nast UK 
και BBC NEWS για την Ελλάδα και ανατολική Ευρώπη. 
Εργάστηκε επίσης ως στέλεχος στο πρώτο πιλοτικό γραφείο 
συνεδριακού τουρισμού του ΕΟΤ, στο λονδίνο καθώς και 
στα γραφεία της BBDO στην αθήνα. 
η ενασχόληση της με τη δημιουργική επιχειρηματικότητα 
έχει τις βάσεις στις σπουδές της πάνω στα Media και  
στο Marketing, τη μουσική, τη φωτογραφία και το σχέδιο  
τις οποίες αξιοποιεί και συνδυάζει με το επιχειρείν.
η Δήμητρα Kολοτούρα γεννήθηκε στην αθήνα. Σπούδασε 
Media and Marketing στο London Metropolitan University, 
και φωτογραφία στα ΤΕι αθηνών. Παίζει πιάνο και σχεδιάζει.
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ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟύ
Ο Βαγγέλης γεροβασιλείου γεννήθηκε στην Επανομή. 
Μετά τις σπουδές του στη γεωπονική Σχολή του α.Π.Θ. 
ειδικεύτηκε στην Οινολογία, αμπελουργία, γευσιγνωσία και 
Τεχνολογία Οινολογικών Μηχανημάτων στο Πανεπιστήμιο 
του Bordeaux της γαλλίας. 
από το 1976 μέχρι το 1999 κατείχε θέση οινολόγου  
στο Κτήμα Porto Carras, όπου συνέβαλε στην παραγωγή 
μοναδικής ποιότητας κρασιού. Εκεί, πρωτοοινοποίησε 
και αναβίωσε την παλιά ξεχασμένη ελληνική ποικιλία 
Μαλαγουζιά.
Με αγάπη, γνώση και εμπειρία για το αμπέλι και το καλό 
κρασί ξεκίνησε το 1981 να αναβιώνει στον τόπο του  
την αμπελουργία, δημιουργώντας το Κτήμα γεροβασιλείου. 
Παράλληλα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανάδειξη της 
αμπελοοινικής κληρονομιάς, ξεκινά να συλλέγει εργαλεία 
αμπελουργίας, οινοποίησης, εμφιάλωσης και βαρελοποιίας 
από όλο τον κόσμο και δημιουργεί το Μουσείο Οίνου 
γεροβασιλείου. ιδιαίτερα, η συλλογή ανοιχτηριών αριθμεί 
σήμερα περισσότερα από 2600 κομμάτια και  
τον κατατάσσει σ’ έναν από τους μεγαλύτερους συλλέκτες 
ανοιχτηριών στον κόσμο. 
Το 1998 δημιούργησε με τον οινολόγο Βασίλη Τσακτσαρλή, 
στην Καβάλα, το Κτήμα Βιβλία Χώρα. Ένας ιδιόκτητος 
αμπελώνας 480 στρεμμάτων, που εκτείνεται στις πλαγιές 
του Παγγαίου όρους και περιβάλλει το σύγχρονο οινοποιείο, 
όπου παράγονται τα γνωστά κρασιά του Κτήματος.
Νέο απόκτημα είναι το Κτήμα Κόκκαλη, το οποίο 
μετονομάστηκε σε Κτήμα Δύο Ύψη, και βρίσκεται στην ηλεία 
της Πελοποννήσου. Παράλληλα, η πιο πρόσφατη επένδυση 
γίνεται στη Θηρασιά, με τη σύμπραξη των οινολόγων 
Βαγγέλη γεροβασιλείου, Βασίλη Τσακτσαρλή και ιωάννας 
Βαμβακούρη και τη δημιουργία του Κτήματος Μικρά Θήρα, 
του πρώτου και μοναδικού οινοποιείου του νησιού. 
Είναι παντρεμένος με την Σόνια Τζιώλα και έχουν τρία 
παιδιά, στα οποία έχουν μεταδώσει την αγάπη τους  
για το κρασί και το αμπέλι.



ΛΕύΤΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟύ
γεννημένος στον Πειραιά το 1952 από πατέρα 
καραβομάγειρα, δεν σκέφτηκε ποτέ να ακολουθήσει  
στη ζωή του διαφορετική πορεία.
Σε ηλικία 13 ετών ακολούθησε τον πατέρα του. από τότε 
δεν μπόρεσε ποτέ να βγάλει από τη μνήμη του το πανηγύρι 
της κουζίνας. Κοντά στον πατέρα του έκανε τα πρώτα του 
βήματα μέσα στις κουζίνες των καραβιών. από τα 18 του και 
μέχρι τα 20 βρέθηκε στην ιταλία κάνοντας όλες τις δουλειές 
μέσα στη κουζίνα. Το 1974 βρίσκεται στην Τυνησία και στο 
Μαρόκο δουλεύοντας τις εθνικές τους κουζίνες. Επιστρέφει 
ένα χρόνο αργότερα στην Ελλάδα και φεύγει σαν πρώτος 
μάγειρας στα κρουαζιερόπλοια. Το 1986-1987 αποφασίζει  
να φτιάξει μια κουζίνα που δεν θα κουνά. Έτσι γεννιέται  
το Βαρούλκο, που παρότι δεν κουνάει, ακολουθεί πιστά  
τις θαλασσινές μνήμες στην δημιουργική μαγειρική.
Ο λεύτερης λαζάρου έχει εκπροσωπήσει την Ελληνική 
κουζίνα και το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο στην ιαπωνία, 
στην αργεντινή και στην αμερική. Στις η.Π.α. παρέδωσε 
μαθήματα ελληνικής κουζίνας σε μία από τις πιο φημισμένες 
σχολές μαγειρικής, το Culinary Institute of America (CIA).  
Το 2000 προσεκλήθη από το «αθήνα 2004» και 
εκπροσώπησε την Ελληνική μαγειρική στους ολυμπιακούς 
αγώνες του Σίδνεϋ.
Το «Βαρούλκο», που ξεκίνησε να λειτουργεί πριν από 33 
χρόνια, κατέχει από τον Φεβρουάριο του 2002 διάκριση 
ενός αστεριού Michelin για την ελληνική δημιουργική 
του κουζίνα η οποία βασίζεται κυρίως σε προϊόντα που 
προσφέρει η θάλασσα, σήμα κατατεθέν της Ελλάδας.
Έχει ψηφισθεί 2 φορές από το κοινό ως σεφ της χρονιάς. 
Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών έχουν ακολουθήσει 
πολλά βραβεία και διακρίσεις.

ΛΟύΚΙΑ ΜΠΕΪΚΟύ
η λουκία γεννήθηκε στη Σάμο. Σπούδασε διακόσμηση 
εσωτερικών χώρων αλλά οι πειραματισμοί της γρήγορα 
την οδήγησαν στη φυσική κλίση της: στο σχεδιασμό του 
ενδύματος. Το πρώτο της patchwork το έκανε 9 ετών!
για σαράντα χρόνια από τη μόνιμη βάση της στην Κανάρη 
24, επί της Πλατείας Κολωνακίου, δεν έχει σταματήσει να 
δημιουργεί ενδύματα που δεν υπάγονται αποκλειστικά 
στους αυστηρούς «κανόνες» της Υψηλής ραπτικής,  
αλλά συνδυάζουν με έναν ελεύθερο ευφάνταστο τρόπο 
επιρροές από όλες τις τέχνες.
Πηγή έμπνευσής της είναι το θέατρο, η ποίηση,  
ο κινηματογράφος, η μουσική, η ζωγραφική. 
η λουκία είναι η μοναδική σχεδιάστρια που έχει αφιερώσει 
ολόκληρες συλλογές της σε ταινία του Φελίνι (E la nave va), 
στη Μπίλι Χολιντέι, στη Μπγιορκ και στον Κλίμτ.  
Είναι επίσης η μοναδική Ελληνίδα σχεδιάστρια που  
τα Harrods αφιέρωσαν σε δουλειά της μία βιτρίνα τους.
η εγγενής πολυπρισματικότητα και υπαινικτική 
θεατρικότητα των ρούχων της την οδήγησε  
στην ενδυματολογία του θεάτρου νωρίς, με κομβικό σημείο 
εκκίνησης την αλησμόνητη συνεργασία της με τη Μελίνα 
Μερκούρη στο «γλυκό Πουλί της Νιότης», σε σκηνοθεσία 
Ζυλ Ντασέν. ακολούθησαν συνεργασίες της με το Θέατρο 
Κάτια Δανδουλάκη και το «αττις» του διεθνούς Ελληνα 
σκηνοθέτη Θεόδωρου Τερζόπουλου, σε έργα των Τένεσι 
Ουίλιαμς, Χάρολντ Πίντερ, Χάινερ Μίλερ, Μολιέρου.  
Εχει δυο φορές τιμηθεί με βραβείο κοστουμιού στο θεσμό 
των θεατρικών βραβείων του «αθηνοράματος».
η λουκία έχει μετακαλέσει το Μαύρο Θέατρο της Πράγας. 
Οι καλλιτέχνες έπαιζαν δίπλα στα ρούχα. Οι παρουσιάσεις 
των συλλογών της δεν γίνονται τυχαία σε θέατρα.  
Μοιάζει να είναι ο φυσικός χώρος τους.
η λουκία συνθέτει διαχρονικά ενδύματα, με αναγνωρίσιμη 
ταυτότητα. Ο τρόπος που χρησιμοποιεί τα φίνα υλικά της 
διαπερνά το χρόνο. η αδιαφιλονίκητη μεγάλη κυρία  
της ελληνικής μόδας έχει πραγματοποιήσει επιδείξεις  
από το Τόκιο μέχρι το Τελ αβίβ.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟύΡΟύΔΗΣ
γεννήθηκε το 1962 στο Σουφλί.
Σπούδασε γραφιστική και φωτογραφία.
Είναι ιδρυτής και δημιουργικός διευθυντής του k2design,  
το οποίο έχει πολυάριθμες διεθνείς και εγχώριες βραβεύσεις, 
διακρίσεις και δημοσιεύσεις. 
από τις πιο χαρακτηριστικές του δουλειές είναι  
τα εικονογράμματα των αγωνισμάτων των Ολυμπιακών  
και Παραολυμπιακών αγώνων της αθήνας 2004, των αφισών 
της Εθνικής λυρικής Σκηνής (2007 – 2020), το σύνολο  
της εικόνας των προϊόντων της εταιρείας Korres,  
και πλήθος άλλων εργασιών από τον χώρο του πολιτισμού 
και της αγοράς. k2design.gr 
Ζει και εργάζεται στην αθήνα. 

