Εκλογές Σ∆Α∆Ε
Υποψηφιότητες:
• Για το ∆Σ
• Για τη ∆ιοικούσα Επιτροπή του
Παραρτήµατος Βορείου Ελλάδος
• Για την Ελεγκτική Επιτροπή

Yποψηφιότητα Eκλογών Σ∆Α∆Ε
για το ∆Σ

Η Μαρία-Όλγα Καλογεροπούλου κατέχει την θέση HR Business Partner
στην Toyota Hellas-µέλος του Οµίλου Inchcape από το 2017 και την ίδια
χρονιά εξελέγη Αντιπρόεδρος του Συνδέσµου ∆ιοίκησης Ανθρώπινου
∆υναµικού Ελλάδας (Σ∆Α∆Ε).
Έχει πάνω από 13 χρόνια εµπειρία σε όλους τους τοµείς του Ανθρώπινου
∆υναµικού έχοντας απασχοληθεί ως Commercial HR Business Partner για
Ελλάδα και Κύπροστην Coca-Cola 3Ε, ως HR Generalist στην
Interamerican καθώς και ως HR Assistant στον Όµιλο Carrefour.
Έχει αποδεδειγµένη εµπειρία σε Talent Management, Succession Planning,
Job Evaluation, Leadership Development, OD, Change Management
καθώς και HR Information Systems.
Έχει σπουδάσει Ψυχολογία στο Αµερικανικό Κολλέγιο Ελλάδας (Deree) και
είναι κάτοχος µεταπτυχιακού στο Strategic Human Resource
Management από το ALBA. Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά. Έχει ολοκληρώσει
δίπλωµα σε Life & Business Coaching, είναι Μέντορας στο Job Pairs και
εθελοντής στο Junior Achievement Challenge.

Yποψηφιότητα Eκλογών Σ∆Α∆Ε
για το ∆Σ
Η ∆ήµητρα Καρακώστα γεννήθηκε και µεγάλωσε στην Αθήνα.
∆ιαθέτει πολυετή εργασιακή εµπειρία ως στέλεχος ∆ιοίκησης Ανθρώπινου
∆υναµικού σε µεγάλες πολυεθνικές εταιρίες.
Από το 2008 εργαζόταν στον Όµιλο FOURLIS, απασχολούµενη αρχικά στην
Οικονοµική ∆ιεύθυνση ως Financial Analyst και στη συνέχεια ως Στέλεχος
∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού.
Τον Αύγουστο του 2018 ανέλαβε καθήκοντα Head of Talent Acquisition στον
όµιλο PeopleCert, ενώ από τον Ιούνιο του 2019 έχει αναλάβει το ρόλο της
Head of HR του ίδιου οµίλου.
Είναι κάτοχος πτυχίου ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών από το
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και αριστούχος, κάτοχος µεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών στο αντικείµενο της ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού, από
το ίδιο Πανεπιστήµιο.
Το 2017 βραβεύτηκε στον 1ο HR Student Awards by GPMA και λίγους µήνες
µετά εκλέχθηκε για πρώτη φορά ως µέλος ∆Σ του Σ∆Α∆Ε, όπου και άσκησε
έως σήµερα καθήκοντα Εφόρου ∆ηµοσιότητας και Επικοινωνίας.
Είναι πτυχιούχος πιάνου, µέλος του Ελληνικού οµίλου ρητόρων Toastmasters
Club και µιλά άριστα αγγλικά.

Yποψηφιότητα Eκλογών Σ∆Α∆Ε
για το ∆Σ

Η Μαρία Κολοκυθά, HR Manager INTERSPORT Greece & Cyprus του Οµίλου
FOURLIS, έχει σπουδάσει Οικονοµικές Επιστήµες στο Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο και έχει µεταπτυχιακό στο Lean Management. Παράλληλα µε
την INTERSPORT, έχει τη συνολική ευθύνη του HR στην εταιρεία TRADE STATUS
(DPAM).
Είναι certified Coach, έχει βαθιά γνώση των ΗR systems, είναι πιστοποιηµένη
Trainer και έχει εξειδίκευση στα IFRS. Τα τελευταία χρόνια επικεντρώνεται σε
θέµατα talent management, coaching και σε projects που συνδέουν το HR µε
τους στρατηγικούς στόχους και το όραµα της εταιρείας.
Τα προηγούµενα χρόνια ήταν HR Manager στις εταιρείες FOURLIS TRADE,
TRADE LOGISTICS, & SERVICE ONE.
Επιπλέον είναι Γενικός Γραµµατέας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σ∆Α∆Ε
(Σύνδεσµος ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελλάδας) από το 2017.

