
Ο Τομέας Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ & Επιχειρηματιών (ΤΟΓΜΕ)
του Τμήματος Μακεδονίας της ΕΕΔΕ 

και το Κέντρο Στήριξης της Απασχόλησης και 
της Επιχειρηματικότητας των Γυναικών ΕΡΓΑΝΗ

οργανώνουν Εκδήλώσή, μΕ θΕμα:

Η εκδήλωση είναι μέρος του Φεστιβάλ Νεανικής Επιχειρη-
ματικότητας «to biz or not to biz» που εντάσσεται στο επί-
σημο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας 
Θεσσαλονίκη 2014.

ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων

ΠΕμΠΤή 02.10.14 18:00 - 21:00



17.30 - 18.00 ΠροσΕλΕυσή συμμΕΤΕχονΤών -  
 ΕγγραφΕσ

18.00 - 18.15 Εναρξή Εκδήλώσήσ - 
 καλώσορισμα 
 
 κ. Ντόρα Τόδη
 Πρόεδρος της Ο.Ε. της Εκδήλωσης
  
 χαιρΕΤισμοι

 κ. Γιάννης Μπουτάρης, 
 Δήμαρχος Θεσσαλονίκης (*)
 κ. Σίμος Δανιηλίδης, 
 Δήμαρχος Νεάπολης - Συκεών, 
 Πρόεδρος ΕΡΓΑΝΗ
 κ. Λιάνα Γούτα, Πρόεδρος Ο.Δ. 
 του ΤΟΓΜΕ - Τμήμα Μακεδονίας

18.15 - 19.15 α΄ μΕροσ Εκδήλώσήσ
 
 Ευκαιρίες συνεργασίας και διείσδυσης   
 Ελληνικών Εταιριών σε ξένες αγορές,    
 στην εποχή της παγκοσμιοποίησης

 κ. Σωτήρης Λεοντάρης, 
 Εμπορικός Ακόλουθος της Βρετανικής Πρεσβείας 
 κ. Marko Suomalainen, 
 Επίτιμος Πρόξενος Φινλανδίας
 κ. Χάρης Αλεξόπουλος,
 Επίτιμος Πρόξενος Ιαπωνίας
 κ. Χρήστος Φώλιας,
 Αντιπρόεδρος του Επιχειρηματικού 
 Συμβουλίου Ελλάδας - Αυστραλίας 
 κ. Robert P. Sanders, Consul, 
 U.S. Consulate General in Thessaloniki 

19.15 - 19.45 συζήΤήσή - ΕρώΤήσΕισ
 
 Τη συζήτηση θα συντονίσει 
 η κ. Κατερίνα Γκοτζαμάνη 
 αν. Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

19.45 - 20.45 Β΄μΕροσ Εκδήλώσήσ
 
 Η στρατηγική εξωστρέφειας ως κλειδί επιτυχίας: 
 το παράδειγμα Ελληνίδων επιχειρηματιών   
 που «επιχειρούν» διεθνώς

 κ. Κλεοπάτρα Τσορβαντζή, 
 Συνιδιοκτήτρια, 
 MESSOLONGI FIELDS 
 κ. Elizabeth Meier, Managing Director, 
 FORTIS VENUSTAS ΕΠΕ
 Δρ Μαρίνα - Λύδα Κουταρέλλη, CEO,   
 COMMUNICATION LAB
 Δρ Ουρανία Φαλτσή, Διευθύντρια, 
 SIMTEC SOFTWARE AND SERVICES LTD

20.45 - 21.00 συζήΤήσή - ΕρώΤήσΕισ
 
 Τη συζήτηση θα συντονίσει 
 η κ. Κατερίνα Σαρρή,
 Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 
 (*) έχει προσκληθεί

Πρόγραμμα εκδήλωσήσ βιόγραφικα

Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Οικονομικά στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Κεντ της Με-

γάλης Βρετανίας. Έχει διατελέσει στέλεχος σε εταιρίες αιχμής 
στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών και 
κατόπιν εργάστηκε για το Βρετανικό Οργανισμό Εμπορίου και 
Επενδύσεων. Από το 2008 είναι επικεφαλής του Εμπορικού 
Τμήματος της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα.