ΟΛΓΑ ΜΑΛΕΑ Σκηνοθέτις 
Μια από τις πιο γνωστές σκηνοθέτες στην Ελλάδα.  
Μετά από ένα πτυχίο της Νομικής αθηνών και ένα 
Διδακτορικό στην Ψυχολογία από το πανεπιστήμιο του Yale, 
η Όλγα Μαλέα έγινε σκηνοθέτης. 
Έχει γράψει (σε συνεργασία) και έχει σκηνοθετήσει έξι 
ταινίες μεγάλου μήκους που σχεδόν όλες έγιναν μεγάλες 
εμπορικές επιτυχίες: 
ΟΡΓΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΕΛΑΔΑΣ (1997)
Η ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΓΟΗΤΕΙΑ ΤώΝ ΑΡΣΕΝΙΚώΝ (1999)
ΡΙΖΟΤΟ (2000)
ΛΟύΚΟύΜΑΔΕΣ ΜΕ ΜΕΛΙ (2005)
ΠΡώΤΗ ΦΟΡΑ ΝΟΝΟΣ (2007) 
ΜΑΤΖΟύΡΑΝΑ (2013)
Επίσης έχει σκηνοθετήσει δύο σήριαλ για τον ΑΝΤΕΝΝΑ,  
τα οποία είχαν σημαντική επιτυχία:
ΛΙΤΣΑ.COM (2008)
ΟΝΕΙΡΟΠΑΓΙΔΑ (2009 – 2010)
To Νοέμβριο 2017, η Όλγα Μαλέα σκηνοθέτησε τέσσερα 
σποτ με θέμα τη σεξουαλική παρενόχληση για  
την γενική γραμματεία ισότητας των Φύλων τα οποία  
έγιναν viral ξεπερνώντας τα 20 εκατομμύρια θεάσεις,  
https://www.youtube.com/watch?v=kYLo6rGuUbc
Έχει σε ανάπτυξη τέσσερα project που προσπαθεί  
να υλοποιήσει στα αγγλικά και σε συνεργασία  
με άλλους Ευρωπαίους συμπαραγωγούς:
tHe MAKinG oF MAriA (Σειρά για τα νεανικά χρόνια  
της Μαρίας Κάλλας)
DirtY GirLs (Ταινία, κωμωδία για δυο 50άρες  
που ληστεύουν μια τράπεζα)
ZorBinA (Ταινία, κωμωδία, μια θηλυκή βερσιόν  
του ΖΟρΜΠα)
unBroKen Love (Tαινία, δραματική για μια απρόβλεπτη 
ερωτική ιστορία)
από το 2017 είναι πρόεδρος του WIFT GR (Women  
in Film and Television – Greece), www.wift.gr, του ελληνικού 
σκέλους ενός διεθνούς δικτύου με 20.000 μέλη σε 40 χώρες 
και στόχο την προώθηση του οπτικοακουστικού έργου  
των γυναικών δημιουργών. 



