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New Fronditha Care CEO appointed
Fronditha Care is delighted to announce the appointment of Faye Spiteri (Tsolakis) as CEO.
Fronditha Care President and Board Chair, Jill Taylor (Nikitakis) said, “Faye is an
exceptional leader who brings very relevant and diverse skills and experience to the role.
She is an accomplished executive with a demonstrated successful track record in
leadership roles across the government, corporate and for purpose sectors.”
The Board has been transparent about the significant financial and strategic challenges
that Fronditha Care is facing. Jill Taylor (Nikitakis) confirmed how vitally important it was
to the Board to appoint a new CEO with deep knowledge of the business and someone who
could act swiftly to recalibrate the organisation.
Faye was chosen as the Board considers her to be the best person to inspire and lead
change. She has a wide-ranging background including social policy, service delivery,
strategy, people management, communications and commercial acumen. More
importantly, Faye has broad cross-sectoral networks and extensive governance expertise
which she brings to the role. This includes her experience as the first female President of
Fronditha Care and Vice President of the Fronditha Care Board, during her nine-year
tenure.
Jill Taylor (Nikitakis) added: “Faye is already very much aligned with the organisation’s
culture and brings with her existing relationships with the entire Fronditha Care
community including staff, members, volunteers, partners, sector leaders, organisational
influencers and other key stakeholders.”
Commenting on the appointment, Mrs Spiteri (Tsolakis) said, “Fronditha Care holds a
special place as one of the few independent aged care service providers contributing
essential culturally appropriate services to the community.”
She added: “I am excited to be appointed CEO of Fronditha Care and to address the
challenges that lie ahead. Given my three-decade passion and commitment to make a
difference for the community, it is a privilege to lead the organisation as CEO and,
together with the Board and staff, continue the focus on advancing the provision of
optimal care outcomes for our elders.”
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Faye most recently held senior roles with the Victorian Government. Prior to that she was
an Executive leader within the Clemenger Group and Partner with global firm Hall &
Partners.
She recently retired as Board Chair of inTouch Multicultural Centre Against Family
Violence, a role she held for the last 10 years; she led that organisation to become a
recognised leading provider of
services for women, children and families experiencing family violence. Faye has
continued to support the work of inTouch through her role as Patron. She is a nonexecutive Director of a number of healthcare providers, including Parkinson's Australia.
Early in her career Faye was recognised for her contribution to driving social change and
awarded the Victorian Premier’s Achievement Award in 2001. In 2019, she was recognised
for her significant contribution to the Victorian community and inducted to the Victorian
Honour Roll for Women as a Change Agent.
“This appointment marks an exciting new chapter for Fronditha Care and the Board is
looking forward to working with Faye to ensure Fronditha Care continues to deliver on its
mission to provide excellence in the provision of aged care services to the Greek
community,” Mrs Jill Taylor (Nikitakis) said.
Fronditha Care’s Board and new CEO look forward to meeting with members and
stakeholders in March 2021 to provide an update on strategy and performance.
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Νέα Διευθύνουσα Σύμβουλος στη ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι η Φαίη Σπιτέρι (Τσολάκη)
ανέλαβε τη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου του οργανισμού.
Η Πρόεδρος και Επικεφαλής του Δ.Σ. της ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, Jill Taylor (Νικητάκη) δήλωσε: «Η
Φαίη είναι μία εξαιρετική ηγέτιδα με πολύ σημαντικές και ποικίλες δεξιότητες καθώς και
εμπειρία για την εκτέλεση του ρόλου που αναλαμβάνει. Είναι μία επιτυχημένη εκτελεστική
διευθύντρια με αποδεδειγμένο επιτυχημένο ιστορικό σε ηγετικούς ρόλους διαφόρων
κυβερνητικών, εταιρικών και φιλανθρωπικών οργανισμών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο επέδειξε διαφάνεια σχετικά με τις σημαντικές οικονομικές και
στρατηγικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΦΡΟΝΤΙΔΑ. Η Jill Taylor (Νικητάκη)
επιβεβαίωσε ότι ήταν ζωτικής σημασίας για το Διοικητικό Συμβούλιο να διορίσει έναν νέο
Διευθύνοντα Σύμβουλο με βαθιά γνώση του οργανισμού και κάποιον που θα μπορούσε να
ενεργήσει γρήγορα για να τον ανανεώσει.