Yποψηφιότητα Eκλογών Σ∆Α∆Ε
για το ∆Σ
Η Ειρήνη Κουφάκη είναι HR Business Partner στη Siemens Ελλάδος.
H καριέρα της στη Siemens ξεκίνησε τον Νοέµβριο του 2010. Σύντοµα ανέλαβε
σηµαντικά έργα και προγράµµατα της εταιρείας, τόσο µε τοπικό όσο και µε
κεντρικό χαρακτήρα. Αλλαγή κουλτούρας, Re-skilling/ Up-Skilling, Εσωτερική
επικοινωνία, Employer Branding και HR Digitalization είναι µερικά από τα
προγράµµατα που έχει αναλάβει. Είχε την ευκαιρία να γνωρίσει δυο ακόµα
πολυεθνικά περιβάλλοντα µέσα από την GlaxoSmithKline Ελλάδος, όπου
ασχολήθηκε µε θέµατα Αµοιβών και Παροχών και την Cadbury Ελλάδος.
Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη ∆ιοίκηση Ανθρώπινου
∆υναµικού από το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, τις οποίες ολοκλήρωσε
µε υποτροφία. Κατέχει πτυχίο στην Οργάνωση και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων από
το Πανεπιστήµιο Πειραιώς και έχει ολοκληρώσει MiniMBA επαγγελµατικό
πρόγραµµα σπουδών από το Alba Graduate Business School.
Θεωρεί ότι η σωστή διαχείριση των ανθρώπων µέσα από την ανοιχτή
επικοινωνία, την εµπιστοσύνη και την ενσυναίσθηση µπορεί να κάνει τις
οµάδες να θριαµβεύουν.

Yποψηφιότητα Eκλογών Σ∆Α∆Ε
για το ∆Σ

Ο Ανδρέας Λιάκος ανέλαβε τη ∆Α∆ της Εθνικής Ασφαλιστικής τo 2019, µετά
από AVON, Mondelez, Kraft, Cadbury, Pfizer, Warner Lambert. Έχει εργασθεί
στις Πωλήσεις και στο ΗR της P&G. Το 2018 εργάσθηκε στην EGON ZEΗΝDER
για την Τράπεζα της Ελλάδος. Έχει ιδιαίτερη εµπειρία, σε Μ&Αs και στο
Coaching ανώτατων στελεχών.
Οι προτεραιότητές του είναι, να υποστηρίξει το µετασχηµατισµό της εταιρίας
του, την µετάβαση στην ψηφιακή εποχή σε recruiting και learning, να
συµβάλλει στη µόχλευση της απόδοσης/δυνατοτήτων των εργαζοµένων και
να βοηθήσει στην οµαλή τους προσαρµογή στις διαµορφούµενες εργασιακές
σχέσεις και στην κουλτούρα σε περιόδους έντονων αλλαγών. Ο ίδιος, να
βελτιώσει τις «γωνίες» του που εντοπίζει και του λένε.
Είναι απόφοιτος του ΟΠΑ Τµήµα Ο∆Ε, κάτοχος του PMBA από το ALBA και
απόφοιτος του Executive Coaching & OD της IMPACT. Στο Σ∆Α∆Ε είναι
µέλος από τις αρχές της δεκαετίας ’90.

