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Μαρία Ακριβού
Δημοσιογράφος, Senior Editor, Fortune Greece

Συντονισμός Ημερίδας

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 εφημερίδες,
ηλεκτρονικά και έντυπα περιοδικά, ως συντάκτρια οικονομικού- τουριστικού
ρεπορτάζ, έχει παρουσιάσει ραδιοφωνική εκπομπή, ενώ στο παρελθόν έχει εργαστεί
ως εξωτερική συνεργάτιδα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας συμμετέχοντας σε
ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες πάνω στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Από τον Οκτώβριο του 2013 έως και σήμερα, αρθρογραφεί στην ελληνική έκδοση
(έντυπη και ηλεκτρονική) του αμερικανικού επιχειρηματικού περιοδικού Fortune
Greece, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια καταγράφει τις εξελίξεις στο χώρο των
Επιχειρήσεων, του Τουρισμού και της Ναυτιλίας στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος».
Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με κατεύθυνση «Πολιτισμικές
Σπουδές» στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Γνωρίζει Αγγλικά, Ιταλικά και Ισπανικά.



Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
ξεκίνησε την καριέρα του σε εμπορικές θέσεις της Αμερικανικής εταιρίας
πετρελαιοειδών TEXACO και σε ηλικία 36 ετών ανέλαβε country manager της
Ολλανδικής εταιρείας VARIOPAK με εξειδίκευση στο food packaging.

Τα τελευταία 15 χρόνια είναι CEO της Ιταλικής εταιρίας PIERALISI Hellas A.E. Ο
όμιλος PIERALISI είναι ο παγκόσμιος leader στην κατασκευή και εμπορία
φυγοκεντρικών μηχανημάτων για ελαιουργεία αλλά και για εφαρμογές όπως η
διαχείριση και θερμική ξήρανση υγρών αποβλήτων. Από το 2015 κατέχει και τη θέση
του Διευθυντή Εξαγωγών του Gruppo Pieralisi με έδρα την Ιταλία και αρμοδιότητά
του όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής

Μιλάει άπταιστα Αγγλικά και Ιταλικά και είναι:
• Αντιπρόεδρος του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου
• Μέλος του ΔΣ του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Ελληνικές Ρίζες
• Μέλος του Ελληνο-Αραβικού Επιμελητηρίου
• Μέλος της Εταιρίας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων
• Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Είναι παντρεμένος με τη χημικό Φρόσω Βαλασοπούλου και πατέρας δύο παιδιών.
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Άγγελος Μοχλούλης
Διευθύνων Σύμβουλος, PIERALISI Hellas ΑΕ

Πρόλογος



Η αφετηρία - Οι προκλήσεις ενός CEO, σήμερα
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Γεννημένος το 1961, έχει σημαντική εμπειρία στον τομέα των ακινήτων, του
τουρισμού, της ναυτιλίας και της βιομηχανίας τροφίμων. Για περισσότερα από 30
χρόνια έχει διατελέσει επικεφαλής μεγάλων επιχειρήσεων και έργων στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό για λογαριασμό εταιρειών όπως η Intracom, η Ελληνική
Τεχνοδομική - ΤΕΒ, η Superfast Ferries και η Mc Donald’s.

Από το 2005 είναι ο κύριος μέτοχος και Διευθύνων Σύμβουλος της Dimand SA, της
κορυφαίας εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων, με ηγετικό ρόλο στην Ελλάδα. Η
Dimand λειτουργεί ως developer αναπτύσσοντας μεταξύ άλλων μεγάλα έργα
αστικών αναπλάσεων, κτίρια γραφείων, mixed-use projects, ξενοδοχειακές
μονάδες και ξενώνες φιλοξενίας σπουδαστών.
Ο κ. Ανδριόπουλος έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο στρατηγικό σχεδιασμό της
εταιρείας και μαζί με τους συνεργάτες του και τα μέλη της ομάδας της εταιρείας
έχουν εκτελέσει έργα ανάπτυξης ακινήτων συνολικού ύψους άνω των € 1,6 δις
Είναι επίσης τακτικός ομιλητής συνεδρίων του κλάδου της ακίνητης περιουσίας
και ερασιτέχνης δρομέας με περισσότερους από 20 μαραθωνίους τα τελευταία
10 χρόνια στο ενεργητικό του.

