
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΤΗΣ ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗ 

Διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος 

Διετέλεσε πρόεδρος του Ομίλου Σαράντη και είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της 

κοινοπραξίας της εταιρείας με την THE ESTEE LAUDER COMPANIES. 

Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στη Νομική Σχολή Αθηνών. Είναι απόφοιτος του 

Κολλεγίου Αθηνών. 

Ηγέτης με όραμα και ουσιώδη συμβολή στην ανάπτυξη τόσο του Ομίλου Σαράντη όσο και 

της κοινοπραξίας με την The Estee Lauder Companies. 

Προσανατολισμένος στα αποτελέσματα με αποδεδειγμένη την ικανότητα να επιφέρει 

βελτιώσεις στην ποιότητα και αναγνωσιμότητα των προϊόντων, στις σχέσεις με τους 

πελάτες και στις οικονομικές επιδόσεις. 

Το στυλ διοίκησής του συμπεριλαμβάνει δημιουργικότητα, έμπνευση, όραμα, κίνητρο και 

ορθολογισμό, χαρακτηριστικά τα οποία μεταδίδει στους συνεργάτες του. 

 

  

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗ 

Διετέλεσε Αντιπρόεδρος Δ.Σ.- Εκτελεστικό Μέλος 

Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι 

απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών. 

Το όραμα και η επιχειρηματική του σκέψη έχουν συμβάλει στην σημαντική ανάπτυξη του 

Ομίλου καθιστώντας τον μία από τις κορυφαίες εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων στην 

Ευρώπη. 

Στα πλαίσια δυναμικών και γρήγορα μεταβαλλόμενων αγορών, έχει κατορθώσει να 

δημιουργεί επανειλημμένως έσοδα, σημαντική βελτίωση στις λειτουργικές επιδόσεις και την 

κερδοφορία του Ομίλου και να επιτυγχάνει κρίσιμους στρατηγικούς στόχους, 

δημιουργώντας έτσι αξία για τους μετόχους και επιβεβαιώνοντας το όραμα του. 

Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους ανθρώπους του Ομίλου υιοθετώντας ένα υγιές και πρακτικό 

στυλ διοίκησης που επικεντρώνεται στην ικανοποίηση και την εξέλιξη των εργαζομένων. 

 

 

 

 



ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΡΑΝΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗ 

Διετέλεσε Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ  

Κατέχει Μaster από το Lesly College (Η.Π.Α.) στην Ειδική Αγωγή και Bachelor στην Ψυχολογία 

από το Deree College. Απόφοιτος της Σχολής ΜΩΡΑΪΤΗ. Διασφάλισε την αμεσότητα της 

επικοινωνίας της Επιτροπής Ελέγχου με τους βασικούς μετόχους και εξασφάλισε την 

διεύρυνση του expertise της  Επιτροπής Ελέγχου, διατηρώντας τους διαύλους επικοινωνίας 

κατά την θητεία της έως την αποχώρησή της από την Επιτροπή Ελέγχου το 2018. 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΖΑΚΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 

Διετέλεσε Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου υπεύθυνος για όλες τις μη-εμπορικές 

δραστηριότητες. Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου τα τελευταία 25 χρόνια, έχοντας 12 

χρόνια πρότερη εμπειρία ως Ορκωτός Λογιστής (στην SOL) και Σύμβουλος Επιχειρήσεων 

(στην ARTHUR ANDERSEN). Έχει παρακολουθήσει τα προγράμματα υψηλόβαθμων 

στελεχών του INSEAD Business School, Advanced Management Program (AMP) και 

Corporate Financial Strategy in Global Markets (CFSGM). 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ TOY ΦΩΚΙΩΝΟΣ 

Διετέλεσε εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

Διευθυντής του Νομικού Τμήματος του Ομίλου και in-house νομικός σύμβουλος της ΓΡ. 

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. από το 1997. Αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών (1969-1978) μετ’ 

επαίνου. 