Yποψηφιότητα Eκλογών Σ∆Α∆Ε
για το ∆Σ

Ο Γιώργος Μαγκλάρας κατέχει τη θέση HR Business Partner, του Τοµέα
Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου της εταιρείας MYTILINEOS S.A., από
τον Ιανουάριο του 2018.
Έχει εργαστεί επίσης 8 έτη για την Schneider Electric, ως HR Manager στο
εργοστάσιο της εταιρείας στα Οινόφυτα, 5 έτη για την Coca-Cola 3E, ως
Payroll & Benefits Coordinator στα κεντρικά γραφεία του Οµίλου ενώ στην
αρχή της εργασιακής του εµπειρίας απασχολήθηκε για 2,5 έτη στην εταιρεία
Adecco, αρχικά ως Recruitment Manager ενώ στη συνέχεια ανέλαβε τον
ρόλο του Administrator Manager.
Είναι πτυχιούχος Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου Essex (Αγγλία), κάτοχος
µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Cass University (MSc in Shipping, Trade
& Finance) και έχει ολοκληρώσει το πρόγραµµα σπουδών CIPD in Personnel.

Yποψηφιότητα Eκλογών Σ∆Α∆Ε
για το ∆Σ
Η Βασιλική (Κέλλυ) Παπακωστοπούλου είναι Senior HR Manager µε 10ετή
εµπειρία στο χώρο της ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού.
Από το 2012, εργάζεται στο HR του Οµίλου της Εθνικής Τράπεζας, ενώ από το
2019, εποπτεύει την Υποδιεύθυνση Αξιολόγησης, συµµετέχοντας παράλληλα,
στο πλαίσιο του Μετασχηµατισµού, σε Οµάδα Έργου για το
σχεδιασµό/υλοποίηση του νέου Συστήµατος Αξιολόγησης και Ανάπτυξης.
Τη διετία 2014-2016, ήταν HR Business Partner για τις Θυγατρικές του Οµίλου σε
Σερβία, Σκόπια και Αλβανία.
Είναι κάτοχος «MSc in Strategic Human Resource Management» (with honors)
από το ALBA, ενώ -από το 2015- είναι Associate Member του CIPD.
Επίσης, είναι απόφοιτος του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου (Τµήµα
∆ιατροφής/∆ιαιτολογίας), καθώς και certified Coach, έχοντας ολοκληρώσει
αναγνωρισµένα προγράµµατα σπουδών coaching (Health & Wellness,
Business και Life).
Ως υπεύθυνη Σχεδιασµού & Επικοινωνίας και µέλος ∆Σ της Ένωσης Φιλάθλων
Εθνικής Τράπεζας, σχεδιάζει και συντονίζει -από το 2018- το πρόγραµµα ευ ζην
"Wellness for all!", αξιοποιώντας την εξειδίκευσή της στο corporate wellness
coaching.

Yποψηφιότητα Eκλογών Σ∆Α∆Ε
για το ∆Σ

Η Αγγέλικα Πέππα είναι Human Resources Business Partner στην εταιρεία
Λογισµικού & Υπηρεσιών SAS από τον Φεβρουάριο του 2012, αρχικά για την
Ελλάδα και στην πορεία διευρύνοντας το ρόλο της µε την ανάληψη
καθηκόντων και για την Ρουµανία, την Ουκρανία και τις χώρες των
Αδριατικών (Κροατία, Σερβία, Σλοβενία).
Έχει 20ετη εµπειρία, µε τα τελευταία 8 έτη στον τοµέα του Ανθρώπινου
∆υναµικού και τα προηγούµενα 12 έτη στον τοµέα της Εξυπηρέτησης
Πελατών, έχοντας εργαστεί στις διαφηµιστικές εταιρείες DDB και BBDO, στην
εταιρεία ∆ηµοσίων Σχέσεων Rowland, αλλά και στον Αγροτικό Οινοποιητικό
Συνεταιρισµό Νεµέας.
Είναι κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος στην ∆ιοίκηση Ανθρώπινου
∆υναµικού από το Alba και πτυχίου ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων από το Deree,
έχοντας ολοκληρώσει την δευτεροβάθµια εκπαίδευσή της στο St. Lawrence
College. Επίσης, κατέχει την πιστοποίηση SHRM-CP, δίπλωµα στην
∆ιαπολιτισµική Επικοινωνία και διατέλεσε µέλος του ∆.Σ. του Συλλόγου
Αποφοίτων στο Alba την περίοδο 2015 – 2017, ενώ είναι µέλος του Σ∆Α∆Ε
από το 2014.

