
                         Βιογραφικά Ομιλητών Συνεδρίου

  Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΔ

 Χαράλαμπος (Μπάμπης) Εγγλέζος - Οικονομολόγος, Μουσικοσυνθέτης, Πρόεδρος 
ΣΕΔ Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του ΣΕΔ από το 2000.Σπούδασε οικονομικά στο 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Μουσική στο Ωδείο Πειραιώς και στο Εθνικό Ωδείο. Είναι 
πρωτοπόρος του Μετοχικού Ακτιβισμού στη χώρα μας, τον οποίο και εισήγαγε στην 
Ελληνική Κεφαλαιαγορά το 2004. Έχει δώσει πολλούς αγώνες για την χρηστή εφαρμογή 
της Εταιρικής Διακυβέρνησης από τις εισηγμένες εταιρείες και πολλές προτάσεις του έχουν
υποβληθεί προς τις εποπτικές αρχές, μετά από επεξεργασία στο ΔΣ του ΣΕΔ και έχουν 
ενσωματωθεί, τόσο στο νόμο περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, όσο και στον Ελληνικό 
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Είναι ο εμπνευστής του Επενδυτικού & 
Χρηματιστηριακού Συνεδρίου, το οποίο διοργανώνεται ανελλιπώς από το 2002, με μεγάλη 
επιτυχία, από τον ΣΕΔ Είναι επίσης ο εμπνευστής του Προγράμματος Παρακολούθησης 
Γενικών Συνελεύσεων Εισηγμένων Εταιρειών, το οποίο παρουσίασε για πρώτη φορά το 
2013, στο 11οΣυνέδριο του ΣΕΔ και η εφαρμογή του ξεκίνησε το 2015, σε συνεργασία με 
το Χρηματιστήριο Αθηνών και πολλά ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας μας.

 Βαγγέλης Νταγκουνάκης - Επιχειρηματίας, Αντιπρόεδρος ΣΕΔ Σπούδασε οικονομικά 
στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Finance marketing στο Queens College of New York . 
Δραστηριοποιείται στην χρηματιστηριακή αγορά, σαν επενδυτής τα τελευταία 22 χρόνια, με
πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό του. Έχει μεγάλη εξειδίκευση στη θεμελιώδη ανάλυση των
εισηγμένων εταιρειών.

 Νίκος Οικονομόπουλος – Επιχειρηματίας, Συγγραφέας, Αντιπρόεδρος ΣΕΔ Γεννήθηκε
στην Αθήνα με καταγωγή την Αρκαδία, με σπουδές σε Stock market analysis and trading 
(+options products),financing and consulting services, fund managing, Risk & Portfolio 
Management strategies, (CBOE-Chicago Board Options Exchange & CBFS), και 
σεμινάρια πάνω στην Ενέργεια, την Αφαλάτωση, και την απορρόφηση ΕΣΠΑ. 
Δραστηριοποιείται αρκετά χρόνια στο Χρηματιστήριο και στην Αγορά ως επαγγελματίας και
επενδυτής. Είναι παράλληλα μέλος του Δ.Σ. διάφορων Α.Ε. & ΕΠΕ με αντικείμενο την 
Χρηματαγορά την Πληροφορική την Ενέργεια και την Διαχείριση Υδάτινων Πόρων, όπως 
οι: Citibank Athens, Gnomi Ltd, Profit Centers AELDE,  WaterXpert S.A.(Spin-Off' 
Demokritos National Center for scientific research'),’Clear Water Think Tank S.A.. Έχει 
εργαστεί πάνω στην διαμόρφωση του σχεδίου “Project IPA-Master Plan”  για την New 
Federal Capital City (Abuja) της Νιγηρίας. Διαθέτει άδεια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος,
ενώ συνεργάζεται με τις ακόλουθες εταιρείες WME island of Rügen (Γερμανία) και την 
Nanofiltrations Membranes (Αυστρία) με θέμα την ανακύκλωση, την διαχείριση 
απορριμμάτων και την αφαλάτωση. Έχει διατελέσει Administrative Manager σε διάφορα 
internet economic forums, αλλά και συγγραφέας πολλών άρθρων οικονομικού και 
χρηματιστηριακού περιεχομένου. Παράλληλα, έχει γράψει και εκδόσει το βιβλίο ''Τα 
Μυστικά των Μετοχών της Σοφοκλέους'', έναν οδηγό συμπεριφοράς των μετοχών του ΧΑ. 
Έχει μιλήσει πολλές φορές σε οικονομικές, πολιτικές και ακαδημαϊκές εκδηλώσεις με θέμα 
την οικονομία, το επιχειρείν, για ζητήματα γραφειοκρατίας, την πολιτική και την 
χρηματαγορά.

 Ανδρέας Κουτούπης – Γενικός Γραμματέας ΣΕΔ BSc (Honors), MSc, PhD, CMIIA, CIA,



CICA, CCSA, CRMA, CCSΟ Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης είναι Ορκωτός και Πιστοποιημένος
Εσωτερικός Ελεγκτής, ιδρυτής της Ομώνυμης εταιρείας Συμβούλων με βασικό αντικείμενο 
την Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου και την Επιμόρφωση Στελεχών 
Επιχειρήσεων και Head των Υπηρεσιών Εταιρικής Διακυβέρνησης, Συμμόρφωσης, 
Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου (Director) της εταιρείας 
Mazars, Greece. Είναι Επιστημονικός Συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Διεθνές 
Πανεπιστήμιο Ελλάδας, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ελλάδας, 
στο ΕΚΔΔΑ και στο IESEG Business School.

 Ιωάννα Κωνσταντοπούλου – Υπεύθυνη Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων ΣΕΔ, 
Κοσμήτορας - Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου. Η Ιωάννα Κωνσταντοπούλου γεννήθηκε 
στην Αθήνα το 1988 και είναι απόφοιτος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Πάντειου 
Πανεπιστημίου. Εργάζεται ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων στο Τμήμα Business Consulting, 
Technology & Sustainabilityστη Mazars και διαθέτει τέσσερα χρόνια εμπειρίας στην 
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και την παροχήυπηρεσιών εσωτερικού 
ελέγχου. Η Ιωάννα είναι πιστοποιημένο στέλεχος διοίκησης-διαχείρισης έργων IPMA 
(επίπεδο Δ) καικατέχει Άδεια Β’ τάξης Λογιστή - Φοροτεχνικού από το Οικονομικό 
Επιμελητήριο της Ελλάδος. Έχει συμμετάσχει σε έργα αναφορικά με την Εταιρική 
Διακυβέρνηση, τη Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων, την αξιολόγηση ποιότητας 
χαρτοφυλακίου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων καθώς και σε έργα Εσωτερικού Ελέγχου 
σε εταιρείες και οργανισμούς στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας. Έχει 
διατελέσει μέλος ομάδας αξιολόγησης της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του 
Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και έχει αναπτύξει σημαντική εμπειρία στη διοίκηση 
έργων (Project Μanagement). Επιπρόσθετα, διαθέτει εξειδίκευση σε συμβουλευτικά έργα 
αναφορικά με τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου περί 
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και είναι μέλος της ομάδας GDPR στη 
Mazars Ελλάδας.Τέλος, έχει πολυετή εμπειρία στις δημόσιες σχέσεις και την επικοινωνία.