Δημήτρης Ανδριόπουλος
Chairman & CEO, Dimand Real Estate Development



Ο κ. Τόλης Βασιλακάκης έχει εμπειρία 40 ετών στην αγορά των Πετρελαιοειδών. 
Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο τμήμα Οικονομικών και 
κάτοχος MBA (Management Studies)  από το ALBA University .  

Κατά την διάρκεια της πολυετούς σταδιοδρομίας του κατείχε ανώτερες και 
ανώτατες θέσεις  τόσο στον πολυεθνικό όμιλο της SHELL για 30 χρόνια, όσο και 
στον Ελληνικό όμιλο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ τα τελευταία 10. 

Έχει στο ενεργητικό του εμπειρία στην δημιουργία και εφαρμογή νέων 
στρατηγικών ανάπτυξης, νέων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και δημιουργία  
νέων καναλιών διανομής και πώλησης. Έχει υλοποιήσει με αποτελεσματικότητα 
προγράμματα αναδιάρθρωσης και μετασχηματισμού εταιριών και 
αναδιοργάνωσης με αλλαγές διαδικασιών και πολιτικών . Στην εργασιακή του 
πορεία έχει διοικήσει μεγάλες επιτυχημένες ομάδες από τις θέσεις που κατείχε, 
ενώ συμμετείχε σε Leadership teams για εξαγορά και πώληση εταιριών μέχρι την 
ενσωμάτωση τους σε νέο όμιλο. 

Σήμερα είναι Γενικός Διευθυντής της AVIN OIL ΑΒΕΝΕΠ , Πρόεδρος της ΜΑΚΡΑΙΟΝ 
ΑΕ και της AVIN ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ ,  Μέλος του ΔΣ της CORAL GAS ΑΕΒΕΥ και μέλος του 
ΔΣ του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος ( ΣΕΕΠΕ) . Είναι 
ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών ΕΙΕΠ.     
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Τόλης Βασιλακάκης
Γενικός Διευθυντής, AVIN OIL ΑΒΕΝΕΠ



Ο Αριστοτέλης Παντελιάδης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Αποφοίτησε από
το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) το 1989, ενώ ταυτόχρονα με τις
σπουδές του, είχε ήδη αρχίσει να εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση. Το 2001,
σε ηλικία 33 ετών, ανέλαβε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της METRO
A.E.B.E.

Τον Φεβρουάριο του 2016, η METRO ΑΕΒΕ αποκτά την αλυσίδα Βερόπουλος,
δημιουργώντας μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες λιανεμπορίου στην ελληνική
αγορά. Σήμερα, η εταιρεία αριθμεί 275 καταστήματα λιανικής πώλησης My market
και χονδρικής METRO Cash & Carry, καλύπτοντας στρατηγικά σημεία σε όλη την
επικράτεια, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων της ξεπερνάει τα 10.800 άτομα.

Ο Αριστοτέλης Παντελιάδης είναι Πρόεδρος του ECR, της Ελληνικής Επιτροπής
Λιανεμπόρων και Προμηθευτών, εκ μέρους των λιανεμπόρων και μέλος των
Διοικητικών Συμβουλίων του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών
Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) και της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ). Για το
2018 η εταιρεία METRO αναδείχθηκε Retailer of the Year και ο Αριστοτέλης
Παντελιάδης τιμήθηκε με την κορυφαία διάκριση Retail Manager of the Year.
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Αριστοτέλης Παντελιάδης
Διευθύνων Σύμβουλος, METRO ΑΕΒΕ



Ο Σπύρος Πουλίδας είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΙΒΜ για την Ελλάδα 
και την Κύπρο. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962. Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
στο Πανεπιστήμιο Πατρών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο (Master of Science in 
Computer Engineering) από το Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ. 