Yποψηφιότητα Eκλογών Σ∆Α∆Ε
για το ∆Σ

Η Μαρία – Μυρτώ Πηγαδιώτη είναι πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας από το
Αµερικάνικο Κολέγιο της Ελλάδος και κάτοχος µεταπτυχιακού στη ∆ιοίκηση
Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήµιο του La Verne California.
Στέλεχος στο χώρο του Ανθρώπινου ∆υναµικού από το 1996, έχει διατελέσει σε
θέσεις ευθύνης µεγάλων ελληνικών και πολυεθνικών οργανισµών όπως οι
εταιρείες PeopleCert, The Royal Bank of Scotland, OTE PLUS και Allied
Domecq. Έχει εκτεταµένη εµπειρία ως ΗR Business Partner και έχει χειριστεί
σηµαντικά έργα στρατηγικής ανάπτυξης και λειτουργικής αναδιάρθρωσης.
Από τον Ιανουάριο του 2018 εργάζεται στην TMF Group και σήµερα κατέχει τη
θέση της Regional HR Director EMEA µε ευθύνη για 30 χώρες και 2500
εργαζοµένους.
Είναι ενεργό µέλος του Σ∆Α∆Ε από το 2002 και µέλος του ∆Σ από το
Φεβρουάριο του 2019.

Yποψηφιότητα Eκλογών Σ∆Α∆Ε
για το ∆Σ

O Σωτήρης Σταµατίου κατέχει την θέση του Group Human Resources
Director του Ιδρύµατος Ωνάση από τον Ιούλιο του 2016, υποστηρίζοντας
τόσο τις επιχειρηµατικές όσο και τις κοινωφελείς του δράσεις.
Παράλληλα είναι Προέδρος του ∆Σ του Σ∆Α∆Ε από τον ∆εκέµβριο του 2016
και µέλος ∆Σ πρωτύτερα για 11 χρόνια. Έχει εργαστεί σε ∆ιευθυντικές θέσεις
Ανθρώπινου ∆υναµικού σε Ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, τόσο για
την Ελληνική, όσο και για αγορές του εξωτερικού.
Συγκεκριµένα εργάστηκε στον Όµιλο των Ελληνικών Πετρελαίων ως
∆ιευθυντής Εγχώριας και ακολούθως ∆ιεθνούς Εµπορίας, στην
Interamerican ως ∆ιευθυντής Ανθρώπινου ∆υναµικού, στη Shell ως
∆ιευθυντής Ανθρώπινου ∆υναµικού Retail και στη Procter & Gamble ως
Recruiting & Employee Service Manager. Έχει επίσης εργασθεί στην Shell
στην Κωνσταντινούπολη για 3 µήνες και στο EIM στην Ολλανδία για 5 µήνες.
Έχει σπουδάσει Οικονοµικά στην ΑΣΟΕΕ και Επικοινωνία και έχει ολοκληρώσει
επαγγελµατικά προγράµµατα στο ALBA, IMD και Aschridge University.

Yποψηφιότητα Eκλογών Σ∆Α∆Ε
για το ∆Σ
Η Μανταλένα Συκαρά εργάζεται ως Central Units & Subsidiaries Learning
Manager στη Γενική ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού του Οµίλου Eurobank
στον Τοµέα People Talents, µε κύριο αντικείµενο τη στρατηγική της
εκπαίδευσης για τις Κεντρικές Μονάδες του Οργανισµού. Εως το 2013
εργάστηκε ως Assistant Manager στον Τοµέα Organization, People
Development & Internal Communication.
∆ιαθέτει εµπειρία στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση έργων: εκπαίδευσης,
δηµιουργίας εκπαιδευτικών Ακαδηµιών, διοίκησης της απόδοσης, loyalty
schemes, εσωτερικής επικοινωνίας & employee experience. Είναι έµπειρη
εισηγήτρια και facilitator και coach υπό πιστοποίηση. Κύρια ενδιαφέροντά
της αποτελούν οι νέες προκλήσεις στο HR, το reskilling µε στόχο την ενίσχυση
των ψηφιακών δεξιοτήτων, το performance management, τα new ways of
working και οι επιπτώσεις τους στις εργασιακές σχέσεις.
Είναι απόφοιτος της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και κάτοχος
Professional MBA από το ALBA.
Επιθυµεί να προσφέρει πιο ενεργά στο Σ∆Α∆Ε, στην προοπτική
εκσυγχρονισµού του HR και ενίσχυσης των δεξιοτήτων των στελεχών του.