Αριστούχος του Νομικού τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών(1978-

1982).  Μεταπτυχιακές σπουδές (Μaster of Laws)) στο University College of London και 

Queen Mary College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. 

Επιπλέον της θητείας του ως Νομικού Συμβούλου και μέλους Δ.Σ. σημαντικών εταιρειών του 

ιδιωτικού τομέα, έχει συμμετάσχει στα Διοικητικά Συμβούλια του «Εθνικού Συστήματος 

Υποδομών Ποιότητας» (Ε.Σ.Υ.Π., ΕΛ.Ο.Τ., Ε.Σ.Υ.Δ., Ι.ΜΕΤΡ.) και της «ΘΕΜΙΣ κατασκευαστικής» 

ως Αναπληρωτής Πρόεδρος. 

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά 

 

 

 

 



ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

Προφίλ 

Ένας αφοσιωμένος επαγγελματίας και οραματιστής του κλάδου των ταχέως κινούμενων 

καταναλωτικών αγαθών, με πλούσια εμπειρία σε ποικίλες προϊοντικές κατηγορίες (τρόφιμα, 

προϊόντα προσωπικής φροντίδας και ομορφιάς), χώρες και περιοχές δραστηριότητας.  

Κεντρικό του μέλημα, η απαραίτητη εστίαση στα brands και στους ανθρώπους του 

οργανισμού, στοχεύει πάντα στην καθημερινή στενή συνεργασία η οποία και θα φέρει 

καρπούς στην προσπάθεια επίτευξης των επιχειρηματικών στόχων και τελικώς θα 

δημιουργήσει αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη. Κατέχει την γνώση και την εμπειρία όλων 

των καναλιών διανομής του κλάδου, των σύγχρονων καταστημάτων λιανικής και των e-

shops. Με αποδεδειγμένο ιστορικό για την συμμετοχή του σε ηγετικές ομάδες σε ένα 

ευμετάβλητο ανταγωνιστικό περιβάλλον, έχει ως κεντρικό άξονα στο έργο του την 

αποτελεσματική επικοινωνία και την δέσμευση. Ένας αποτελεσματικός, δημιουργικός και 

παραγωγικός επαγγελματίας, αποτελεί υπόδειγμα με το στυλ ηγεσίας που ακολουθεί. Πάντα 

θετικός, ενεργητικός, προσανατολισμένος στη δράση και στη εύρεση λύσεων. 

 

Ιστορικό Επαγγελματικής Πορείας 

Chief Commercial Officer & Deputy CEO του Ομίλου Σαράντη 

Σεπτέμβριος 20 - Παρόν 

 

Chief Marketing Officer and Regional Managing Director στην PZ Cussons (PLC Όμιλος) 

APAC - Χαρτοφυλάκιο Προσωπικής φροντίδας, τρόφιμων και διατροφής, ομορφιάς 

Νοέμβριος 19 – Ιούλιος 20 

 

PZ Cussons Ασίας Ειρηνικού – Χαρτοφυλάκιο Προσωπικής φροντίδας, τρόφιμων και 

διατροφής, ομορφιάς 

Regional Managing Director (Σιγκαπούρη)  

Ιούνιος 19 – Νοέμβριος 19 

Regional Managing Director Ασίας (Ινδονησία)  

Αύγουστος 15 – Ιούνιος 19  

 

PZ Cussons Ελλάδος (MINERVA S.A.) – Χαρτοφυλάκιο τρόφιμων και διατροφής  

Managing Director  

Σεπτέμβριος 11 – Ιούλιος 15 

 