σωτήρήσ λεόνταρήσ

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησε από το Λύ-
κειο της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης κσι απέκτη-
σε το δίπλωμα του Μηχανολόγου Μηχανικού από το 

ΑΠΘ. Το 1991 απέκτησε τον τίτλο του ΜΒΑ από το Business 
School του City University of London. Σήμερα είναι μέτοχος 
και μέλος του ΔΣ των εταιριών DOMOTEL AE και Κυκλοφο-
ρική Τεχνική ΑΕ. Είναι μέτοχος, Διευθύνων Σύμβουλος και 
Γενικός Διευθυντής της ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, καθώς και των 
δύο θυγατρικών που έχει η εταιρία σε Σαράγεβο και Σκόπια. 
Διετέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων της Γερμανι-
κής Σχολής Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος της γυναικείας ομά-
δας βόλεϊ του Επίκουρου Πολίχνης (Α1 Εθνική). Επί τέσσε-
ρεις συνεχείς θητείες είναι μέλος των Διοικητικών Συμβου-
λίων  (κατέχει σήμερα τη θέση του Β΄Αντιπροέδρου) των 
ΣΒΒΕ και ΕΒΕΘ. Από το 2012 είναι μέλος του ΔΣ του Οργα-
νισμού Τουριστικής Προβολής και Μάρκετινγκ Θεσσαλονίκης. 
Το Μάρτιο του 2014 διορίστηκε Επίτιμος Γενικός Πρόξενος της 
Ιαπωνίας στην Θεσσαλονίκη.

Χαρήσ αλεξόΠόυλόσ

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ελσίνκι της Φινλανδίας. 
Έχει πτυχίο στο Διεθνές Εμπόριο και μεταπτυχιακές 
σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Sunderland στη Μεγά-

λη Βρετανία με κατεύθυνση το Διεθνές Μάρκετινγκ. Εκεί γνώ-
ρισε και την Ελληνίδα γυναίκα του και μετακόμισε στην Θεσ-
σαλονίκη το Σεπτέμβριο του 1995. Φοίτησε για 2 χρόνια στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο τμήμα της Νέας Ελληνικής 
γλώσσας. Εργάσθηκε σε όμιλο εταιριών και το 2001 ξεκίνη-
σε την επιχειρηματική του δραστηριότητα ως σύμβουλος επι-
χειρήσεων, ενώ παράλληλα ήταν σύμβουλος του Φινλανδι-
κού Στρατού στο Κόσσοβο. Το 2008 ίδρυσε την εταιρία χονδρι-
κού εμπορίου τροφίμων “FINETRO” και το Μάιο του 2011 διο-
ρίστηκε Επίτιμος Πρόξενος Φινλανδίας της Βόρειας Ελλάδας.

Marko SuoMalainen



Ο Robert P. Sanders είναι διπλωμάτης καριέρας του 
Υπουργείου Εξωτερικών (State Department) των Η.Π.Α. 
και έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις, τόσο στην Ου-

άσινγκτον όσο και στο εξωτερικό. Πριν αναλάβει τη θέση του 
Προξένου στο Γενικό Προξενείο των Η.Π.Α. στη Θεσσαλονίκη 
το 2012, υπηρέτησε ως συντονιστής στη Διπλωματική Ακαδη-
μία του Υπουργείου Εξωτερικών στο τμήμα της εκπαίδευσης 
και προετοιμασίας του πολιτικού προσωπικού που εργάζεται 
στο Αφγανιστάν. Πριν από αυτό, ήταν επόπτης στο Επιχειρησι-
ακό Κέντρο του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. Κατά την 
περίοδο 2008-2009 ήταν ο ανώτερος υπάλληλος του πολιτικού 
προσωπικού στην Ομάδα για την Ανοικοδόμηση/ Ανασυγκρό-
τηση της Επαρχίας Χοστ, στο Αφγανιστάν. Έχει επίσης υπηρετή-
σει σε διάφορες θέσεις στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν και στη 
Βηρυτό του Λιβάνου, καθώς και δύο θητείες στην Εκτελεστική 
Γραμματεία στην Ουάσινγκτον. Ο κύριος Sanders μιλάει Ελλη-
νικά, Ισπανικά και Ουρντού. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο 
του Georgetown της Ουάσινγκτον με Bachelor και Master. Κα-
τάγεται από την Καλιφόρνια.