Yποψηφιότητα Eκλογών Σ∆Α∆Ε
για τη ∆ιοικούσα Επιτροπή
Παραρτήµατος Βορείου Ελλάδας
Η Ελένη Ασβεστά γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Είναι κάτοχος πτυχίου Αγγλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας του ΙΞΓΦ του Α.Π.Θ. µκαι έχει Μ.Β.Α. σε Human
Resources (Kingston University) και M.B.A. σε Strategic Management του ICBS –
Kingston University.
Επί σειρά ετών ήταν Προϊσταµένη Προσωπικού της Εταιρίας Κ.&Ν. ΕΥΘΥΜΙΑ∆Η
ΑΒΕΕ, και στη συνέχεια ∆ιευθύντρια ∆ιοικητικών Λειτουργιών και Ανθρώπινων
Πόρων του ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ∆Η – REDESTOS.
Από το 2003 εργάζεται ως ∆ιευθύντρια Ανθρώπινου ∆υναµικού στην Εταιρία
KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ και τα τελευταία χρόνια ως Group HR Director.
Είναι εισηγήτρια σε σεµινάρια και προγράµµατα εκπαίδευσης επαγγελµατικών
φορέων, καθώς και οµιλήτρια σε πολλά συνέδρια.
Είναι µέλος του ΙΜΑ∆ και του ΤΟΓΜΕ (Ε.Ε.∆.Ε.-νΤµήµα Μακεδονίας). Έχει
διατελέσει Πρόεδρος της Οµάδας εργασιακών θεµάτων και εκπαίδευσης του
Συνδέσµου Βιοµηχανιών Ελλάδος.
Από το 2017 είναι Πρόεδρος του Συνδέσµου ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού
Ελλάδος Π.Β.Ε.
Είναι µέλος της ΓΣ της ActionAid Ελλάδος από το 2015 και µέλος του GBDC της
οργάνωσης από το 2018.

Yποψηφιότητα Eκλογών Σ∆Α∆Ε
για τη ∆ιοικούσα Επιτροπή
Παραρτήµατος Βορείου Ελλάδας

Ο Νικόλαος Μπίρης είναι Strategic HR Manager στην εταιρεία Ioniki Sfoliata
S.A από τον Μάιο 2019 µέχρι και σήµερα συνεχώς. Έχει διατελέσει επί σειρά
ετών Human Resources Manager σε Οµίλους Ξενοδοχείων και σε Ξενοδοχεία
από το 2006 (Grecotel, Classical Hotels Titania Hotel Athens). Έχει σπουδάσει
διοίκηση επιχειρήσεων µε εξειδίκευση στην ∆ιοίκησης Ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων University of Wales, Cardiff Bachelor’s Degree in Business and
Hotel Management και έχει µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Master Degree in HR
management and Employment Relations Brunel University, UK.
Μεγάλη εµπειρία σε σχέση µε το εργατικό δίκαιο τίς εργασιακές σχέσεις και
τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας στην εργασία.
Έχει διατελέσει καθηγητής στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, New York College. Έχει
διατελέσει στην Ελλάδα σύµβουλος για οµίλους ξενοδοχείων, σύµβουλος για
την στρατηγική των ξενοδοχείων αλλά και την λειτουργική επάνδρωση των
ξενοδοχείων σε εργασιακό επίπεδο.