Ο κ. Πουλίδας ξεκίνησε την επαγγελματική του διαδρομή το 1988 ως Σύμβουλος και 
εντάχθηκε στο δυναμικό της ΙΒΜ το 1990 ως Τεχνικός Σύμβουλος στην Διεύθυνση 
Πωλήσεων. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του στην ΙΒΜ, διετέλεσε Διευθυντής 
Πωλήσεων για τους UNIX Servers και τα Δικτυακά Προϊόντα της ΙΒΜ, Διευθυντής 
Πωλήσεων για τους Midrange Servers της ΙΒΜ, Διευθυντής Πωλήσεων Συστημάτων 
για την Ελλάδα και την Κύπρο, Διευθυντής Πωλήσεων Ιδιωτικού Τομέα και από το 
2005 ως το 2010, Διευθυντής του Τομέα Υπηρεσιών της ΙΒΜ για την Ελλάδα και την 
Κύπρο. Ανέλαβε το ρόλο του Προέδρου & Διευθύνοντος της ΙΒΜ για την Ελλάδα και 
την Κύπρο τον Ιανουάριο του 2011. Είναι μέλος της Ηγετικής Ομάδας της ΙΒΜ Νότιας 
Ευρώπης.

Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ελληνο-Aμερικανικού Επιμελητηρίου, Γενικός 
Γραμματέας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΕ καθώς και μέλος διαφόρων 
επιτροπών και φορέων στον Τομέα της Πληροφορικής.
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Σπύρος Πουλίδας
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, IBM Ελλάδος & Κύπρου



Ο επόμενος προορισμός -
Νέες τάσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον



Ο κ. Konstantin Zois είναι Γενικός Διευθυντής της Digital Industries στην Siemens
Ελλάδας από τις αρχές του 2013. Από το 1997, έχει εργαστεί ως Manager και ειδικός
σύμβουλος στα τμήματα πωλήσεων, marketing, στρατηγικού σχεδιασμού και
έρευνας της Siemens στη Γερμανία, στις Η.Π.Α. και στην Ελλάδα. Τη διετία 2007-2009
είχε υπό την ευθύνη του 8 χώρες στην περιοχή των Βαλκανίων ως Regional Sales
Manager του τομέα Βιομηχανικών Αυτοματισμών, με έδρα τη Νυρεμβέργη της
Γερμανίας, ενώ κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας έχει
σχεδιάσει και επιβλέψει την ανάπτυξη προγραμμάτων που εστιάζουν στη
στρατηγική, την ανάπτυξη των αγορών και σε Sales Excellence (CRM).

Με πρώτη επαφή στη Βιομηχανία τη γραμμή παραγωγής εργοστασίων στη Γερμανία
όπου και εργαζόταν τα καλοκαίρια από νεαρή ηλικία, ο ευρύτερος κλάδος της
Βιομηχανίας εξακολουθεί να βρίσκεται όλα αυτά τα χρόνια στο επίκεντρο της
επαγγελματικής του πορείας.

Παράλληλα, από το 1999 ως το 2002, δίδαξε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Cooperative
State University της πόλης Μosbach και European Politics στο Πανεπιστήμιο
Nuremberg/Erlangen στη Γερμανία. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Nuremberg/Erlangen της Γερμανίας. Γεννήθηκε
και μεγάλωσε στη Γερμανία.
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Konstantin Zois
Γενικός Διευθυντής Digital Industries, Siemens Ελλάδας



Ο Μιχάλης Κασιμιώτης είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος για την HPE Ελλάδος και
Κύπρου από τον Ιανουάριο 2018.

Προσλήφθηκε από την HP το 1994 ως Presales Manager στο Enterprise Systems
Group της εταιρείας. Το 2002 διετέλεσε για πέντε έτη καθήκοντα Διευθυντή
ESSN Μanager οδηγώντας τις κατηγορίες προϊόντων ISS and UNIX στην πρώτη
θέση της αγοράς.