PZ Cussons Ελλάδος (MINERVA S.A.) - Χαρτοφυλάκιο τρόφιμων και διατροφής  

 Marketing Director  

Ιούνιος 08 – Σεπτέμβριος 11 

PZ Cussons Ελλάδος (MINERVA S.A.) - Χαρτοφυλάκιο τρόφιμων και διατροφής  

Brand Manager / Senior Brand Manager 

Σεπτέμβριος 01 – Μάιος 08 

PZ Cussons Ελλάδος (MINERVA S.A.) - Χαρτοφυλάκιο τρόφιμων και διατροφής  

Buyer 

Ιούλιος 99 – Αύγουστος 01 

Εκπαίδευση και Προσόντα 

• INSEAD Διεθνές πρόγραμμα διευθυντών 2019 

• MBA – Πανεπιστήμιο Staffordshire Σεπτέμβριος 96 – Οκτώβριος 97 

• Xημικός Μηχανικός – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, Ελλάδα 

Σεπτέμβριος 91 – Ιούλιος 96 

Ηγεσία και προσωπική ανάπτυξη 

• Αποτελεσματικότητα Ηγετικής Ομάδας (Ιούνιος 16- παρόν) 

• Executive coaching στην Ασία (Ιούνιος 17- Δεκέμβριος 18) 

• Αποτελεσματικότητα Ηγετικής Ομάδας (Όμιλος Hay 2012-2013) 

• Executive coaching (Όμιλος Hay 2010-2011) 

• Πρόγραμμα ανάπτυξης Ηγεσίας (Όμιλος Hay 2005-2007) 

Ανάπτυξη Ικανοτήτων 

• Προβλέψεις προϋπολογισμού και διαχείριση ταμειακών ροών (MCE Ιούλιος 11) 

• Πρόγραμμα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας του Πανεπιστήμιου Cranfield 

(Ιούνιος 11) 

• Οδηγώντας τον Οργανισμό σας στην Καινοτομία (MCE Οκτώβριος 08) 

• Summer School – έρευνα στη δράση (MRS Ιούνιος 05) 

• Ανταγωνιστικές στρατηγικές μάρκετινγκ (MCE Μάρτιος 03) 

• Αποτελεσματική διαπραγμάτευση MCE (Μάρτιος 00) 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

Εμπειρία/ Βασικές Δεξιότητες 

• Υπεύθυνος P&L για μέγεθος πωλήσεων 
άνω των £100εκ. 

• Γνώση διεθνούς εφοδιαστικής 
Αλυσίδας & logistics 

• Υπεύθυνος για προϋπολογισμούς 
προσεγγιστικού μεγέθους των  £500εκ. 

• Καινοτομία / NPD / Συνεχής Βελτίωση 



• Βαθιά γνώση του κλάδου των ταχέως 
κινούμενων καταναλωτικών αγαθών 

• Δομές Μatrix / Διανομές μέσω 
εικονικών ομάδων 

• Έμπειρος Διευθυντής (x2 διευθυντικού 
ρόλους σε κοινοπραξίες) 

• Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα / 
ESG πρωτοβουλίες / Διαχείριση ρίσκου 

  

 

Διορισμοί σε Διοικητικά Συμβούλια του Εξωτερικού 

Διευθυντής [HPZ], [Λάγκος], Νιγηρία 2014 έως 2020 

50:50 κοινοπραξία της PZ Cussons και της Haier της Κίνας. Στόχος η ηγετική θέση στην 

αγορά λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας. Αποτέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου που 

ήταν υπεύθυνο για εμπορικές δραστηριότητες. Δομή Διοικητικού Συμβουλίου: 3 διευθυντές 

από κάθε εταιρεία. 

 

Διευθυντής  [WILMAR PZ], [Σιγκαπούρη] 2014 έως 2017 

50:50 κοινοπραξία της PZ Cussons και της Wilmar της Σιγκαπούρης. Στόχος η είσοδος στην 

αγορά προϊόντων παντοπωλείου συγκεκριμένα στην κατηγορία μαργαρίνης. Μέλος του 

διοικητικού συμβουλίου που ήταν υπεύθυνο για εμπορικές δραστηριότητες. Δομή 

Διοικητικού Συμβουλίου 3 διευθυντές από κάθε εταιρεία. 

