Δρ. Αναστασία Ψωμιάδη
Ιδρύτρια & Πρόεδρος - APSON
Η Αναστασία Ψωμιάδη το 2007 ιδρύει την εταιρεία APSON, τη μοναδική εταιρεία που ειδικεύεται στην
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), με σκοπό να συνδυάσει τη γνώση και την εμπειρία της. Αξιοποιώντας
τους μηχανισμούς της Κοινωνικής Ψυχολογίας, εφαρμόζει τη θεωρία των κοινωνικών αναπαραστάσεων
στο σχεδιασμό και υλοποίηση στρατηγικής ΕΚΕ. Με την πολυετή της εμπειρία σε τοπικές κοινωνίες και
φορείς, καινοτομεί δίνοντας νέα διάσταση και αποτελεσματικότητα στην επικοινωνία και την ΕΚΕ.
Το 2013 ιδρύει την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση CRICOS, με την οποία παρέχονται καινοτόμες
υπηρεσίες σε θέματα απασχόλησης και εκπαίδευσης κοινωνικών ομάδων, μέσα από τον τομέα της
κοινωνικής επιχειρηματικότητας και είναι Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής.
Η Αναστασία Ψωμιάδη γεννήθηκε στον Πειραιά. Ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή το 2006, με
άριστα, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην Κοινωνιολογία, με γνωστικό αντικείμενο στην Κοινωνική
Ψυχολογία. Είναι πτυχιούχος του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Συνεχίζει
μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Θεολογίας, στο Πανεπιστήμιο Neapolis στην Πάφο.
Γνωρίζει Αγγλικά και Ιταλικά. Έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων που αφορούν την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη, την Επιχειρηματικότητα, την Ψυχολογία, την Επικοινωνία, τη Λαογραφία, τον ελληνικό
πολιτισμό, τη Θεολογία.
Λαμβάνει μέρος ενδελεχώς, ως εισηγήτρια, σε διεθνή συνέδρια, διαλέξεις, σεμινάρια και ημερίδες με
αντικείμενο τον τομέα επαγγελματικής της δραστηριοποίησης. Έχει πλούσια αρθρογραφία και προσωπική
δημοσιότητα με συνεντεύξεις για τις νέες τάσεις της ΕΚΕ.
Δραστηριοποιείται σε ζητήματα προώθησης ηθικής και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας ως μέλος Δ.Ε. του
TOΓΜΕ (Τομέα Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ και Επιχειρηματιών) της ΕΕΔΕ, ως μέλος του GLOBAL
COMPACT HELLAS και ως mentor του I for U.
Έχει δώσει σειρά διαλέξεων στην Ελλάδα και στον Απόδημο Ελληνισμό με θέμα τη διατήρηση της
ελληνικής ταυτότητας μέσω των συμβόλων ως οχήματα διατήρησης της συλλογικής μνήμης.
Υπήρξε ιδρυτικό και διοικητικό μέλος σε Φορείς (Παγκόσμιο Συμβούλιο Ποντιακού Ελληνισμού, AHEPA
κ.α.).
Έχει διατελέσει Σύμβουλος Επικοινωνίας και Υπεύθυνη Διαχείρισης & Οργάνωσης Projects για φορείς και
εταιρείες. Ως μέλος οργανωτικής επιτροπής μεγάλων πολιτιστικών εκδηλώσεων και επιστημονικών
συνεδρίων (όπως Παγκόσμια και Πανελλήνια συνέδρια ποντιακού ελληνισμού) είχε παρουσία στην
Αμερική, Καναδά, Ν. Αφρική, Αίγυπτο, Γερμανία, Βρυξέλλες, Αυστραλία.

Λόγω της καταγωγής της από οικογένεια ευεργετών των Κοτυώρων του Πόντου (κοινωνικών,
εκπαιδευτικών και θρησκευτικών παραγόντων), είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα Πίστης,
Παράδοσης, Σεβασμού στις ρίζες και Αποδήμου Ελληνισμού.
Σταθμοί στη ζωή της αποτελούν η αναγόρευσή της ως διδάκτωρ το 2006 και η συμμετοχή της στην
ελληνική αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου το 2010 στην πρώτη Θεία Λειτουργία, μετά από 88
χρόνια σιωπής, στην Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά του Πόντου.
Tιμητικές διακρίσεις:
- Για την προσφορά της στον Απόδημο Ελληνισμό και τον απανταχού Ποντιακό Ελληνισμό από τις
Ελληνικές και Ποντιακές Κοινότητες σε Αμερική, Αυστραλία, Γερμανία.
- Για τον ηγετικό της ρόλο και τη συνεισφορά της στην κοινωνία και στην επιχειρηματική κοινότητα
στη μετάδοση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης “GLOBAL CSR EXCELLENCE & LEADERSHIP AWARD” στο
the World CSR Day 18 Φεβρουαρίου 2015 στο Mumbai.