Yποψηφιότητα Eκλογών Σ∆Α∆Ε
για τη ∆ιοικούσα Επιτροπή
Παραρτήµατος Βορείου Ελλάδας

Η Βίλλυ Νούλη γεννήθηκε και µεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη.
Είναι απόφοιτη του τµήµατος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου
και κάτοχος M.B.A. µε εξειδίκευση στη ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού από
το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. To 2012 ολοκλήρωσε µεταπτυχιακές σπουδές
στο Βέλγιο, στο Καθολικό Πανεπιστήµιο της Λουβαίν (UCLouvain - Université
catholique de Louvain), µε αντικείµενο τις επιστήµες της εργασίας (Master
en sciences du travail) και σε εξέλιξη βρίσκεται το µεταπτυχιακό της στην
Εκπαίδευση Ενηλίκων από το Ε.Α.Π.
Εργάστηκε για 7 έτη στη Lufthansa Cargo κατά τη διάρκεια των σπουδών
της. Στον χώρο του HR εργάζεται από το 2007, σε εταιρίες της Θεσσαλονίκης
(Aldi Hellas, ΕΣΤΙΑ Αρτοποιία ΑΕΒΕ, ΙΚΕΑ Θεσσαλονίκης). Από το 2017 µέχρι
σήµερα βρίσκεται στην εταιρία Nova Packaging Hellas A.E., βιοµηχανία που
δραστηριοποιείται στον κλάδο της συσκευασίας, ως HR Manager.
Μιλάει αγγλικά και γαλλικά.

Yποψηφιότητα Eκλογών Σ∆Α∆Ε
για την Ελεγκτική Επιτροπή
Ο Σπύρος Αυγερινός µε πρόσφατο επαγγελµατικό σταθµό την εταιρία
Μπάρµπα Στάθης ΑΒΕΕ του Οµίλου Vivartia, διαθέτει πολυετή εµπειρία στη
∆ιαχείριση Ανθρώπινου ∆υναµικού, εργασιακών και συνδικαλιστικών σχέσεων
και αναδιοργάνωσης τµηµάτων, σε κλάδους τουρισµού, λιανεµπορίου,
υπηρεσιών εστίασης, παροχής υπηρεσιών ταχυµεταφορών και βιοµηχανικών
δραστηριοτήτων.
Για µία πενταετία κατείχε την θέση του ∆ιευθυντή Ανθρώπινου ∆υναµικού στην
Speedex Α.Ε. Ταχυµεταφορών και πλέον της δεκαετίας απασχολήθηκε, επίσης
στον Όµιλο Vivartia, ως HR Projects Manager στη ∆ΕΛΤΑ ΑΒΕΕΤ, ως ∆ιοικητικός
∆ιευθυντής των Βιοµηχανικών Υποδοµών των Οµίλων Goody’s-Everest και ως
∆ιευθυντής Ανθρώπινου ∆υναµικού του Οµίλου Goody΄s.
Την περίοδο 2001-2002 άσκησε τα καθήκοντα του ∆ιευθυντή Ανθρώπινου
∆υναµικού των Super Markets “Champion-Marinopoulos” (Όµιλος Carrefour),
ενώ η επαγγελµατική του πορεία στο χώρο του HR, ξεκίνησε τη δεκαετία του ΄80
στην Club Mediterranee Ελλάς.
Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστηµών, τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, του Παντείου
Πανεπιστηµίου, µε MBA, µιλάει Γαλλικά και Αγγλικά.
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Ο ∆ιονύσης Φερδερίγος είναι Chief Accountant και HR Officer στην εταιρία
SQLEARN AE.
Έχει 26ετη πείρα σε τοµείς Οικονοµικών και HR έχοντας εργαστεί στις
Οικονοµικές Υπηρεσίες της DIMAND στον κλάδο των Ξενοδοχείων της, σαν
Finance & Accounting Manager στην HITACHI SA και σαν Οικονοµικός
∆ιευθυντής και ΗR στην εταιρία Marmoline. Στην ίδια θέση έχει επίσης
εργασθεί στην εταιρία AMERICANINO και σαν Λογιστής στον Όµιλο
Lavipharm. Στην αρχή της καριέρας του εργάσθηκε στα γραφεία του Σ∆Α∆Ε
και για 8 µήνες σαν πρακτική στο Udine της Ιταλίας.
Είναι κάτοχος πτυχίου στη ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, MBA και Master of
Finance όλα από το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ).

Yποψηφιότητες Eκλογών Σ∆Α∆Ε

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