 

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ελληνική Ένωση Ελαιόλαδου  1999 έως 2011 

Μέλος του διοικητικού συμβουλίου (x3). Πάνω από 3 εκατομμύρια μετρικοί τόνοι 

ελαιόλαδου παράγονται παγκοσμίως ετησίως. Το 60% + της παραγωγής προέρχεται από 

τρεις χώρες: Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα. Η Minerva, θυγατρική εταιρεία παραγωγής 

τροφίμων της PZ Cussons  PLC στην Ελλάδα, είναι σημαντικός προμηθευτής.  

• Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Διευθύνων Σύμβουλος στη Μινέρβα, η 
εταιρεία εκλέχθηκε στην Ελληνική Ένωση Ελαιόλαδου 

• Εκλέχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ελαιόλαδου στις Βρυξέλλες και στη Διεθνή 
Ένωση Ελαιόλαδου στη Μαδρίτη 

• Συμμετείχε σε τακτικές αναθεωρήσεις των κοινών γεωργικών πολιτικών της ΕΕ για 
την αξιολόγηση των συστημάτων επιδότησης 

• Ενίσχυσε την εισαγωγή εμπορικών σημάτων ελαιόλαδου σε αγορές εκτός ΕΕ, π.χ. 
ΗΠΑ και Ασία 

 

Επαγγελματική Σταδιοδρομία 

PZ Cussons plc  

Διεθνής κατασκευαστής προϊόντων προσωπικής φροντίδας και προϊόντων υγείας και 

φροντίδας. 

Εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, μέλος του δείκτη FTSE 250 Index. 

Kεφαλαιοποίηση άνω των £850εκατ., έσοδα άνω £750εκατ. και προσωπικό άνω των 3.500 

υπαλλήλων.   



Αναγνωρισμένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο εμπορικών σημάτων προσωπικής φροντίδας, 

όπως: St. Tropez, Carex και Imperial Leather. 

Group Supply Chain Director, Μάντσεστερ, ΗΒ                                                                                                     

2011 έως 2020 

Έδινε τακτική αναφορά στο διοικητικό συμβούλιο της plc σχετικά με τις επιδόσεις της 
αλυσίδας εφοδιασμού και των ΚPIs δεικτών για την αειφόρο ανάπτυξη, ήταν παρών στις 
συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου. Αποτέλεσε υπεύθυνος για το κόστος των 
εμπορευμάτων που πωλούνταν στην εταιρεία P&L. Συνολικό κόστος άνω των 500 εκατ. £ 
ετησίως. Τα τμήματα: προμηθειών, R&D, τεχνικό, κατασκευαστικό, εφοδιαστικής αλυσίδας 
και προμήθειας τρίτων. Προσωπικό 2.200 υπαλλήλων σε 8 διεθνείς τοποθεσίες 
συμπεριλαμβανομένων: Μάντσεστερ, Λάγκος, Τζακάρτα και Σιγκαπούρη. Ηγήθηκε και 
συντόνισε ζητήματα γύρω από το αποτύπωμα άνθρακα, τα πλαστικά, τη διαχείριση 
αποβλήτων και την ηθική προμήθεια. Μέλος της διευθύνουσας επιτροπής για της εφαρμογή 
του SAP σε ολόκληρη την επιχείρηση. 

 

Minerva Foods, Αθήνα, Ελλάδα 1998 έως 2011 

PZ Cussons θυγατρική στην Ελλάδα.  Παραγωγός βρώσιμων ελαίων, αλοιφών, ξυδιών και 
φέτας. 

 

Managing Director and chairman  2004 έως 2011 

Προήχθη στο ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου και του προέδρου για να οδηγήσει σε 
ανάκαμψη την επιχείρηση. 

Στα καθήκοντα του η πλήρη ανάληψη της ευθύνης P&L ενώ αποτέλεσε και ηγετικό μέλος 
του διοικητικού συμβουλίου της θυγατρικής.  