«Η Φαίη επιλέχθηκε καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι είναι το καλύτερο άτομο
για να εμπνεύσει και να καθοδηγήσει τις αλλαγές. Έχει ευρύ φάσμα γνώσεων που
περιλαμβάνει κοινωνική πολιτική, παροχή υπηρεσιών, στρατηγική, διαχείριση ανθρώπινου
δυναμικού, επικοινωνία και επιχειρηματική οξύνοια. Το πιο σημαντικό, η Φαίη διαθέτει
διασυνδέσεις σε μεγάλα διατομεακά δίκτυα και εκτεταμένη εξειδίκευση στη διακυβέρνηση.
Συμπεριλαμβανομένης της εμπειρίας της ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
και Αντιπρόεδρος στο Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού στα εννέα χρόνια της
θητείας της.
Η Jill Taylor (Νικητάκη) πρόσθεσε: «Η Φαίη συμβαδίζει με την κουλτούρα του οργανισμού
και έχει ήδη σχέσεις με όλη την κοινότητα της ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ συμπεριλαμβανομένων του
προσωπικού, των μελών, εθελοντών, εταίρων, ηγετών του τομέα, ατόμων που ασκούν
επιρροή στον οργανισμό, και άλλων σημαντικών παραγόντων».
Σχολιάζοντας το διορισμό της, η κ. Σπιτέρη (Τσολάκη) δήλωσε ότι «η ΦΡΟΝΤΙΔΑ κατέχει
μια ξεχωριστή θέση ως ένας από τους λίγους ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών
φροντίδας ηλικιωμένων που συνεισφέρουν απαραίτητες και πολιτιστικά κατάλληλες
υπηρεσίες στην κοινότητα».
Πρόσθεσε: «Είμαι ενθουσιασμένη για τον διορισμό μου ως Διευθύνουσας Συμβούλου και για
τις προκλήσεις που καλούμαι να αντιμετωπίσω στο μέλλον. Λαμβάνοντας υπόψη το πάθος
και τη δέσμευσή μου εδώ και τρεις δεκαετίες στο να κάνω τη διαφορά για την κοινότητα,
είναι προνόμιο μου να ηγούμαι του οργανισμού ως Διευθύνουσα Σύμβουλος και, μαζί με το
Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό, να συνεχίσουμε να επικεντρωνόμαστε στην
προώθηση της παροχής βέλτιστων αποτελεσμάτων φροντίδας για τους ηλικιωμένους μας.
Η Φαίη πρόσφατα κατείχε ανώτερους ρόλους στην κυβέρνηση της Βικτώριας. Πριν από
αυτό διετέλεσε εκτελεστική διευθύντρια στο Clemenger Group και Έταιρος της διεθνούς
εταιρεία Hall & Partners.
Πρόσφατα αποσύρθηκε από τη θέση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του
inTouch, Πολυπολιτισμικού Κέντρου Κατά της Ενδοοικογενειακής Βίας, θέση που κατείχε
τα τελευταία 10 χρόνια. Καθοδήγησε τον οργανισμό ώστε να γίνει ένας αναγνωρισμένος
και κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών για γυναίκες, παιδιά και οικογένειες που βιώνουν
ενδοοικογενειακή βία. Η Φαίη συνέχισε να υποστηρίζει το έργο του inTouch μέσω του

ρόλου της ως Ευεργέτιδας. Είναι μη εκτελεστικό στέλεχος διαφόρων υπηρεσιών παροχής
υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένου του οργανισμού Parkinson's Australia.
Στην αρχή της καριέρας της, η Φαίη αναγνωρίστηκε για τη συμβολή της στην καθοδήγηση
κοινωνικών αλλαγών και της απονεμήθηκε το Βραβείο Επίτευξης του Πρωθυπουργού της
Βικτώριας το 2001. Το 2019, αναγνωρίστηκε για τη σημαντική συνεισφορά της στη
Βικτώρια και εισήχθη στο Victorian Honour Roll for Women ως Παράγοντας Αλλαγής.
«Αυτός ο διορισμός σηματοδοτεί ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο για τη ΦΡΟΝΤΙΔΑ και το
Διοικητικό Συμβούλιο ανυπομονεί να συνεργαστεί με τη Φαίη για να διασφαλίσει ότι η
ΦΡΟΝΤΙΔΑ θα συνεχίσει να επιτελεί την αποστολή του να παρέχει εξαιρετικές υπηρεσίες
φροντίδας ηλικιωμένων στην ελληνική κοινότητα» κατέληξε η κα. Jill Taylor (Νικητάκη).
Το Διοικητικό Συμβούλιο και η νέα Διευθύνουσα Σύμβουλος ανυπομονούν να συναντηθούν
με τα μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη τον Μάρτιο του 2021 για να τους ενημερώσουν
σχετικά με τις επιδόσεις και τη στρατηγική του οργανισμού.