Από το 2007 έως και το 2013 ο Μιχάλης Κασιμιώτης ανέλαβε τη θέση του
Διευθυντή Πωλήσεων για το Enterprise Group και αργότερα για το Technology
Services Group της HP στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Το 2013 ανέλαβε περιφερειακό ρόλο ως Technology Services Support Manager
για τις περιοχές της Ελλάδας, Κύπρου και Αφρικής.

Είναι κάτοχος Μάστερ Information Technology από το Πανεπιστήμιο της
Γλασκώβης.
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Μιχάλης Κασιμιώτης
Διευθύνων Σύμβουλος, Hewlett-Packard Hellas ΕΠΕ



Βραβευμένη “Executive Woman of the Year”, INFO-COM Awards 2018, για την προσφορά της
στον κλάδο των ΤΠΕ.

Είναι Υπεύθυνη για τις Σχέσεις της εταιρείας με Κυβερνητικούς Αξιωματούχους, Ρυθμιστικές
Αρχές & Κλαδικά Όργανα και την Καινοτομία. Επιπροσθέτως έχει αρμοδιότητες Πωλήσεων
προς τα Τμήματα Στρατηγικής και Μάρκετινγκ των παρόχων στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Ξεκίνησε την καριέρα της από την Έρευνα & Ανάπτυξη. Μιλάει 4 γλώσσες και έχει ζήσει και
εργαστεί σε 4 χώρες εκτός της Ελλάδας. Είναι διακεκριμένη ομιλήτρια και εκπροσωπεί την
Ericsson συχνά σε διεθνή συνέδρια και εκδηλώσεις εδώ και στο εξωτερικό. Στο παρελθόν
εργάστηκε στην Intracom και στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”.
Είναι κάτοχος Πτυχίου Φυσικής (Πανεπιστήμιο Πατρών) καθώς και Μεταπτυχιακού Τίτλου
Σπουδών στις Τηλεπικοινωνίες (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας).
Δραστηριοποιείται ενεργά για την προώθηση περισσότερων γυναικών σε ηγετικές θέσεις
αλλά και στο STEM – Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική & Μαθηματικά. Από τον Μάϊο του
2016 είναι συνιδρύτρια του διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού Women Leadership Hub
Association – WLH, ενώ στο παρελθόν έχει διατελέσει εκλεγμένο Μέλος του ΔΣ του Τομέα
ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ & Επιχειρηματιών ΤΟΓΜΕ της ΕΕΔΕ.

Η Μαρία Μπούρα παθιάζεται επίσης με τις startups - είναι μία από τις ειδήμονες στο
Metavallon VC, κριτής στο MITEF και εκπροσωπεί την Ericsson στον hi-tech startup incubator
του ΕΜΠ, Invent ICT. Γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι υπερήφανη μητέρα δύο αγοριών.
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Μαρία Μπούρα
Director, Government & Industry Relations and Innovation, Ericsson



Ο Θεόδωρος Κρίντας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966 και σπούδασε Οικονομικά και
Διοίκηση Επιχειρήσεων στην ΑΣΟΕΕ ενώ είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το
University of Birmingham και Διδακτορικού στα Χρηματοοικονομικά από το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Εργάζεται στο χώρο της Χρηματοοικονομικής από το 1991 και έχει διατελέσει
Γενικός Διευθυντής της Alpha Trust Investment Services, της Marfin Investment
Services, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της IBG ΑΕΔΑΚ, Αντιπρόεδρος
και Chief Financial Officer της Profile ΑΕΒΕ Πληροφορικής και Διευθύνων Σύμβουλος
της Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ.