robert P. SanderS

Γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε International Busi-
ness στο Chicago και έχει πτυχίο MBA στο  Healthcare 
Management. Από το 1993 έως το 1999 εργάστη-

κε στην Πολυεθνική Φαρμακευτική εταιρία Schering Plough 
στο Chicago και το 1999 επιστρέφει στην Ελλάδα και εργάζε-
ται σε εταιρία με Ορθοπεδικά υλικά ως υπεύθυνη Marketing 
και Sales.  To 2007 ιδρύει τη δική της επιχείρηση εισαγω-
γής καλλυντικών Cosmetific αντιπροσωπεύοντας στην Ελλά-
δα και Κύπρο μεγάλους οίκους καλλυντικών. Το 2013 ιδρύ-
ει νέα επιχείρηση με εξαγωγική αυτή τη φορά δραστηριότη-
τα. Σήμερα η εταιρία της Fortis Venustas έχει τα αποκλειστικά 
δικαιώματα του brand  Fifty Shades of Grey (από το ομώνυμο 
best seller βιβλίο) για την παραγωγή σειράς προϊόντων μπά-
νιου και τη διανομή τους σε 30 χώρες. Είναι μέλος του ΔΣ της 
ΜΚΟ για τον καρκίνο του μαστού Europa Donna.

elizabeth Meier

Γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, έχει πτυχίο και διδακτορι-
κό από το τμήμα Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. Ερ-
γάστηκε σαν ερευνήτρια στο ΕΚΕΤΑ και στο Aston 

University. Από το 1991 μέχρι το 1997 εργάστηκε στην εται-
ρία Fluent Inc. στο Sheffield της Αγγλίας. Το 2001 ίδρυσε την 
SimTec Ε.Π.Ε. (www.simtec.gr) με αντικείμενο το τεχνικό λο-
γισμικό και ειδικότερα την υπολογιστική ανάλυση και προσο-
μοίωση. Σήμερα είναι διευθύντρια της SimTec και σύμβουλος 
της ANSYS Inc. ‘Εχει περισσότερες από 20 δημοσιεύσεις σε 
επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, και ενεργή συμμετοχή 
σε σημαντικό αριθμό ερευνητικών έργων.

όυρανια φαλτσή

Η Κατερίνα Σαρρή, Kαθηγήτρια Διοίκησης Επιχειρήσε-
ων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, έχει επικεντρω-
θεί  στην ακαδημαϊκή της πορεία στην επιχειρηματι-

κότητα. Εργασίες της έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και ξένα 
έγκριτα περιοδικά, είναι συγγραφέας βιβλίων, μέλος συντα-
κτικής επιτροπής και κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδι-
κά. Πρόσφατο έργο της, είναι το βιβλίο «Γυναικεία επιχειρη-
ματικότητα: προσέγγιση της ελληνικής πραγματικότητας», το 
οποίο θέτει καίρια ερωτήματα και προτείνει πρωτοβουλίες για 
την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ελλά-
δα. Παράλληλα, προωθεί την ενθάρρυνση της επιχειρηματικό-
τητας από διάφορες θεσμικές θέσεις: εθνική συντονίστρια του 
διεθνούς προγράμματος GUESSS για τη νεανική επιχειρημα-
τικότητα, συντονίστρια της επιχειρηματικότητας για το Ελληνι-
κό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, μέλος του Δ.Σ. του κέντρου στήριξης 
της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των γυναικών 
“ΕΡΓΑΝΗ”  και της επιστημονικής επιτροπής της Γενικής Γραμ-
ματείας Ισότητας των Φύλων.