 Γιάννης Σαρρής - Οικονομολόγος, ΒΑ, ΜΒA, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής IMAC, 
CFMST, CP Hel, μέλος Δ.Σ. ΣΕΔ. Εργάζεται ως Eλεύθερος Επαγγελματίας, Σύμβουλος 
Διοίκησης σε Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενώ παράλληλα είναι Γενικός 
Διευθυντής σε Πολιτικό Οργανισμό. Ειδικεύεται σε Oργανωτικά, Λογιστικά και Φορολογικά 
θέματα. Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, του ΔΣ ΣΕΔ και άλλων φορέων με σκοπό 
την ανάπτυξη και προώθηση της Ανταγωνιστικότητας και της Οικονομικής Ελευθερίας, στη 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Ασχολείται ενεργά με τη θεσμική θωράκιση των δικαιωμάτων των
μετόχων μειοψηφίας στις εισηγμένες και μη εταιρείες, τον περιορισμό της κατάχρησης 
εξουσίας των διευθυντικών στελεχών και την ανάπτυξη της οικονομικής και επενδυτικής 
παιδείας. Συμμετέχει στο δημόσιο διάλογο με εισηγήσεις, ομιλίες, επιστολές, άρθρα, 
γνωμοδοτήσεις και προτάσεις σε επίκαιρα επενδυτικά, αναπτυξιακά και φορολογικά 
θέματα προς το Υπουργείο Οικονομικών και τη Δημόσια Διοίκηση και την Ελληνική 
Επιχειρηματική Κοινότητα.

Σοφία Ασωνίτου - H Δρ. Σοφία Ασωνίτου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Λογιστικής 

Εκπαίδευσης στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Επίσης είναι μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο ξενόγλωσσο ΜΒΑ του 

τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Οι σπουδές της περιλαμβάνουν πτυχίο Οικονομικών 

Επιστημών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακές 

σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το πανεπιστήμιο VUΒ SOLVAY των 

Βρυξελλών καθώς και μεταπτυχιακές σπουδές στη Βιομηχανική Εγκατάσταση και 

Ανάπτυξη από το ίδιο πανεπιστήμιο. Το διδακτορικό της δίπλωμα είναι στη Λογιστική 



Εκπαίδευση μ έμφαση στις επαγγελματικές δεξιότητες των λογιστών από το πανεπιστήμιο 

Sheffield Hallam, του Ηνωμένου Βασιλείου. Επαγγελματικά έχει απασχοληθεί σε λογιστικές

και διοικητικές θέσεις εμπορικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων πριν την ακαδημαϊκή της

πορεία. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη Λογιστική Εκπαίδευση, τις 

καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση, τη 

σύνδεση αγοράς και ανώτατης εκπαίδευσης, την εκπαίδευση ενηλίκων, κ.α. Τα διδακτικά 

της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική, την 

Ελεγκτική και την Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Έχει δημοσιεύσει σε 

σχετικά επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια στην Ελλάδα και 

στο εξωτερικό.

 Μιχαέλα Θεοδώρου -  Απόφοιτη ΟΠΑ, Ειδική Γραμματέας ΣΕΔ, Account Manager 
Nuntious AEΠΕΥ. Είναι τελειόφοιτη του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
(ΛΟΧΡΗ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με κατεύθυνση τα Χρηματοοικονομικά 
Όντας μέλος του Συνδέσμου Επενδυτών και Διαδικτύου από το 2015 και ειδικότερα της 
ομάδας εργασίας του Προγράμματος Παρακολούθησης Γ.Σ Εισηγμένων Εταιριών, 
παρουσιάζει με την υπόλοιπη ομάδα τα συμπεράσματα της έρευνας στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών. Ήταν μέλος της ομάδας που εκπροσώπησε το ΛΟΧΡΗ στο CFA Reasearch 
Challenge 2017. Έχει εργαστεί ως βοηθός λογιστή στην εταιρία 
Π. ΙΣΜΑΗΛΟΣ -Ι. ΚΑΡΜΗΣ Ο.Ε και διακρίθηκε στην 25ηΣυνδιάσκεψη Επιλογής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος, στους 30 που θα εκπροσωπούσαν την Ελλάδα
σε παρεμφερείς διοργανώσεις της Ευρώπης. Από το 2017 εργάζεται στη χρηματιστηριακή 
εταιρεία NUNTIUS ΑΧ.

   Βιογραφικά Ομιλητών 

 Γιώργος Ζαββός - Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
με μεταπτυχιακό στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο της Bruges στο Βέλγιο. 
Υπήρξε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών καθώς και επισκέπτης καθηγητής 
στο Queen Mary του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Είναι επίτιμος διδάκτωρ Διεθνών 
Οικονομικών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Οικονομικών της Μπρατισλάβα. , Μεταξύ άλλων, 
υπήρξε μέλος της Νομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της 
Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά τη διάρκεια 
της θητείας του ήταν εισηγητής για την Οδηγία για την επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των 
τραπεζών και των επιχειρήσεων επενδύσεων καθώς και για τον Δημοσιονομικό Κανονισμό
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.Από το 1991-1993 διετέλεσε πρόεδρος της Επιτροπής 
Εκσυγχρονισμού του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος και του Χρηματιστηρίου. Υπήρξε 
ο πρώτος πρεσβευτής και επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στη Δημοκρατία της Σλοβακίας, ενώ αργότερα κατείχε τη θέση του συμβούλου στη Γεν. 
Διεύθυνση Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θέματα της 
Διεύρυνσης και του Συμφώνου Σταθερότητας για τα Δυτικά Βαλκάνια. Τα τελευταία 15 
χρόνια είναι νομικός σύμβουλος στη Νομική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
αντιπροσωπεύοντας την Ε.Ε. στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Έχει δημοσιεύσει δεκάδες 
άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά πάνω σε θέματα ευρωπαϊκής τραπεζικής 
πολιτικής και ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής ενώ έχει εκδώσει και 2 βιβλία. Μιλάει 
αγγλικά και γαλλικά. Έχει τιμηθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Σλοβακίας με τον 
Διπλό Σταυρό της Δημοκρατίας.
 Γιώργος Χατζηνικολάου - Είναι μη εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου



του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Κατέχει επίσης τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς, του Προέδρου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου 
Πειραιώς και του Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Είναι μη εκτελεστικός 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής εταιρείας Ελληνικό Κεντρικό 
Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. και μη εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 
Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. Επίσης, είναι μέλος της LIBOR 
Oversight Committee, μέλος της ICE Swap Rate Oversight Committee και μέλος του 
PRIME Finance Panel of Experts. Ελαβε διδακτορικό στα χρηματοοικονομικά από το 
Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, όπου και έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο MBA. Είναι κάτοχος 
πτυχίου από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά το μεγαλύτερο διάστημα 
των πάνω από 35 χρόνων της σταδιοδρομίας του, κατείχε θέσεις υψηλής ευθύνης σε 
διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη. Ο κ. 
Χαντζηνικολάου εργάσθηκε ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος στη Διεθνή Ένωση 
Συμφωνιών Ανταλλαγής και Παραγώγων ISDA στο Λονδίνο (2011-16), όπου διετέλεσε και 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της. Προηγουμένως, κατείχε υψηλές διοικητικές θέσεις, 
για περισσότερα από 25 χρόνια, στις αγορές παραγώγων και ομολογιακών τίτλων σε 
διάφορους διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς, όπως η Dresdner Kleinwort Benson, η Bank
of America, Merrill Lynch και η UBS στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη. Ξεκίνησε την καριέρα 
του στην Παγκόσμια Τράπεζα στην Ουάσιγκτον. Επιπλέον, διαθέτει εμπειρία σε θέσεις 
ευθύνης και στην Ελλάδα, έχοντας διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος στην ΤΒΑΝΚ και 
αντιπρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 Βασιλική Λαζαράκου - Η Βασιλική Λαζαράκου είναι Πρόεδρος της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, δικηγόρος σε αναστολή Αθηνών (παρ’ Αρείω Πάγω) και Νέας Υόρκης, 
Η.Π.Α., με ειδίκευση στο δίκαιο κεφαλαιαγοράς, στο τραπεζικό και στο οικονομικό δίκαιο, 
καθώς και στις εξαγορές και συγχωνεύσεις, έχοντας αναλάβει τη διεκπεραίωση πολλών 
εμπορικών συναλλαγών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος Α’ της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.) από το 2012 έως το τέλος του 2015. Κατά τη διάρκεια 
της θητείας της έκλεισε την πολιτική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την 
υιοθέτηση του Κανονισμού και της Οδηγίας για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων 
(MiFID II/MIFIR), που αποτελεί τη βασική νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς, με την ιδιότητα 
της προεδρεύουσας της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου το 2014. Εξακολούθησε να 
ασχολείται με το κανονιστικό πλαίσιο της MIFID II στην ελληνική έννομη τάξη, ασκώντας 
έως και το Μάιο του 2016 την προεδρεία της νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την 
ενσωμάτωση της Οδηγίας στο Ελληνικό δίκαιο. Επίσης, το 2014, προήδρευσε του 
Συμβουλίου για το σχέδιο Κανονισμού για τα Ευρωπαϊκά Μακροπρόθεσμα Επενδυτικά 
Κεφάλαια (ELTIFs) και πέτυχε τη «γενική προσέγγιση» από το Συμβούλιο. Είχε την 
ιδιότητα του Partner σε Ελληνικές δικηγορικές εταιρείες. Πριν τον διορισμό της στην 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ήταν Ιδρυτής Εταίρος της δικηγορικής Εταιρείας «Β.Λαζαράκου 
& Γ. Λαζαράκος και Συνεργάτες» ενώ νωρίτερα και μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2017 υπήρξε 
επικεφαλής του Τμήματος Χρηματοπιστωτικού Δικαίου της δικηγορικής εταιρείας KLC. 
Επιπλέον ήταν δικηγόρος στην δικηγορική Εταιρεία «ΖΕΠΟΣ & ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ» (1996-
2012) και για πολλά χρόνια πριν τον διορισμό της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως 
Αντιπρόεδρος το 2012 ήταν Senior Partner και επικεφαλής του Τμήματος Capital Markets, 
Banking & Finance και συν-επικεφαλής του Τμήματος Ακινήτων (co – Head of the Real 
Estate Practice) αυτής της Δικηγορικής Εταιρείας. Το έτος 2000 εργαζόταν στη Νομική 
Υπηρεσία του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενώ νωρίτερα στη δικηγορική εταιρεία Ζέπος & 
Ζέπος. Είχε εργαστεί επίσης κατά το παρελθόν στην φαρμακευτική εταιρεία, Sterling 
Winthorp Inc., στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ. Η Βασιλική Λαζαράκου είναι Διδάκτωρ (JSD) της 
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου New York University (ΗΠΑ) με θέμα Διδακτορικής 
Διατριβής: “Greek Privatization in International Perspective” (Συγκριτική Επισκόπηση της 
Ιδιωτικοποίησης στην Ελλάδα), κατέχει Μεταπτυχιακό (LLM σε Διεθνείς Νομικές Σπουδές) 



της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου New York University (ΗΠΑ) και είναι πτυχιούχος 
της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η Βασιλική Λαζαράκου, πέραν της 
ενασχόλησής της ως δικηγόρος, συμμετέχει ως ομιλήτρια σε σεμινάρια για θέματα 
χρηματιστηριακού δικαίου (ενδεικτικά, το 2019 συμμετείχε σε σεμινάρια του ΟΠΑ για 
πιστοποιήσεις στελεχών και θέματα εταιρικής διακυβέρνησης χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών, τον Ιούλιο και Νοέμβριο του 2018 καθώς και νωρίτερα Ιούνιο του 2017 για 
θέματα της MIFID II/ MIFIR, Ιούλιο του 2018 καθώς και Σεπτέμβριο - Οκτώβριο 2016 για 
θέματα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας σε στελέχη πιστωτικών ιδρυμάτων και ΑΕΠΕΥ κλπ). Επιπλέον είναι 
συντάκτης σειράς άρθρων στον τύπο (για θέματα κεφαλαιαγοράς, όπως MiFID II, ELTIFs, 
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Αγορά Ενέργειας στην Ελλάδα), καθώς και συντάκτης αρκετών
νομικών δημοσιεύσεων.

 Γεωργία Τσιαχτάνη - Είναι τελειόφοιτη του τμήματος Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται σε πολυεθνική 

εταιρεία ως associate auditor. Από το 2016 είναι μέλος του Συνδέσμου Επενδυτών & 

Διαδικτύου και μέλος του Φοιτικού Χρηματοοικονομικού Συλλόγου του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών (AUEB Students’ Investment & Finance Club). Στα πλαίσια των 

δράσεων του ΣΕΔ έχει συμμετάσχει τόσο στο Πρόγραμμα Παρακολούθησης των Ετήσιων 

Γενικών Συνελεύσεων όσο και σε πολλές Ημερίδες και Συνέδρια. Έχει άριστη γνώση 

Αγγλικών και καλή γνώση Γερμανικών. Είναι υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών 

Υποτροφιών.

 Κολαξίδου Νεκταρία – Ελένη - Διανύει το 3ο έτος των σπουδών της στο τμήμα 

Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Κατέχει 

Proficiency level πιστοποίηση Αγγλικών, έχει παρακολουθήσει σεμινάρια μέσω διαδικτύου 

όπως το «Blockchain for Business 2018 : The New Industrial Revolution», «The Complete 

Investment Banking course», «Corporate Strategy», «How to come up with business 

ideas: complete workshop», «Selling for Success : workshop», «Successful Events: Event 

Planning, Marketing & Managment», «The Complete Digital Marketing Course – 12 

Courses in 1», «Selling Sponsorships for Meetings, Events and Nonprofits» . 