• Αύξησε τα έσοδα από  €50εκ σε €82εκ κατή το πέρας της θητείας του 

o Αυξήθηκε το μερίδιο αγοράς σε βασικές κατηγορίες κλιμακώνοντας τόσο 
την ανάπτυξη νέων προϊόντων όσο και τις επενδύσεις μάρκετινγκ 

o Εξαγορές σε συγγενικές κατηγορίες, π.χ. βούτυρο, μαργαρίνες και τυρί 

o Αυξήθηκαν οι εξαγωγές από 5 εκατ. ευρώ σε 10 εκατ. ευρώ στο πέρας μιας 
πενταετίας 

o Βοήθησε στην βασική αναδιάρθρωση των λειτουργιών της επιχείρησης για 
να είναι μια σύγχρονη εταιρεία τροφίμων 

• Βελτίωση κερδοφορίας κατά 7 εκατ. €. , από ζημιές ύψους 2 εκατ. € σε λειτουργικά κέρδη 

ύψους 5 εκατ.€ 

• Εξασφαλισμένη θέση 1ου ή 2ου μεριδίου αγοράς για όλες τις κατηγορίες στις οποίες 
δραστηριοποιείται η εταιρεία. 

 

Purchasing / Supply Chain και Διευθυντής Εξωτερικών Σχέσεων 1998 έως 2004 

• Ηγήθηκε της αναδιάρθρωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας 

• Έλεγξε και αναδιάρθρωσε όλες τις έμμεσες δραστηριότητες προμηθειών 

•  Διορίστηκε στην Ελληνική Ένωση Ελαιόλαδου 

Project Manager, PZ Cussons, Γκάνα 1996 έως 1997 

• Ηγήθηκε σε ένα ειδικό project για τον σχεδιασμό της παραγωγικής μονάδας ένος 
οικολογικού σαπουνιού   



Ποικίλου Ρόλους, PZ Cussons, Νιγηρία 1990 έως 1995 

• Διάφοροι ρόλοι σχετική με την μηχανική, την παραγωγή και τη διαχείριση έργων 

Προσόντα / Εκπαίδευση 

Financial Times / Pearson Plc Non-executive Director (NED) Diploma, London, UK 2019 
 
IΝSEAD Διεθνές Πρόγραμμα Διευθυντών 2003 (μάθημα 6 εβδομάδων) 

MCE Βρυξέλλες Σεμινάρια 5 εβδομάδων πάνω στα Οικονομικά και το Μάρκετινγκ 2000 
έως 2004 

Μεταπτυχιακό Τίτλος, Μηχανολόγος Μηχανικός , UMIST,                                                                              
Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο                                                                                                          
1986 έως 1987 

Προπτυχιακός Τίτλος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ,                      
Μπέρμιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο                                                                                                          
 1983 έως 1986 

 

Επιπρόσθετες Πληροφορίες 

Γλώσσες 
Αγγλικά 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

Διετέλεσε Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου 

Έχει πολύχρονη εμπειρία στον τομέα των κατασκευών, μέσω των εταιρειών του Πάρνων Α.Ε. 

και Βιστώνις Α.Ε, και παρέχει την εμπειρία του ειδικότερα κατά τον έλεγχο έργων και 

κεφαλαιακών δαπανών του Ομίλου. 

 

 

ΝΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ 

Διετέλεσε Ανεξάρτητο-Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

Κατέχει πτυχίο Bachelor Διοίκησης Επιχειρήσεων από το University of Surrey καθώς και 

Master στα Χρηματοοικονομικά & στην Επιχειρησιακή Καινοτομία από το Πανεπιστήμιο του 

Λονδίνου. Απόφοιτος της Σχολής ΜΩΡΑΪΤΗ. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται 

επαγγελματικά στον κλάδο των χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ 

Ο  Δημήτρης  Ρέππας γεννήθηκε στο Λεωνίδιο Αρκαδίας το 1952. Είναι πτυχιούχος του 

Πανεπιστημίου Αθηνών (Οδοντιατρική Σχολή). Εργάσθηκε ως χειρουργός οδοντίατρος στην 



Αθήνα. Εκλέχθηκε βουλευτής Αρκαδίας το 1981 καθώς και σε επόμενες εκλογικές 

αναμετρήσεις μέχρι το 2012. Στο διάστημα αυτό υπηρέτησε ως Υπουργός: Τύπου και 

Κυβερνητικός εκπρόσωπος, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υποδομών Μεταφορών και 

Δικτύων, Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Έχει γράψει άρθρα, μελέτες 

και το βιβλίο: ‘’Πρόσωπο με πρόσωπο με τα  ΜΜΕ’’. Είναι έγγαμος με δύο παιδιά. 