Έχει συμπεριληφθεί στο Who’s Who in the World (USA) το 1997 και το 2000 και στο
Hübners Who is Who in Greece (2012). Διάφορες εργασίες του για θέματα
κεφαλαιαγορών και τραπεζικά έχουν δημοσιευτεί σε πλειάδα περιοδικών και
εφημερίδων. Έχει διατελέσει εισηγητής σε μεταπτυχιακά προγράμματα και
σεμινάρια για αμοιβαία κεφάλαια και τις χρηματαγορές και είναι σήμερα
επισκέπτης καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι πατέρας δύο
παιδιών.
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Θεόδωρος Κρίντας
Founder & CEO, Koubaras Ltd.



Η Ζήνα γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε επιχειρησιακή έρευνα και μάρκετινγκ
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Warwick Business School. Εργάστηκε
για 6 χρόνια σε Big 4 συμβουλευτικές εταιρείες στο Λονδίνο, αναλαμβάνοντας
διεθνή transformational projects πολυεθνικών εταιριών με έμφαση σε IT και big
data analytics. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 2015 για να ξεκινήσει την e–Fresh.gr ενώ
το 2019 επιλέχτηκε για την λίστα επιχειρηματιών 40 under 40 του Fortune
Ελλάδος.

Η e–Fresh.gr έχει βραβευτεί ήδη 12 φορές για διαφορετικούς τομείς της
δραστηριότητάς της, ενώ αποτελεί το μόνο ηλεκτρονικό super market που
παραδίδει προϊόντα σε λίγες ώρες . Αξιοποιεί έμπρακτα νέες τεχνολογίες και
στηρίζει την ανάπτυξή του στην καινοτομία σε κάθε στάδιο λειτουργίας.
Υπολογίζεται ότι από την έναρξη της δραστηριότητάς της η e-fresh.gr έχει
εξυπηρετήσει περισσότερες από 380,000 παραγγελίες, χαρίζοντας ευκολία και
χρόνο σε χιλιάδες νοικοκυριά.

Η Ζήνα αγαπάει το ηλεκτρονικό εμπόριο και την επιχειρηματικότητα.

Είναι παντρεμένη και έχει ένα παιδί.
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Ζήνα Μαυροειδή
Managing Director, e-fresh.gr



Η Βάσω Παναγιωτοπούλου, από νωρίς στην καριέρα της αφοσιώθηκε στις διαφημιστικές
υπηρεσίες. Με την ολοκλήρωση των σπουδών της στον κλάδο της Διαφήμισης και των
Δημοσίων σχέσεων συμμετείχε ενεργά σε ομάδα νέων επαγγελματιών που στόχο είχαν την
εφαρμογή στην Ελλάδα τεχνολογικών εργαλείων στα πλαίσια ενός διεθνούς Project
Διαχείρισης Κρίσης.

Τα τελευταία χρόνια και μετά από εμπειρία 13 ετών στον διαφημιστικό κλάδο σε
συνεργασία με πάνω από 170 πελάτες διεθνώς, την έχουν κερδίσει projects που
ενσωματώνουν performance-oriented λύσεις με τη χρήση Artificial Intelligence. Η
απόκτηση πολύτιμων insights σε σύντομο χρονικό διάστημα και μέγιστης
αποτελεσματικότητας στο βέλτιστο κόστος αποτέλεσε το hook για την ενασχόλησή της με
τον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, έχοντας ως στόχο την αξιοποίηση των καινοτομιών
από τους ίδιους τους πελάτες στα πλαίσια μιας profit-wise, και ταυτόχρονα
ανθρωποκεντρικής προσέγγισης. Είναι υπεύθυνη στην Leadmark για την πολύπλευρη
ενσωμάτωση και την στρατηγική ανάπτυξη AI λύσεων στην ελληνική αγορά. Πλέον, με
σκοπό τη διευρυμένη επίτευξη της κερδοφόρου επιχειρηματικότητας, εργάζεται στενά για
την αδιάκοπη εκπαιδευτική εξέλιξη σε συνεργασία με διεθνείς κολοσσούς και την
υλοποίηση projects με τη χρήση ΑΙ τεχνολογίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
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Βάσω Παναγιωτοπούλου
BU Director, Leadmark



Το cockpit- τι (άλλο) πρέπει να γνωρίζουν οι 
κυβερνήτες για τη μετάβαση στο μέλλον



Η κυρία Βελλιώτου είναι απόφοιτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και
ειδικότερα του Οικονομικού Τμήματος με μετεκπαίδευση στο πρόγραμμα
‘Advanced Negotiations and Decision Making Skills’ από το Harvard Business School
– USA. Επίσης είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια του ινστιτούτου SANDLER.