Παρακολούθησε συνέδρια όπως το Yes to shipping forum 2018, 29th & 30th  Annual Greek 

Economy Conference του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ThinkBiz 2018 

& 2019, 16ο Συνέδριο του Συνδέσμου Επενδυτών και Διαδικτύου και το 9ο Πανόραμα 

Επιχειρηματικότητας. Ακόμα συμμετείχε για δεύτερη χρονιά στο «Πρόγραμμα 

Παρακολούθησης Γενικών Συνελεύσεων Εισηγμένων Εταιριών», στη γραμματεία και 

οργάνωση του συνεδρίου του Συνδέσμου Επενδυτών και Διαδικτύου τα έτη 2018 & 2019. 

Τέλος πρόσφατα έγινε μέλος του Finance Club του Πανεπιστημίου Πειραιώς και συμμετέχει

στα τμήματα Marketing και Corporate Finance.

 Σκευάς Βασίλης – Τεταρτοετής φοιτητής τμήματος οικονομικών στο Πανεπιστήμιο 

Πειραιώς. Τρέφει μεγάλο ενδιαφέρον για το trading για το οποίο έχει παρακολουθήσει 

σεμινάρια και online course όπως Masterclass Trading Education, Dealing on Foreign 



Exchange Market “FOREX” Diploma κ.α. Επιπλέον έχει ασχοληθεί εθελοντικά με 

πρόγραμμα e-learning του πανεπιστημίου Πειραιώς και άλλες δράσεις εκπαιδευτικού 

χαρακτήρα.

 Λωρίτη Μαρία –  Επί πτυχίω φοιτήτρια του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

τμήμα οικονομικών επιστημών. Κατέχει Proficiency level πιστοποίηση Αγγλικών (Michigan)

και  έργάζεται  απο το  2011 ως ιδιωτική  υπάλληλος  σε εταιρείες  παροχής τηλεφωνικών

υπηρεσιών, όπως η Icap group και η CQS S.A. Αυτή τη στιγμή εργάζεται για την Stoiximan

στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.  Ασχολείται ενεργά με τις δράσεις του ΣΕΔ απο τον

Φεβρουάριο  του  2019  και  στον  ελεύθερο  χρόνο  της  ασχολείται  ερασιτεχνικά  με  την

φωτογραφία.

 Αναστασία (Νατάσα) Στάμου - Η Νατάσα Στάμου είναι Αντιπρόεδρος Β’ της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Έχει μακροχρόνια εμπειρία σε θέματα χρηματοδότησης 

εταιριών μέσω IPOs, νέων εισαγωγών, υλοποίησης εταιρικών συναλλαγών εισηγμένων 

εταιριών και δημιουργίας νέων αγορών και προϊόντων. Ασχολείται ενεργά με την εταιρική 

διακυβέρνηση και την αξιοποίηση του πλέγματος «περιβάλλον, κοινωνία και εταιρική 

διακυβέρνηση» («ESG») για την βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Είναι μέλος του 

Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) και 

της μη κερδοσκοπικής Ενωσης για την Εταιρική Διακυβέρνηση 2020 – (Corporate 

Governance Hub 2020). Εργάστηκε για είκοσι χρόνια στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αρχικά 

ως νομική σύμβουλος και μετέπειτα ως Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης του 

Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών και Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου. 

Είχε συμμετοχή σε Επιτροπές του Ομίλου του Χρηματιστηρίου (Επιτροπή Εισήγησης 

Πολιτικών, Επιτροπή Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, Επιτροπή Αξιολόγησης της 

Εναλλακτικής Αγοράς) και, ex officio, στην Εκτελεστική Επιτροπή του Χρηματιστηρίου. 

Έχει διατελέσει εμπειρογνώμων διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, σε θέματα 

ελληνικού εταιρικού δικαίου, δικαίου κεφαλαιαγοράς και εταιρικής διακυβέρνησης. 

Συμμετέχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και λαμβάνει μέρος σε διαπραγματεύσεις 

με κυβερνητικούς και εποπτικούς φορείς με σκοπό την προώθηση θέσεων για την 

ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς. Συμμετέχει επίσης σε νομικά και οικονομικά συνέδρια με 

ομιλίες και εισηγήσεις. Παρέχει εθελοντική εργασία, σε μη κερδοσκοπικές και μη 

κυβερνητικές οργανώσεις. Είναι δικηγόρος (Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (1990) 

και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου LL.M του Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον (LL.M. Sotón

1995). Μιλάει άπταιστα αγγλικά και καλά γαλλικά. Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο 

κοριτσιών.

 Γιάννης Φίλος - Ο Γιάννης Φίλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητή, Ελεγκτικής - Διεθνών 

Προτύπων του Πάντειου Πανεπιστημίου στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης. Πτυχιούχος 

ΑΣΟΕΕ, κάτοχος MBA (University of Connecticut, ΗΠΑ), διδάκτωρ Δημόσιας Διοίκησης 



Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει αποκτήσει τους επαγγελματικούς τίτλους πιστοποιημένου 

ελεγκτή CIA και CFE. Έχει εργαστεί στην Arthur Andersen και ως σύμβουλος ιδιωτικών και 

δημοσίων επιχειρήσεων καθώς και ως μέλος ΔΣ και Ελεγκτικών Επιτροπών. Την περίοδο 

2000-2007 δίδαξε στην ΑΣΟΕΕ ως ειδικός συνεργάτης και το 2007 εξελέγη μέλος ΔΕΠ στο

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Είναι Μέλος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου [ΣΠΕ] της ΕΛΤΕ, 

Πρόεδρος της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας και μέλος ΔΣ του 

Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικής Ηθικής (ΕΒΕΝ Gr) & αντιπρόεδρος (πρόεδρος 

2008-2015) της Ακαδημαϊκής Επιτροπής του. Έχει διατελέσει Πρόεδρος Τοπικής 

Κοινότητας της Αττικής (Καλλικράτης, 2011-14) και Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού 

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης (Πάντειο 2016). Είναι συγγραφέας αρκετών βιβλίων και 

άρθρων σε ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά, ενώ έχει συμμετάσχει ως 

ομιλητής (και διοργανωτής) σε πολλά επαγγελματικά και επιστημονικά συνέδρια.

 Βέρα Μαρμαλίδου - Διευθυντής Ελέγχου Εσωτερικού Ελέγχου του Τμήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου και Επιθεώρησης του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, αρμόδια για τη 

Μεθοδολογία, την Τυποποίηση και την Κατάρτιση του Εσωτερικού Ελέγχου και το Σύστημα

EGRC (Thomson Reuters). Αναλυτικά: Αξιολόγηση κινδύνου του Ομίλου, Ανάπτυξη 

Ετήσιου Σχεδίου Ελέγχου, Ανάπτυξη και Εφαρμογή της Μεθοδολογίας Εσωτερικού 

Ελέγχου, Εφαρμογή της COSO, Εκπαίδευση σε όλους τους Ελεγκτές της Ομάδας, 

Εφαρμογή και Υποστήριξη του EGRC, Ανάπτυξη Σχεδίου Εκπαίδευσης, Οργάνωση και 

συντονισμός Σεμιναρίων. Επίσης, συμμετείχα στην εσωτερική αξιολόγηση διασφάλισης 

ποιότητας για την εξωτερική επικύρωση, την εξωτερική αξιολόγηση της ποιότητας, την εκ 

των υστέρων εφαρμογή του EGRC και πολλές αναθεωρήσεις των δραστηριοτήτων 

ελέγχου, τις αναβαθμίσεις του EGRC, την εσωτερική ανάπτυξη και υλοποίηση του 

προγράμματος e learning, τις συνεργίες μεταξύ διαχείρισης κινδύνου και συμμόρφωσης. 