κατερινα σαρρή

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε οικονομικά (BA 
Economics) στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυ-
τού (1975). Είναι συνιδρυτής της αλυσίδας εστιατορίων 

“GOODY’S”, ο Διευθύνων Σύμβουλος της “ΦΩΛΙΑΣ Α.Ε. - ΒΙΟ-
ΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» και της “FOLIAS & ASSOCIATES”. Βου-
λευτής και Υφυπουργός Οικονομίας (2004-2007), Υπουργός 
Ανάπτυξης (2007-2009) και Ευρωβουλευτής (1999-2004). 
Ήταν Πρόεδρος της ΕΣΕΕ (1997-2003), Αντιπρόεδρος 
«EuroCommerce» (1999-2004), Μέλος της E.ECOSOC (1994-
1999), Μέλος του ΔΣ του ΕΒΕΑ (1997-2004) και του ΕΒΕΘ 
(1984-2011), Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλο-
νίκης (1986-1999), Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του 
Ιδρύματος «Robert Schuman» (1999-2004), Ιδρυτικό Μέ-
λος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ινστιτούτου Δημοκρα-
τίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής» (1997-2003), Πρόεδρος 
του «Ελληνο-Αραβικού Επιμελητηρίου» (2010-2012), και εί-
ναι Αντιπρόεδρος του «Ελληνο-Αυστραλιανού Επιχειρηματι-
κού Συμβουλίου».

Χρήστόσ φωλιασ

Σπούδασε παιδαγωγικά στο Πανεπιστήμιο Πατρών και 
είναι κάτοχος Masters στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων και Πανεπιστημίων από το University of 

Reading της Αγγλίας. Μετά από 17 χρόνια προϋπηρεσίας σε 
θέση ευθύνης στον τραπεζικό τομέα, αποχώρησε με δική της 
θέληση το 2011 προκειμένου να δημιουργήσει και να αναπτύ-
ξει την εταιρία Messolongi Fields στην οποία σήμερα είναι συ-
νιδιοκτήτρια και Γενική Διευθύντρια.

κλεόΠατρα τσόρβαντζήΗ Κατερίνα Γκοτζαμάνη είναι Αναπληρώτρια Καθηγή-
τρια στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Τμήμα Οργά-
νωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Είναι κάτοχος Δι-

δακτορικού Διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του Μάνα-
τζμεντ και ειδικότερα στο θέμα της Διαχείρισης Ποιότητας, από 
το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας. Επίσης, κατέχει Μεταπτυχιακό Δί-
πλωμα στην Επιχειρησιακή Έρευνα από το London School of 
Economics και Πτυχίο Μαθηματικών από το Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διδάσκει μαθήματα τόσο σε προ-
πτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο - στο πρόγραμ-
μα MBA πλήρους φοίτησης και στο πρόγραμμα ΜΒΑ για στε-
λέχη επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Έχει δημο-
σιεύσει 30 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, 
έχει συμμετάσχει ως μέλος και συντονίστρια σε ερευνητικά 
προγράμματα και σε περισσότερα από 50 διεθνή συνέδρια με 
πρακτικά, σε κάποια από αυτά ως προσκεκλημένη ομιλήτρια.

κατερινα γκότζαμανή

Δημιούργησε και οργανώνει από το 2011 το πρωτο-
ποριακό event Spetses mini Marathon καθώς και το 
Spetsathlon ενώ φέτος συμμετέχει και στη διοργά-

νωση του νεοσύστατου Corfu Classic Yacht Race. Το 2007 
ίδρυσε την εταιρία Επικοινωνίας και Διαχείρισης Κρίσεων 
Communication Lab. Το 2014 τιμήθηκε ως μία από τις 40 ση-
μαντικότερες νέες γυναίκες στον κόσμο στον χώρο των Δη-
μοσίων Σχέσεων από την IPRA (International Association of 
PublicRelations Professionals) καθώς και Εθνικός Πρωτα-
θλητής από το European Business Award sponsored by RSM, 
ως RSM Enterpreneur ανάμεσα σε 24.000 επιχειρήσεις και 33 
ευρωπαϊκές χώρες. Σπούδασε επικοινωνία και πολιτικές επι-
στήμες, στο Πανεπιστήμιο Brown των Ηνωμένων Πολιτειών, 
ενώ κατέχει διδακτορικό τίτλο στην Επικοινωνιακή Διαχείριση 
Κρίσεων από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

μαρινα - λυδα κόυταρελλή



Οργανωτική Επιτροπή Εκδήλωσης:

Ντόρα Τόδη
Πόπη Σουρμαΐδου

Μαρία Σχοινά
Εύη Κατσάνου
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