Η εργασιακή της εμπειρία ξεκινά το 1991 στην εταιρεία GOOD YEAR HELLAS σαν
οικονομική αναλύτρια, συνεχίζει στην εταιρεία SHELL HELLAS σαν επιχειρησιακή
αναλύτρια και κατόπιν ως εκπρόσωπος της εταιρείας, συμμετέχει σε
Πανευρωπαϊκή μελέτη σύγκλισης των εταιρειών SHELL διεθνώς. Στο πλαίσιο της
υλοποίησης της μελέτης συμμετείχε σε έργα σχετικά με διαχείριση αλλαγής,
εναρμόνιση διοικητικών ομάδων, καθώς και έργα αλλαγής στη προσέγγιση των
επιχειρησιακών πλάνων των εταιρειών SHELL στην Ευρώπη.

Το 1999 ξεκινά την καριέρα της στην KPMG, τα τελευταία 12 χρόνια κατέχει το
ρόλο της Γενικής Διευθύντριας (Partner) έχοντας την ευθύνη της Επιλογής και
Αξιολόγησης Στελεχών και Ταλέντων για την Ελλάδα και το εξωτερικό, σχεδιάζει και
υλοποιεί με την ομάδα της έργα ‘executive on boarding’ για C-Level στελέχη και
συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται στις διοικητικές
ομάδες πολυεθνικών και ελληνικών εταιρειών.
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Πέγκυ Βελλιώτου
Γενική Διευθύντρια, Advisory, KPMG



Έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά και στο L.S.E.. Ξεκίνησε την καριέρα του
στη Johnson & Johnson για 10 χρόνια ως Ass. Brand Manager του Johnson’s Baby
Shampoo και έφθασε να είναι μέλος του Δ.Σ. της Johnson & Johnson Professional. Από το
1996 είναι Partner και Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Response Α.Ε. και μετέπειτα της
Linkage Greece & Cyprus. Έχει εμπειρία πάνω από 2.000 ημέρες εκπαίδευσης σε θέματα
Ηγεσίας και έχει συμμετάσχει σαν ομιλητής ή συντονιστής σε περισσότερα από 100
Συνέδρια και Γενικές Συνελεύσεις εταιρειών και διαφόρων φορέων. Έχει διατελέσει
Γενικός Γραμματέας και Ιδρυτικό Μέλος του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος (Ι.Π.Ε.),
καθώς και επίτιμο μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών
(Ε.Ι.Ε.Π.), στο οποίο μάλιστα για δύο θητείες διετέλεσε Γενικός Γραμματέας.

Έχει πιστοποιηθεί από την Linkage Inc. ως επαγγελματίας Coach και έχει δουλέψει ως
προσωπικός Coach με περισσότερα από 100 Senior Στελέχη ενώ έχει παρακολουθήσει
και το coaching course του E.M.C.C. Από το 2008 είναι μέλος της διδακτικής ομάδας του
“Global Institute of Leadership Development” (G.I.L.D.) που γίνεται κάθε χρόνο στο Palm
Desert (California), ως Team Leader της Linkage Αμερικής.