Προηγουμένως έχει διατελέσει διευθυντής ελέγχου για 3 χρόνια. Από το 1998 έως το 2006 

εργάστηκε στο National Securities ως επικεφαλής του Private Banking Sector για τα 

λιανικά και τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Τα καθήκοντά της περιλάμβαναν επενδυτικές 

συμβουλές σχετικά με μετοχές, παράγωγα, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, FX, IPOS, 

δημόσιες προσφορές, repos, προϊόντα εγγύησης κεφαλαίου. Επίσης παρέμεινε ενεργά σε 

τεχνικές αναλύσεις και ως δάσκαλος για επενδύσεις και λογιστική. Εργάστηκε επίσης για 4 

χρόνια στην Εσωτερική Επιθεώρηση της ΕΤΕ ως ανώτερος ελεγκτής. Από το 1984 μέχρι 

το 1994 εργάστηκε στο υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς, υπεύθυνο για 

επιχειρηματικά δάνεια, μη εξυπηρετούμενα δάνεια και καταθέσεις.

 Μαρία Ψυλλάκη - H Μαρία Ψυλλάκη είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικής 
Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Σπούδασε στο University of Nice Sophia Antipolis,
France από όπου έλαβε το Master και το διδακτορικό της δίπλωμα με υποτροφία το 1997 
στα χρηματοοικονομικά. Στη συνέχεια εργάστηκε στο Λονδίνο (Birckbeck College, 
University of London) σαν Επισκέπτρια Ερευνήτρια (Post Docroral Research Fellow), 
χρηματοδοτούμενη από το CEPR (Centre for Economic Policy Research) και το ERSC 
(Economic and Social Research Council).



Δίδαξε σε διάφορα Πανεπιστήμια του εξωτερικού σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 
προγράμματα. Διετέλεσε Επισκέπτρια Επίκουρος Καθηγήτρια Χρηματοοικονομίας στο 
Πανεπιστήμιο Rutgers στο New Jersey (Η.Π.Α.), στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, σε 
Χρηματοοικονομική και σε Επένδυση και Διοίκηση Χαρτοφυλακίων. Επίσης δίδαξε σαν 
Επισκέπτρια Επίκουρος Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Τμήμα Δημόσιας 
Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομική και Οργανωτική Συμπεριφορά.
Στο Πανεπιστήμιο της Nice-Sophia Antipolis ήταν Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο 
Οικονομικό Τμήμα από το 2001 μέχρι τον Αύγουστο του 2008. Τέλος από το 2009 είναι 
μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) του ΕΑΠ στο Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ». Έχει συμμετάσχει σε διάφορα Ερευνητικά – Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως το 
Journal of Small Business Management, το European Journal of Operational Research, 
Journal of Business and Financial Economics, το Journal of Banking and Finance,  το 
Small Business Economics, το Applied Financial Economics, το Journal of Productivity 
Analysis. Είναι Κριτής (Referee) στο Journal of Banking and Finance, στο Small Business 
Economics, στο European Journal of Operational Research, στο Empirical Economics, 
Managerial Finance. Κατά την περίοδο 2009-2012 διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Ελληνικού 
Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Επιστήμης (HFAA). Tα 
επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω από τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα.

 Γεωργία Μουρλά - Είναι Διευθύντρια της Διεύθυνσης Εισηγμένων Τίτλων της εταιρίας  
«Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών» από το Μάιο του 2011.  
Εργάστηκε πάνω από 25 χρόνια σε επιχειρήσεις παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών 
στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, φθάνοντας το επίπεδο του Partner στο 
Management Consulting Services Division στην εταιρεία PricewaterhouseCoopers & 
Επικεφαλής των υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης στην εταιρεία Planet Ernst & Young 
στην Αθήνα. Είναι εξειδικευμένη στη στρατηγική, διαχείριση αλλαγών, αναδιάρθρωση 
μεγάλων εταιρειών και ομίλων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. 
 Έχει Άδεια Ορκωτού Λογιστή τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην Ελλάδα (είναι 
Μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας και της Ουαλίας και του Σώματος 
Ελεγκτών Λογιστών στην Ελλάδα) και είναι κάτοχος πτυχίου  Bachelor of Science στη 
Χημεία από το King's College, του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. 

  Βασίλης Κλέτσας - Είναι Senior Project Manager της Διεύθυνσης Εισηγμένων Τίτλων 
της εταιρίας «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών» από το 2017 με 27 
χρόνια εμπειρία στον Χρηματοοικονομικό κλάδο. Έχει ειδικότητα στη Διαχείριση 
Χαρτοφυλακίου, στη Χρηματιστηριακή Ανάλυση και στη Διοίκηση εταιριών στο 
Χρηματοοικονομικό κλάδο με ιδιαίτερη εξειδίκευση στις αγορές της Αναδυόμενης  
Ευρώπης. Έχει διατελέσει διαχειριστής Χαρτοφυλακίου και Διευθύνων Σύμβουλος σε 
εταιρίες επενδύσεων, Υπεύθυνος Ανάλυσης σε Χρηματιστηριακές Εταιρίες, Ιδρυτής και 
Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕΠΕΥ καθώς και μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Θεσμικών 
Επενδυτών. Ο Κος Κλέτσας κατέχει πτυχίο B.A. Economics από το Πανεπιστήμιο McGill 
του Καναδά και πτυχίο M.Sc. Economics από το Queen Mary College του Πανεπιστημίου 
του Λονδίνου.  

 Λουκάς Παπαϊωάννου -  Αναλυτής Αγορών. Ο Λουκάς Παπαϊωάννου είναι 
Οικονομολόγος & Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Γεννήθηκε στην Αθήνα 
το 1964 & είναι έγγαμος με 3 παιδιά. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος της 
Νομικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Έχει ολοκληρώσει τις 
ακόλουθες μεταπτυχιακές σπουδές : University of Wales – Master of Science in 9 Banking 
& Finance. O.Π.Α. - Master in Business Administration Εθνικό Καποδιστριακό 



Πανεπιστήμιο - Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Τραπεζική Διοίκηση. Έχει εργαστεί επί 
σειρά ετών ως Head Corporate Officer στις Χρηματιστηριακές ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ & 
ΑΡΤΙΟΝ ΑΧΕΠΕΥ. Υπήρξε ιδρυτής & Βασικός Μέτοχος της Fast Finance ΑΕΠΕΥ και 
Υπεύθυνος του τμήματος εταιρικών πελατών. Έχει συμμετάσχει ως σύμβουλος στις 
Επενδυτικές επιτροπές της Interinvest AEEX και του Arc-angel SICAV.