ΣΠύΡΟΣ ΜΑύΡΟΓΕΝΗΣ
Ο Σπύρος Μαυρογένης γεννήθηκε το 1960 στην αθήνα. 
Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καθώς και Σκηνοθεσία / 
Παραγωγή στην Κινηματογραφική & Θεατρική Σχολή 
Ευγενίας Χατζίκου. Εργάστηκε ως Διευθυντής Παραγωγής 
και αργότερα ως line producer σε ταινίες Μεγάλου 
μήκους και τηλεοπτικά προγράμματα (Τεριρεμ, Βίος και 
Πολιτεία, Ζήτω το Ελληνικό τραγούδι κ.α). Το 1992 υπήρξε 
ιδρυτικό μέλος στην εταιρεία LYNX PRODUCTIONS 
και ως παραγωγός εκπόνησε πλήθος τηλεοπτικών και 
διαφημιστικών προγραμμάτων, εταιρικά ντοκιμαντέρ κ.α. 
από το 2002 είναι μέλος της PACT (Ένωσης Παραγωγών 
Έργων Επικοινωνίας) και τη διετία 2010-2012 υπήρξε 
Πρόεδρος. από το 2012 έως και σήμερα (ύστερα από 
την συγχώνευση των εταιρειών Stefi Productions & Lynx 
Productions) είναι Πρόεδρος & γενικός Διευθυντής  
στην εταιρεία stefi & Lynx Productions. 
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ΓΙώΡΓΟΣ ΠΑΝΟύ
O γιώργος Πάνου είναι ο επικεφαλής της Ψηφιακής 
Καινοτομίας και του Ψηφιακού Μετασχηματισμού για  
τον όμιλο Mellon Technologies, με ευθύνη την ανάπτυξη 
και ολοκλήρωση νέων καινοτόμων προϊόντων τεχνολογίας 
αιχμής.  
Έχει πολυετή εμπειρία σε μεγάλα έργα στον Τραπεζικό 
τομέα και στον χώρο της Πληροφορικής στην Ελλάδα και 
στην Ευρώπη και είναι σύμβουλος επιχειρήσεων  
σε τράπεζες και συμβουλευτικές εταιρείες.
Έχει διατελέσει κριτής στο πρόγραμμα BeFinnovative 
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για Fintechs και είναι 
μέντορας στο πρόγραμμα καινοτομίας της VISA στην Ελλάδα 
για νεοφυείς επιχειρήσεις με νέους τρόπους πληρωμών.  
Είναι ιδρυτικό και εκλεγμένο μέλος του ΔΣ του Hellenic 
Blockchain Hub, επιμελητής και παρουσιαστής σχετικά 
με τεχνολογίες Blockchain και τεχνολογίες ψηφιακής 
καινοτομίας.
Το ερευνητικό του ενδιαφέρον εστιάζει στην ψηφιακή  
και ανοικτή καινοτομία για τις επιχειρήσεις, την δημιουργία 
νέων ψηφιακών επιχειρηματικών μοντέλων, αναδυόμενων 
τεχνολογιών όπως το Blockchain, η τεχνητή νοημοσύνη 
και οι ψηφιακές πλατφόρμες. Είναι Certified Blockchain 
Professional από το IIB Council, πτυχιούχος πληροφορικής 
(BSc Information Technology) και κάτοχος μεταπτυχιακού 
τίτλου (MBA) στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από το ALBA 
Graduate Business School.



ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟύΛΟΣ
Εμπορικός Διευθυντής, cardlink
από το 2015 και έως σήμερα, είναι Εμπορικός Διευθυντής 
της Cardlink, της εταιρίας που λειτουργεί το μεγαλύτερο 
δίκτυο POS στην Ελλάδα. 
Είναι πτυχιούχος Οικονομικών από το αμερικάνικο Κολλέγιο 
Ελλάδος, κάτοχος Diploma Marketing ΜΒα από το 
Πανεπιστήμιο του Leicester και κάτοχος του Executive MBA 
Program, Alba Graduate Business School. 
Στέλεχος με πολύχρονη εμπειρία στον Τραπεζικό χώρο και 
εξειδίκευση σε θέματα πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. 
Εργάστηκε για πολλά συναπτά έτη στην Τράπεζα Eurobank 
(1999-2015) τόσο σε θέσεις στο Ελληνικό business όσο και 
στο International.
Εργάστηκε ως Εμπορικός Διευθυντής Καταναλωτικής 
Πίστης στην Eurobank Βουλγαρίας από το 2004 έως  
το 2007, ως International Sales & Product Development 
Manager στην Eurobank Ελλάδος από το 2007 έως το 2010, 
καθώς και ως Head of Merchant Acquiring & Card Sales 
στην Eurobank Ελλάδος από το 2010 έως το 2015.

ΝΙΚΟΣ ΣΑΧΙΝΗΣ
Ο Νίκος Σαχίνης, έχει εμπειρία άνω των 20 ετών στον κλάδο 
των υπηρεσιών και της πληροφορικής, έχοντας εργαστεί επί 
σειρά ετών σε Ελληνικές και Πολυεθνικές εταιρείες όπως 
οι Computer Logic, SONY, UUNET, Tellas, Totalsoft και Entersoft 
κυρίως σε εμπορικούς και διοικητικούς ρόλους. Είναι 
απόφοιτος του Kingston University και έχει Bachelor  
& Master στη διοίκηση επιχειρήσεων. Στη Retail-Link ηγείται 
του εμπορικού τμήματος με όραμα την εξέλιξη του δικτύου 
και της κοινωνίας της ηλεκτρονικής Τιμολόγησης,  
με τις λύσεις της Retail-Link, οι οποίες εστιάζουν  
στην αναβάθμιση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας,  
στη μείωση του κόστους και στην αύξηση της 
επιχειρηματικής κερδοφορίας και ανταγωνιστικότητας.  
Στην Entersoft είναι υπεύθυνος του εμπορικού τομέα FMCG 
που απευθύνεται στις ανάλογες εταιρείες του κλάδου,  
για το σύνολο των λύσεων του ομίλου, που ενισχύουν  
την ανταγωνιστικότητα τους και συνάδουν στην αναβάθμιση 
του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος. 
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ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΕώΡΓΟύΔΕΛΗΣ
Ο Νικόλας γεωργουδέλης ασχολείται με  
την επιχειρηματικότητα στον τομέα της τεχνολογίας και  
η εταιρεία του είναι ενεργά εμπλεκόμενη σε διάφορα 
projects για start-ups που έχουν έδρα το San Francisco. 
Ο Νικόλας σπούδασε στο τμήμα ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
& Τεχνολογίας η/Υ, έκανε ένα διδακτορικό στη Βιοιατρική 
Τεχνολογία και ολοκλήρωσε το Msc Επιχειρηματικότητας 
στο ALBA. ξεκίνησε την πρώτη του επιχείρηση 
«RateYourProfessor.gr» το 2009, μια online κοινότητα 
αξιολόγησης καθηγητών, η οποία έγινε viral σε λιγότερο από 
1 μήνα. από τότε έχει δημιουργήσει πολυάριθμα βραβευμένα 
projects και αποτέλεσε μέρος της αρχικής ομάδας του 
Quizdom το ελληνικό app με τα περισσότερα downloads.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΑΜΗΛΙΑΡΗΣ
ιδρυτικό μέλος και διευθυντικό στέλεχος της διεθνώς 
αναγνωρισμένης και ραγδαίως αναπτυσσόμενης εταιρείας 
παραγωγής βιντεοπαιχνιδιών Pixel Reign.
Στη μέχρι στιγμής καριέρα του, έχει ενα ενα πλούσιο 
ιστορικό σε θέσεις κλειδιά εταιρειών παραγωγής 
λογισμικού, βιντεοπαιχνιδιών καθώς και διαφόρων 
εταιρειών Start-up. 
Μέσα σε περίοδο 6 ετών έχει επίσης λάβει 7 παγκόσμιες 
και 5 πανελλήνιες διακρίσεις στον τομέα της παραγωγής 
βιντεοπαιχνιδιών και παράλληλα στον τομέα της νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας.



ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ
η αγγελική Καραβασίλη είναι Research Fellow στο Κέντρο 
αριστείας ΣΕΒ στη Δημιουργική ηγεσία, Alba Graduate 
Business School, The American College of Greece.
γεννήθηκε και μεγάλωσε στην αθήνα. Σπούδασε Χημεία 
(BSc), στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και Τεχνολογία Τροφίμων 
(MSc) με εξειδίκευση στην ανάπτυξη και Διαχείρηση 
Καινοτόμων Προϊόντων Τροφίμων, στο Πανεπιστήμιο  
του Wageningen, NL. Είναι υποψήφια διδάκτωρ  
(ιούνιος 2020) στη Στρατηγική και Καινοτομία στο School  
of Management του Πανεπιστημίου του Bath, UK.  
Πιο συγκεκριμένα, το θέμα της διδακτορικής διατριβής 
της, αφορά τις αναπτυξιακές σχέσεις στα πρώτα στάδια 
καριέρας και πώς επηρεάζουν την απασχόληση, επίδοση και 
ανάπτυξη σε μετέπειτα στάδια καριέρας χρησιμοποιώντας 
κοινωνικά δίκτυα. 

ΘΑΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕύΟΠΟύΛΟΣ
Ο Θάνης Παρασκευόπουλος γεννήθηκε το 1982  
στην αθήνα, από όπου και κατάγεται. 
Είναι Solutions Manager στον Τομέα Μουσείων και 
Βιβλιοθηκών στην εταιρεία πληροφορικής Uni Systems, 
συμβάλλοντας ενεργά στον ψηφιακό μετασχηματισμό 
φορέων πολιτισμού και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων  
και υπηρεσιών.
Διαθέτει εμπειρία σε υλοποιήσεις μεγάλων και σύνθετων 
έργων Ψηφιοποιήσεων, Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και 
Διαχείρισης Συλλογών Μουσείων σε Πανεπιστήμια,  
Μουσεία και Τράπεζες, συμμετέχοντας στον σχεδιασμό,  
στην υλοποίηση και στην διαχείριση ομάδων έργου.
Είναι απόφοιτος του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου 
αθηνών, πτυχιούχος του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας  
και Συστημάτων Πληροφόρησης του αΤΕI αθηνών,  
με μεταπτυχιακό τίτλο MSc Library and Information Studies 
από το City University London και Mini MBA από  
το Alba Graduate Business School. 
Παράλληλα, τα τελευταία 25 χρόνια ασχολείται ενεργά  
με τη μουσική, κυρίως σαν μουσικός - μέλος του 
συγκροτήματος ‘Desert Monks’, αλλά και σαν ερευνητής - 
έχοντας παρακολουθήσει courses σχετικά με την θεωρία  
και την ιστορία της ροκ και Τζαζ Μουσικής από  
τα Πανεπιστήμια Berkley και University of Rochester. 



ΣΥζΗΤΗΣΗ 8

DuovioLins / 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΣΑΡΗΣ & ΓΙώΡΓΟΣ ΓΑΪΤΑΝΟΣ
Οι Duoviolins είναι η σύμπραξη δυο μουσικών  
με πολυμορφική καλλιτεχνική δραστηριότητα,  
του Δημήτρη Ίσαρη, βραβευμένου συνθέτη θεατρικής 
μουσικής και ιδρυτικό μέλος επιτυχημένου ποπ 
συγκροτήματος (OtherView) και του γιώργου γαϊτάνου, 
βιολονίστα/συνθέτη με αμέτρητες συμμετοχές σε μεγάλες 
ορχήστρες και συνεργασίες με διεθνείς και Έλληνες 
καλλιτέχνες όπως Scorpions, Vanessa Mae, ρουβάς,  
Βίσση, κα.

Ο Δημήτρης και ο γιώργος είναι οι συνδημιουργοί  
στο Take Me To Infinity, της επιτυχίας που έφτασε  
στο top100 Shazam παγκοσμίως. Τους τελευταίους 16 μήνες 
έχουν πραγματοποιήσει εμφανίσεις σε πάνω από 12 χώρες,  
ενώ το 2020 ετοιμάζουν τα επόμενα δισκογραφικά τους 
βήματα με νέες και ανατρεπτικές συνεργασίες.