Είναι συγγραφέας των βιβλίων “Leading Leading Minds” και “Το Tαξίδι από το ΕΓΩ στο
ΕΜΕΙΣ” που εστιάζουν στην Ηγεσία και την Αυτοβελτίωση. Είναι παντρεμένος και έχει 3
παιδιά.
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Δημήτρης Παπανικητόπουλος
Πρόεδρος, Linkage Greece & Cyprus



Το πλήρωμα-
Τρόποι και προϋποθέσεις προσέλκυσης των νέων



Η Στέλλα Βουλγαράκη κατέχει τη θέση της Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού του
Ομίλου Intrasoft International από το 2015, ενώ εργάζεται στον Όμιλο INTRACOM
από το 2005.

Έχει εργαστεί ως Σύμβουλος σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού και Επιλογής
Στελεχών, ως Executive Coach και Trainer σε στελέχη μεγάλων ιδιωτικών
επιχειρήσεων.

Είναι πτυχιούχος Ψυχολογίας από το ΑΠΘ και έχει ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές
σπουδές της στην Οργανωσιακή Ψυχολογία στο CITY University του Λονδίνου. Είναι
διαπιστευμένη Coach (ACC) από το International Coach Federation, καθώς και
πιστοποιημένη NLP Practitioner σε επίπεδο Master.
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Στέλλα Βουλγαράκη
Chief People Officer, Intrasoft International



Ο Παναγιώτης ξεκίνησε την καριέρα του στην OTIS ως Service Manager
Ελλάδος το 2007. Το 2011 ανέλαβε καθήκοντα Service Director Ελλάδος, το
2017 μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου, ενώ από το 2018 μέχρι σήμερα
κατέχει την θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ΟTIS Ελλάδος
και Κύπρου. Παράλληλα, ο Παναγιώτης είναι Co-Founder της εταιρίας
Πληροφορικής iLink Νέες Τεχνολογίες.

Ο Παναγιώτης είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ, κατέχει MSc Computer
Science από το Carnegie Mellon University, MBA από το ΕΚΠΑ και MSc in
Blockchain από το ΜΙΤ. Είναι μέλος του ΤΕΕ, της MENSA, του ΣΕΚΕΕ (Συνδέσμου
Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος), του HBH (Hellenic Blockchain Hub)
και Board Member στον ITS (Intelligent Transport Systems). Έχει συμμετάσχει
ως ομιλητής σε πολλά Logistics Conferences, ενώ επίσης αποτελεί αξιολογητή
της ΓΓΕΤ σε έργα Πληροφορικής και Εκπρόσωπο του ΣΕΒ για θέματα
νομοθεσίας ανελκυστήρων.
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Παναγιώτης Ζήκος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, OTIS Ελλάδας & Κύπρου



Διαθέτει περισσότερα από 13 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς Business
Development, Sales, Marketing and Communications, απασχολούμενος σε διάφορους
οργανισμούς όπως Embassy of the United States in Greece, Adel/Saatchi&Saatchi,
Hellas Online, United States Olympic Committee και Boussias Communications, στη
θέση του Commercial Relationship Manager. Παράλληλα, είναι Board Member στην
Επιτροπή Απασχόλησης του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου, Board Member στην
μη κερδοσκοπική εταιρεία Bloode που στοχεύει στην αύξηση του ποσοστού των
εθελοντών αιμοδοτών στην Ελλάδα και τέλος, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής
του Job-Pairs που αποτελεί ένα πρόγραμμα mentoring και επαγγελματικής
ενδυνάμωσης για νέους αποφοίτους. Γεννήθηκε το 1982 και σπούδασε Marketing στο
DEREE- The American College of Greece, απ’ όπου ολοκλήρωσε και το MBA του (highest
distinction). Στο πλαίσιο της επιμόρφωσής του πιστοποιήθηκε με Diploma in Executive
Coaching & Organizational Development από την IMPACT, με το ανώτατο επίπεδο
πιστοποίησης από το Association for Coaching.