 Νίκος Κονταρούδης - Δουλεύει στον Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Τομέα από το 1993. 
Ξεκίνησε ως διαπραγματευτής συναλλάγματος στην Midland (HSBC) Bank και στη 
συνέχεια μετεπήδησε στην NatWest Bank. To 1999 ως Ειδικός Διαπραγματευτής 
Παραγώγων στην P&K Χρηματιστηριακή ήταν από τους πρωτοπόρους της Ελληνικής 
Αγοράς Παραγώγων. Μετά από επιτυχημένη πορεία ως Ειδικός Διαπραγματευτής 
Παραγώγων ανέλαβε το 2007 Γενικός Διευθυντής και αργότερα Αναπληρωτής Διευθύνων 
Σύμβουλος στην Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος. Προτού ξεκινήσει ως Α’ Αντιπρόεδρος 
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τον Σεπτέμβριο του 2019 εργάστηκε στην Παντελάκης 
ΑΧΕΠΕΥ. Έχει λάβει Bachelor of Engineering και Master of Science ως μηχανολόγος 
μηχανικός από το Imperial College και το Stanford University αντίστοιχα. Το 2013 
παρακολούθησε το Accelerated Development Program από το University of Chicago, 
Booth School of Business. Κατέχει το Certificate in Quantitative Finance (CQF) από το 
2005, ενώ το 2018 έχει λάβει το Cryptocurrency and Disruption Certificate από το LSE.

 Μιχάλης Ανδρεάδης - Είναι Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργίας και Ανάπτυξης
Αγορών της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια –Χρηματιστήριο Αθηνών από τον
Δεκέμβριο του 2019. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με 
εξειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο Έξετερ της Μεγάλης Βρετανίας, 
καθώς και απόφοιτος Οικονομικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει
μακρόχρονη επαγγελματική πορεία στον χώρο των επενδύσεων και των Τραπεζών.
Έχει καλύψει καίριες θέσεις στην Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος και τον όμιλο Marfin
από το 2003. Συμμετείχε σε πλειάδα Διοικητικών Συμβουλίων και Επιτροπών,
προέδρευε της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας και ήταν εκτελεστικό μέλος του
Δ.Σ. αυτής ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

 Βασίλειος Βέλκος – Είναι πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, με ματαπτυχιακές 
Σπουδές στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού από το Εθνικό Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και Συστημικός Ερευνητής Προγραμματισμού στο 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Διαθέτει 12ετή εμπειρία στην πρόσληψη προσωπικού και τα 
τελευταία 7 χρόνια ειδικεύεται στον τομέα της Πληροφορικής με εβληματική του φράση “Το 
σωστό άτομο για την σωστή θέση”. Έχει διευθύνει περισσότερους από 27.000 
υποψηφίους πληροφορικής και έχει εγκαθιδρύσει υπηρεσίες αναζήτησης προσωπικού για 
μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες σε όλη την Ευρώπη. Κατέχει τη θέση του Head IT 
Code.Career Recruitment Consultant ane Business Leader, με στόχο να κατευθύνει τους 
νέους υποψήφιους στην εργασία που ταιριάζει καλύτερα στα προσόντα τους. Οργανώνει 
επίσης πολυάριθμες εκδηλώσεις και trainings για προγραμματιστές και έχει δημιουργήσει 
το πρώτο Hub and Academy  for Developers στην Ελλάδα.

 Άρης Δημητριάδης - Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης 
Ομίλου COSMOTE ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της COSMOTE από το 2005. Πριν 
από τον Όμιλο COSMOTE, εργάστηκε επί σειρά ετών στον τραπεζικό τομέα πρώτα στην 
ABN AMRO και στην συνέχεια στην FBB-Πρώτη Επιχειρηματική Τράπεζα ως Υπεύθυνος 
Εσωτερικού Ελέγχου. O κ. Δημητριάδης είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών και Πολιτικής 
από το Kent University του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων από το ίδιο πανεπιστήμιο. Τέλος, διαθέτει τις πιστοποιήσεις 
Εσωτερικού Ελεγκτή (CIA) και Εσωτερικού Ελεγκτή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών 



(CFSA) από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών. 

 Μιχάλης Τιάκας - Είναι τελειόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος στο Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει συμμετάσχει σε προσομοιώσεις διεθνών οργανισμών, διεθνή 

προγράμματα κινητικότητας και επιχειρηματικά workshops. Είναι ιδρυτικό μέλος του E 

Square Project και υπεύθυνος του τομέα της Επιχειρηματικότητας. Συμμετείχε στο 

Πρόγραμμα Παρακολούθησης Γεν. Συνελεύσεων Εισηγμένων Εταιρειών 2019 του 

Συνδέσμου Επενδυτών και Διαδικτύου.

 Στέλιος Φετάνης  - είναι τελειόφοιτος προπτυχιακός φοιτητής του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική. Έχει 

παρουσιάσει και συμμετάσχει σε συνέδρια και ομιλίες σχετικά με την Οικονομική Θεωρία. 

Είναι ένας εκ των ιδρυτών του The E square Project και διευθύνει την λειτουργία του.

Μάρκος Ζώρζος - Είναι Πρόεδρος και Ιδρυτικό Μέλος του οργανισμού Finance Club 
UniPi και απόφοιτος του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς.  Έχει διακριθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό πάνω στην 
ανάλυση και αποτίμηση εταιριών μέσω του διεθνούς διαγωνισμού “CFA Institute Research 
Challenge”, ενώ παράλληλα έχει λάβει την πρώτη θέση πανελληνίως (ως μέλος μιας 
τετραμελούς ομάδας) σε φοιτητικό διαγωνισμό σχετικό με την παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών που διοργανώθηκε από την εταιρία “KPMG”. Παράλληλα, στα πλαίσια της 
πρακτικής του άσκησης εργάστηκε στο τμήμα Ανάλυσης της χρηματιστηριακής εταιρίας 
“Eurobank Equities” με κύρια καθήκοντα την αποτίμηση μικρομεσαίων εισηγμένων 
επιχειρήσεων του ΧΑΑ. 

 Γραματεία Συνεδρίου 

 Αγγελή Γαβριέλα - Τριτοετής Προπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματος 

Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Κατέχει 

τίτλους ECCE και MET πιστοποίησης Αγγλικών του Michigan καθώς και πτυχίο βασικού 

επιπέδου ECDL. Έχει παρευρεθεί σε Συνέδρια όπως, το «2ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Τεχνολογίας, Οικονομίας και Διοίκησης», «9ο Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και 

Σταδιοδρομίας», «Think Biz 2018-2019», «Yes to Shipping Forum 2018», «16ο 

Επενδυτικό και Χρηματιστηριακό Συνέδριο 2018» και στο 30th  Annual Greek Economy 

Conference του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Φέτος συμμετείχε, στο 

«Πρόγραμμα Παρακολούθησης Γενικών Συνελεύσεων Εισηγμένων Εταιρειών», στην 

Γραμματεία και στην οργάνωση του Συνεδρίου, του Συνδέσμου Επενδυτών και Διαδικτύου.

