
Gregory Sklikas 

 
Born in 1964 in Athens, Gregory Sklikas is an international 
business leader and senior business advisor. His profile has 
been shaped across a wide-array of positions with major 
multinationals in 3 continents. He specializes in Value 
Engineering, Business Integration and Expansion Growth 
strategies. He has been ExCo board member for 
FrieslandCampina and COO for Europe Middle East and 
Africa, executive Director South East Europe 
FrieslandCampina, Managing Director FC Hellas (NOYNOY), 
Managing Director Algida (Unilever), Business Development 
Director Middle East (Unilever) and held Sales, Marketing and 

Business Development positions in Greece and abroad.  

He has studied Economics and holds MSc in Computer Science. He has travelled extensively 
and enjoys business as an opportunity to tackle challenges flavored with people diversity and 
markets’ specificities; His moto “…unfold the future”.   

Gregory is a biker, technology-addict and a family man enjoying travelling and sea action. 

 
 
 

Γρηγόρης Σκλήκας 

 
Γεννημένος το 1964 στην Αθήνα, ο Γρηγόρης Σκλήκας είναι διεθνές ηγετικό στέλεχος και 
σύμβουλος επιχειρήσεων. Ένα ευρύ φάσμα θέσεων σε μεγάλες πολυεθνικές σε 3 ηπείρους 
έχουν διαμορφώσει το επαγγελματικό του προφίλ. Εξειδικεύεται σε Value Engineering, 
Bussiness Integration και στρατηγικές Επέκτασης & Ανάπτυξης. Έχει διατελέσει μέλος του 
Εκτελεστικού Συμβουλίου της FrieslandCampina και COO για την Ευρώπη Μέση Ανατολή και 
Αφρική, εκτελεστικός διευθυντής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης FrieslandCampina, 
Διευθύνων Σύμβουλος FC Hellas (ΝΟΥΝΟΥ), Διευθύνων Σύμβουλος Algida (Unilever), 
Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Μέσης Ανατολής (Unilever) και κατείχε διευθυντικές 
θέσεις Πωλήσεων , Marketing και Επιχειρησιακής Ανάπτυξης θέσεις στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. 

Έχει σπουδάσει Οικονομικά και είναι κάτοχος MSc στην Επιστήμη των Υπολογιστών. Έχει 
ταξιδέψει εκτενώς και στο επιχειρηματικό περιβάλλον απολαμβάνει τις προκλήσεις καθώς 
διανθίζονται από την ποικιλομορφία των ανθρώπων και τις ιδιαιτερότητες των αγορών. Το 
moto του "... unfold the future ". 

Ο Γρηγόρης Σκλήκας έχει πάθος με τις μοτοσυκλέτες και την τεχνολογία, λατρεύει την 
οικογένεια του και απολαμβάνει τα ταξίδια και τις θαλασσινές περιπέτειες. 

 
 