 

ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ  

Η Ειρήνη Νικηφοράκη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Διορίστηκε στο Πρωτοδικείο 

Αθηνών το 1997 και είναι Δικηγόρος Αθηνών παρ’ Αρείω Πάγω.  

Έxει ιδιαίτερη εξειδίκευση στο δίκαιο Ανταγωνισμού καθώς και στο Δίκαιο της Ρύθμισης, με 

έμφαση στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών, στον κλάδο των Τεχνολογιών των Πληροφοριών 

και Επικοινωνιών (ICT sector), στο δίκαιο των εμπορικών συμβάσεων, το δίκαιο διανοητικής 

ιδιοκτησίας, το εταιρικό δίκαιο και στις εξαγορές, συγχωνεύσεις επιχειρήσεων. Συμβουλεύει 

πελάτες από ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνει κυρίως 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες, εταιρίες ποτών και εστίασης, σε όλα τα ζητήματα που 

προκύπτουν κατά την δραστηριότητά τους. 

Εκπροσωπεί εντολείς σε θέματα του αντικειμένου τους τόσο δικαστικά, όσο και ενώπιον 

Ρυθμιστικών Αρχών και Αρχών Ανταγωνισμού, ενώ κατέχει εκτεταμένη εμπειρία σε ζητήματα 

διαιτησίας και εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών καθώς και στη δημιουργία 

εξατομικευμένων προγραμμάτων εταιρικής συμμόρφωσης με συγκεκριμένα ρυθμιστικά 

περιβάλλοντα και με τους κανόνες ανταγωνισμού (design of tailor made antitrust/regulatory 

compliance programs). 

Από το 2002 έως και της παρούσης είναι Δικηγόρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών 

και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) αρμόδια για θέματα ανταγωνισμού και ρύθμισης στον κλάδο των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Κατά την περίοδο 2007-2008 διετέλεσε νομική σύμβουλος στο 

Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Αποτελεί ιδρυτικό στέλεχος του δικηγορικού 

γραφείου ‘Nikiforaki & Fereti Law’ (https://nikiforaki.ondev.gr).  

Έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό νομοπαρασκευαστικών επιτροπών (για τις 

Τηλεπικοινωνίες, την ενσωμάτωση του νέου κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) και έχει 

εκπροσωπήσει την EETT στο ευρωπαϊκό δίκτυο αρχών ανταγωνισμού της ΕΕ.  

Διδάσκει Δίκαιο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ως επισκέπτρια λέκτορας στο Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ «Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός», 

καθώς και στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς «Δίκαιο 

και Οικονομία». Έχει δημοσιεύσεις για θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε επιστημονικά 

περιοδικά και πολλαπλές συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια σχετικά με το δίκαιο 

ανταγωνισμού και το δίκαιο Τεχνολογιών των Πληροφοριών και Επικοινωνιών. 

Σπουδές 

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάκτωρ της Νομικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου (PhD: “Technology Licensing: the evolution of 

EU Competition law”), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του ιδίου Πανεπιστημίου 

(LL.M European Competition Law, Intellectual Property, International Commercial Arbitration) 

https://nikiforaki.ondev.gr/


και απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (Saïd Business School, University of Oxford, 

Oxford, Leadership Academic Course, Female Leadership Programme, 2020-2020) 

Γλώσσες 

Ελληνικά, Aγγλικά, Γαλλικά 

 

 