 Καπνίση Αγγελική - Βρίσκεται στο 3ό έτος των σπουδών της στο τμήμα
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Κατέχει
πτυχίο Αγγλικών και Γαλλικών σε επίπεδο Lower. Παράλληλα με τις σπουδές της
παρακολουθεί μαθήματα προς απόκτηση πτυχίων επιπέδου proficiency και στις δύο
γλώσσες. Επίσης έχει παρακολουθήσει σεμινάρια οικονομικής φύσεως (The LNG shipping
market) και εχει παρευρεθεί στο 30th  Annual Greek Economy Conference του 



Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Τέλος αυτή τη περίοδο συμμετέχει στη 
Γραμματεία του Συνεδρίου του Συνδέσμου Επενδυτών και Διαδικτύου.

 Κατσαρός Δημήτρης – Είναι τριτοετής (3ο) φοιτητής στο τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Κατέχει πτυχίο Αγγλικών ESB, πιστοποιήσεις 
ECDL, Certificate of participation – Google (seminar of digital skills) και Football Referee. 
Έχει παρακολουθήσει,  τα σεμινάρια  “Καινοτομία και Επιχειρματικότητα”, “Συναισθηματική
νοημοσύνη ατον χώρο της Υγείας” ,συνέδρια οπώς το “2ο Συνέδριο του Ελληνικού 
Ινστιτούτου για τον ΟΗΕ του Ε.Ο.Π.Ε” και το “30th  Annual Greek Economy Conference του
Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου” καθώς και το “Πρόγραμμα 
Παρακολούθησης Γενικών Συνελεύσεων Εισηγμένων Εταιρειών 2019 του ΣΕΔ .  
Έργάζεται από το 2018 σε θέση σέρβις στο ξενοδοχείο Montana Hotel & Spa και τον 
τελευταίο χρόνο είναι μέλος της Γραμματείας του ΣΕΔ.

 Κοντού Νεκταρία – Είναι τεταρτοετής φοιτήτρια του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Παράλληλα λκα με τις σπουδές της εργαστηκε στον 
τομέα των πωλήσεων στην εταιρεία Online Sales ( 2017-2018) ως Sales team Leader 
έχωντας την δικιά της ομαδά πωλήσεων. Πλέον από τον Νοέμβριο του 2019 Avis ως 
Costumer survice specialist, όντας υπεύθυνη για το εταιρικό πελατολόγιο του οργανισμού.
Κατέχει πτυχίων Αγγλικών πιστοποίησης C1, πιστοποιήσεις ECDL και digital marketing. 
Έχει παρακολουθήσει το Πρόγραμμα Παρακολούθησης Γενικών Συνελευσεων του ΣΕΔ  τα
έτη 2017-2018 ενώ εχει εργαστεί και εθελοντικά στο Πανόραμα Επιχειρματικότητας και 
Σταδιοδρομίας 2018. Τέλος έχει συμμετάσχει επιτυχώς εκδηλώσεις ICAEW στην Αθήνα τα 
έτη 2018-2019 (Careers Networking Event) κερδίζοντας  βραβεία από εταιρείες όπως η 
Grant Thorton και η PWS.

 Kοντούλα Ρόζα -  Eίναι 22 ετών, φοιτήτρια επί πτυχίο στο τμήμα Οικονομικών 
επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου  Αθηνών έχω άριστη γνώση 
Aγγλικής γλώσσας επιπέδου C2 (MICHIGAN STATE UNIVERSITY ΚΑΙ CITY AND 
GUILDS). Καλή γνώση Γερμανικης γλώσσας επίπεδο Β1 (Goethe - συνέχεια για επίπεδο 
Β2) Κατέχει πιστοποιήσεις ECDL (word excel Internet power point ΕΟΠΠΕΠ) καθώς και 
digital marketing (ΕΟΠΠΕΠ). 

 Κορνελάτος Διονύσης - Eίναι πτυχιούχος του τμήματος Πληροφορικής, με εφαρμογές 
στα Οικονομικά, του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. Έχει καλή γνώση Αγγλικών, Office , Data 
analytics και πιστοποιήσεις όπως , forex trading - Profit Point , trading πετρελαίoυ level 1 –
level 2 – IMES. Έχει παρακολουθήσει τα σεμινάρια του Χρηματιστηρίου Αθηνών με θέματα
“Ο νέος Ελληνικός νόμος σχετικά με τις Αξίες των Εταιρειών”, “Η σημασία των 
Οικονομικών Δεξιοτήτων” και συνέδρια οπως το “3ο Συνέδριο Ανάπτυξης” της Cardone  το 
“16 Χρηματιστηριακό και Επενδυτικό Συνέδριο” του ΣΕΔ καθώς και το “30 Αnnual Greek 
Economy Conference” του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού επιμελητηρίου. Επίσης έχει 
παρακολουθήσει το Πρόγραμμα Παρακολούθησης Γενικών Συνελεύσεων Εισηγμένων 
εταιριών 2019 του ΣΕΔ. Τα τελευταία 2 χρόνια ασχολείται επαγγελματικά με τις εγχώριες 
και διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές. Τέλος είναι μέλος της Γραμματείας του ΣΕΔ τον 
τελευταίο χρόνο.

 Κυπριώτη Ιωάννα-Ιφιγένεια - Είναι 21 χρονών, βρίσκεται στο τέταρτο έτος στο 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, με κατεύθυνση 
μάρκετινγκ. Ασχολείται αποκλειστικά με τις σπουδές της . Συνεργάζεται με τον ΣΕΔ καθώς 
επίσης συμμετείχε στο πρόγραμμα παρακολούθησης γενικών συνελεύσεων τα έτη 
2018-2019. Μιλάει με άνεση δύο ξένες γλώσσες, αγγλικά και γερμανικά. 



 Λεοντίτση Αλεξάνδρα - Είναι τελοιόφητη του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης στο 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών . Κατέχει πτυχίο επιπέδου proficiency στην Αγγλική 
Γλώσσα. Είναι μέλος του οργανισμού The E Square Project και αποτελεί Εvent Manager  
αυτού.Ελαβε μέρος στον διαγωνισμό Business game 2019 που διοργανώθηκε από το Job 
Fair Athens .Τέλος εργάζεται εθελοντικά στην  γραμματεία του Συνδέσμου Επενδυτών και 
Διαδικτύου ( ΣΕΔ ). 

 Μήτσου Αγγελική - Είναι φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο τμήμα 
Διοίκησης Επιχειρήσεων και βρίσκεται στο τέταρτο έτος σπουδών και έχει γνώση αγγλικής 
γλώσσας. Έχει παρακολουθήσει ημερίδες οι οποίες διοργανώθηκαν από το Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής, την Αθήνα Καλεί Αθήνα Ι. Κ. Ε. ΚΑΙ ΤΗΝ Pro.Ex. ο.ε. και είχαν θέμα: 1. 
Αθήνα Καλεί Αθήνα, 2. Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα στη Δυτική Αττική, 3 . Η Εξέλιξη του
Μάνατζμεντ στην μετά την κρίση Ελληνική Επιχείρηση.

 Νίνου Αικατερίνη -  ετών 21 , βρίσκεται στο τέταρτο έτος των σπουδών της στο τμήμα 
οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Με καλή 
γνώση της αγγλικής γλώσσας ( κάτοχος πτυχίου proficiency) και υπολογιστών ( κάτοχος 
ecdl) . Ασχολήθηκε στο παρελθόν με τον αθλητισμό ( καράτε, στίβο, βόλεϊ, Ρυθμική, 
μπαλέτο). Στην περίοδο των σπουδών της έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων 
οικονομικού περιεχομένου και είναι μέλος της γραμματεία του ΣΕΔ ( Σύνδεσμος επενδυτών
και διαδικτύου).