Ως Business Development Director του ReGeneration, από τις αρχές του 2017,
συμβάλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση του brain-drain στις νεανικές ηλικίες, στην
ενίσχυση της νεανικής απασχολησιμότητας, καθώς και στο ουσιαστικό γεφύρωμα του
χάσματος μεταξύ του νέου πτυχιούχου και της αγοράς εργασίας.
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Κωνσταντίνος Κίντζιος
Business Development Director, ReGeneration 



O Στέφανος Νίκας είναι Brand Manager στην The Coca-Cola Company.

Είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής του brand Coca-
Cola στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα.

Εντάχθηκε στο δυναμικό της εταιρείας πριν από πέντε χρόνια και μέσα σε αυτό το
διάστημα έχει δουλέψει σε αρκετά projects και λανσαρίσματα νέων προϊόντων.

Πριν αναλάβει το brand Coca-Cola, ήταν υπεύθυνος για τα brands Fanta, Sprite και
Schweppes. Στο παρελθόν, ο Στέφανος ήταν στην ομάδα marketing του Ομίλου Ιασώ,
όπως επίσης και στην ομάδα customer service της Vodafone.
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Στέφανος Νίκας, 
ReGeneration Ambassador
Brand Manager, Coca-Cola Greece, Cyprus & Malta



Ο Κωνσταντίνος Πετρούτσος είναι Διευθύνων Σύμβουλος της LeasePlan Hellas στην
οποία ξεκίνησε την πορεία του το 2005 ως Οικονομικός Διευθυντής και μέλος του ΔΣ.
Από τους διαφορετικούς ρόλους του στη LeasePlan έχει συμβάλλει σημαντικά στην
υλοποίηση των στόχων της με προτεραιότητα την καθιέρωσή της ως την ηγέτιδα
Εταιρία στις Υπηρεσίες Διαχείρισης Στόλου στην Ελλάδα.

Έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή projects της LeasePlan με πρωτεύοντα ρόλο.
Διακρίθηκε με το 1o βραβείο «Finance Best Practice Award» μεταξύ των Οικονομικών
Διευθυντών της LeasePlan για την αποτελεσματική αξιοποίηση του κεντρικού e-DwH
της Εταιρίας καθώς και λύσεων ψηφιοποίησης, αυτοματισμών και σύγχρονων
βέλτιστων πρακτικών, πολλές από τις οποίες υιοθετήθηκαν από τις θυγατρικές της
LeasePlan.

Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως Οικονομικός Διευθυντής των Εταιριών Eurolease Tefin
και Unitbank του Ομίλου της Toyota Hellas καθώς και στην Sony Music παρέχοντας -
εκτός της διοίκησης του Finance με αποτελεσματικό τρόπο και σύγχρονες πρακτικές-
σημαντική υποστήριξη στην εμπορική ανάπτυξη των Εταιριών αυτών.

Ξεκίνησε την καριέρα του ως Controller στην Robert Bosch (1994-1997).
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Κωνσταντίνος Πετρούτσος
Διευθύνων Σύμβουλος, LeasePlan Hellas SA



Η Δέσποινα Πολυζωίδου έζησε και μεγάλωσε στην Αθήνα.

Στα 18 της πήγε στο Λονδίνο για να σπουδάσει Νομική στο Queen Mary
University of London και στη συνέχεια έλαβε το μεταπτυχιακό της
στο Management από το Maastricht School of Management της Ολλανδίας.

Ξεκινώντας την καριέρα της στον κλάδο της διαφήμισης και των media,
μεταπήδησε στις τηλεπικοινωνίες όπου εργάζεται στην WIND Hellas σαν
Account Manager στο πλαίσιο του graduate προγράμματος των Young Talents.
Υπήρξε πρόεδρος της χρονιάς της κατά τη διάρκεια των σπουδών της,
εκπροσωπώντας ανθρώπους από 18 διαφορετικές χώρες.

Κινητήριος δύναμή της είναι η συνεχής εξέλιξη και η προσωπική ανάπτυξη ενώ
δεν επαναπαύεται ποτέ.
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Δέσποινα Πολυζωίδου, 
ReGeneration Ambassador 
Graduate Trainee – Retail Sales Account Manager, WIND 