 Πιπερίδου Κωνσταντίνα - Βρίσκεται στο 4ο έτος των σπουδών της στο τμήμα 
Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.Έχει παρακολουθήσει το 30th  Annual
Greek Economy Conference του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Είναι 
ενεργή στη γραμματεία του ΣΕΔ και στις δράσεις του από το 2018 και έχει συμμετέχει στο 
Πρόγραμμα Παρακολούθησης Γενικών Συνελεύσεων   Επίσης είναι κάτοχος πτυχίου 
Αγγλικών (Proficiency). Αυτή τη στιγμή ασχολείται με τις σπουδές της και εντατικά με το 
χώρο του στίβου.

Ραντόμσκαγια Αναστασία – Δευτεροετής φοιτήτρια στο Τμήμα Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Εργάζεται στον όμιλο ZARA εδώ και 7 
μήνες και ταυτόχρονα ασχολείται ενεργά με τις ενεργειες του ΣΕΔ ως μέλος της 
γραμματείας. Μιλάει άπταιστα Ελληνικά και ρώσικα και σε πολυ καλό επίπεδο αγγλικά και 
Γαλλικά.Στον ελεύθερο χρόνο της παρακολουθεί ημερίδες και σεμινάρια οικονομικού 
περιεχομένου και ασχολείται με το τενις. 

 Σκιαδοπούλου Ζωή-Αικατερίνη - Είναι φοιτήτρια στο τέταρτο έτος του τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Επίσης, είναι κάτοχος του 
πτυχίου του Proficiency στα Αγγλικά καθώς και του επιπέδου Proficiency στο ECDL.  
Πέραν των ανωτέρω είναι μέλος της γραμματείας του ΣΕΔ το τελευταίο έτος.

 Στουπάρου Μόνικα Αλεξάνδρα - Φοιτήτρια Διοίκησης Επιχειρήσεων στο τμήμα 

Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Προϊσταμένη και υπεύθυνη καταστημάτων σε εταιρεία πετρελαιοειδών. Μέλος γενικής 

γραμματείας Συνδέσμου Επενδυτών και Διαδικτύου.

 Σωτηρίου Φωτεινή - Βρίσκεται στο 4ο έτος των σπουδών της στο τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος πτυχίου 



Αγγλικής γλώσσας lower και έχει παρακολουθήσει σεμινάριο με θέμα Grow up marketing 

tourism της Google, μια Ημερίδα οικονομικού περιεχομένου με θέματα : 4η βιομηχανική 

επανάσταση, παγκόσμιες ενεργειακές συγκρούσεις, βιώσιμη ανάπτυξη και κλιματικη 

αλλαγή και το 30th  Annual Greek Economy Conference του Ελληνοαμερικανικού 

Εμπορικού Επιμελητηρίου . Είναι ενεργή στις δράσεις του ΣΕΔ ως μέλος της γραμματείας 

από το 2018 και έχει παρακολουθήσει το Πρόγραμμα Παρακολούθησης Γενικών 

Συνελεύσεων 2019. Αυτή τη στιγμή ασχολείται εντατικά με τον χώρο του στίβου και 

εργάζεται σε εταιρεία τηλέφωνικών πωλήσεων.

 Τζανέλλη Πελαγία - Είναι τελειόφοιτη φοιτήτρια του τμήματος Οικονομικών Επιστημών 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο τομέα των 

Χρηματοοικονομικών. Έχει αναπτύξει συνεργατικές δεξιότητες μέσα από την συμμετοχή 

της σε ομαδικές εργασίες και γνώσεις υπολογιστών (word, excel, power point, γραμμικό 

προγραμματισμό και γλώσσα προγραμματισμού c) παρακολουθώντας τα αντίστοιχα 

εργαστήρια. Επιπλέον έχει παρακολουθήσει ομιλίες με θέμα την Εταιρική Διακυβέρνηση, 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Βιωσιμότητα. Κατέχει δίπλωμα στην Αγγλική γλώσσα 

(επίπεδο C2) και στην Γαλλική γλώσσα (επίπεδο Β2). Είναι μέλος του ΣΕΔ από τον 

Φεβρουάριο του 2019 και μέσω αυτού έχει παρευρεθεί σε διάφορες Γενικές Συνελεύσεις 

Εισηγμένων Εταιρειών καθώς και στο 30ο ετήσιο Greek Economic Summit με θέμα την 

δυναμική της Ελλάδας σε διαφόρους τομείς της Οικονομίας, το οποίο διοργανώθηκε από 

το Ελληνοαμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο στις 4/12/2019. Στα άμεσα σχέδια της για το

μέλλον εντάσσονται η πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, η εκπόνηση μεταπτυχιακού πάνω 

στα Οικονομικά του Περιβάλλοντος και την Βιώσιμη Ανάπτυξη καθώς και η απόκτηση 

πτυχίου στην τρίτη γλώσσα εκμάθησής της, τα Ιαπωνικά. 

 Τζεμάλ Ματέα – Είναι τεταρτοετής φοιτήτρια του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι μέλος σε διάφορες εθελοντικές ομάδες όπως 

ETHELON, UNIque Minds, IUF και πρόσφατα στο ΣΕΔ. Παράλληλα, κατά την διάρκεια των

σπουδών τη, συμμετέχει σ πολλά σεμινάρια που διοργανώνουν μεγάλες εταιρείες και 

οργανισμοί όπως τα business days του Πανοράματος Επειχηρματικότητας και τα Soft 

Skills Academy. Ακόμη έχει εργαστεί στον τομέα των πωλήσεωνστην εταιρεία Sales 

Promotion Center για 2 χρόνια (2017-2019) , έχει πάρει μέρος στο πρόγραμμα Work and 

Travel USA 2019, όπου έμεινε και εργάστηκε στην Αμερική για 4 μήνες και στο Erasmus+ 

exchange program με θέμα την επιχειρματικότητα στην Ρουμανία. Τέλος, γνωρίζει Αγγλικά 

επιπέδου C2 (ECPE) και Ιταλικά επιπέδου B2 (CELI 3) και έχει πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS 

Office, Matlab, R, Eviews).

 Τριποτσέρη Πολύμνια - Τεταρτοετής φοιτήτρια του τμήματος Χρηματοοικονομικής και 

Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει ασχοληθεί με τον αθλητισμό 

(taekwondo ITF & WTF, crossfit) οποτε εχει αποκτήσει ομαδικό πνεύμα, 



αποφασιστικότητά, πειθαρχία, καθώς γνωρίζει και παραδοσιακούς χορούς. Έχει επίσης, 

παρακολουθήσει σεμινάρια και ημερίδες με οικονομικά θεματα. Στο πρόγραμμα δράσεων 

του ΣΕΔ έχει συμμετάσχει στο πρόγραμμα παρακολούθησης των ετήσιων Γενικών 

Συνελεύσεων εισηγμένων εταιρειών.
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