
ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ 

Άδωνις - Σπυρίδων Γεωργιάδης  

Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων 

Ο Άδωνις Γεωργιάδης γεννήθηκε στις 6 Νοεμβρίου του 1972, στην Αθήνα. Είναι παντρεμένος με την 

Ευγενία Μανωλίδου και έχουν δύο παιδιά, τον Αθανάσιο - Περσέα και Αναστάσιο - Αλκαίο. Είναι 

απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Το 1993 

ανέλαβε τη διεύθυνση των εκδόσεων «ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ». Το 1994 ίδρυσε 

το Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ». 

Εκλέχθηκε βουλευτής στην Β’ Αθηνών στις εκλογές του 2007 και του 2009 με το πολιτικό κόμμα του 

ΛΑΟΣ. Τον Φεβρουάριο του 2012, προσχώρησε στο πολιτικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, 

παραδίδοντας τη βουλευτική του έδρα. Εκλέχθηκε με τη Νέα Δημοκρατία στην Β’ Αθηνών στις 

εκλογές του 2012 και του 2015. 

Το 2011 διετέλεσε Υφυπουργός Ναυτιλίας στην Κυβέρνηση του κ. Λουκά Παπαδήμου και το 2013 

Υπουργός Υγείας στην Κυβέρνηση του κ. Αντώνη Σαμαρά. 

Στις 18 Ιανουαρίου 2016, με απόφαση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου 

Μητσοτάκη, ορίστηκε ένας εκ των δύο Αντιπροέδρων της Νέας Δημοκρατίας, με αντικέιμενο τον 

έλεγχο του κοινοβουλευτικού έργου. 

Στις 9 Ιουλίου 2019, ο Άδωνις Γεωργιάδης ορκίστηκε Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην 

κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. 

Βασιλική Λαζαράκου  

Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

Η Βασιλική Λαζαράκου είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών 

Αξιών και Αγορών (Board of Supervisors of European Securities and Markets Authority – ESMA). 

‘Εχει εκλεγεί επίσης από τις τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ESMA, EBA & EIOPA) Πρόεδρος της 

Κοινής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών αυτών Εποπτικών Αρχών για τις Τιτλοποιήσεις (ESAs Joint 

Committee’s Securitisation Committee). 

Είναι δικηγόρος Αθηνών (παρ’ Αρείω Πάγω) σε αναστολή 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.  

Η Βασιλική Λαζαράκου είναι Διδάκτωρ Νομικής (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. 

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, 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. 

Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου 

Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών(ΕΒΕΑ) 

Η κυρία Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, είναι Εκλεγμένη Πρόεδρος του Εθνικού Επιμελητηριακού 

Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ), Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του 

Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και Επικεφαλής του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», 

καθώς και Ταμίας Δ.Σ. του ALBA Graduate Business School και Μέλος στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ. 

Είναι Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΑΡΔΗΤΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. και Μέλος Δ.Σ. στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. και στον Όμιλο LavipharmA.E. 

 

 

 



Είναι Β’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Φορέα Β.Ε.Π.Ε. Τεχνόπολις – Ακρόπολις Α.Ε., Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του 

Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδος – Λατινικής Αμερικής, Γενική Γραμματέας Δ.Σ. του Ελληνο-

Ασιατικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου, Μέλος στο Non–ExecutiveDirectors’ Club και Μέλος στο 

Business Advisory Council του MBA International Programme του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών. Είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Μανιατάκειου Ιδρύματος, καθώς και του 

Oργανισμού διαΝΕΟσις. 

 Το 2008, ως μέλος του ΔΣ του ΣΕΒ ηγήθηκε της δημιουργίας του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής 

Διακυβέρνησης και της προώθησής του στις επιχειρήσεις, καθώς και στη μετέπειτα ίδρυση του 

Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης, στο 15μελές Συμβούλιo του οποίου, είναι σήμερα 

μέλος. 

Η κυρία Κουνενάκη – Εφραίμογλου υπήρξε Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας 

τηλεπικοινωνιών Vivodi Telecom και Πρόεδρος της χρηματιστηριακής εταιρείας Fortius Finance 

ΑΧΕΠΕΥ, τις οποίες η ίδια ίδρυσε. Έχει διατελέσει Μέλος Δ.Σ. στον ΣΕΒ, καθώς και μέλος Δ.Σ., επί 

έντεκα συναπτά έτη, στον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Έχει διατελέσει Mέλος στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών του Υπουργείου Εξωτερικών. 

 Επιπλέον, επί σειρά ετών, δίδαξε στα Τμήματα Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και 

Πληροφορικής του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Είναι κάτοχος πανεπιστημιακών πτυχίων και 

μεταπτυχιακών τίτλων στη Φιλοσοφία, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τον Προγραμματισμό Η/Υ. 

Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά και είναι μητέρα τριών παιδιών. 

 Έχει βραβευτεί από το ΕΒΕΑ και την Περιφέρεια Αττικής για την επιτυχή επιχειρηματική της δράση, 

καθώς και από την Ένωση Σμυρναίων, το Πολεμικό Ναυτικό, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, τον 

Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού, τον Όμιλο Unesco και τον θεσμό των TourismAwards για την πολιτιστική 

της προσφορά στη χώρα. Επίσης, έχει βραβευτεί από το Rotary Ελλάδος για το κοινωνικό της έργο, 

καθώς και από την Λέσχη The Lions Club Of Athens Specialty New Voices και από το Who is Who 

International Awards για την στήριξή της στη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την προσφορά της 

στον πολιτισμό. 

Παναγιώτης Γιαννόπουλος 

Πρόεδρος Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων 

Ο Γιαννόπουλος Παναγιώτης ορίσθηκε ως Ά Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ και Πρόεδρος του Συμβουλίου 

Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) τον Αύγουστο του 2014. Ξεκίνησε την καριέρα του στην ελεγκτική εταιρεία 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές – Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. 

(2004-2006) και στη συνέχεια εργάστηκε στην ελεγκτική εταιρεία Bakertilly-Hellas S.A. (2006-2009). 

Ασχολήθηκε με ζητήματα τακτικών και οικονομικών ελέγχων εμπορικών και βιομηχανικών 

ανωνύμων εταιρειών και μετατροπών και συγχωνεύσεων εταιρειών. 

 

 

 

 

 

 



 

Από τον Ιούνιο του 2009 συμμετείχε, ως εντεταλμένος ελεγκτής, στους ποιοτικούς ελέγχους που 

διενήργησε η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων (ΕΛΤΕ) στο πλαίσιο υλοποίησης του 

επιχειρησιακού σχεδιασμού του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ). Συμμετείχε για λογαριασμό 

της ΕΛΤΕ σε εξειδικευμένα σεμινάρια ποιοτικών ελέγχων στο Λονδίνο στο Institute of Chartered 

Accountants in England and Wales (ICAEW) καθώς επίσης και στη διεξαγωγή κοινών ποιοτικών 

ελέγχων (joint audit) σε συνεργασία με το ICAEW σε ελεγκτικά γραφεία της Αγγλίας και της Ελλάδας. 

Από τον Αύγουστο 2013 ασχολήθηκε ως σύμβουλος επιχειρήσεων με εξειδίκευση στον τομέα της 

φορολογίας και παράλληλα υπήρξε μέλος της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου για τις Δημόσιες 

Μονάδες Υγείας του Υπουργείου Υγείας. 

Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιά, του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

και του Ινστιτούτου Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ). 

Αργύρης Οικονόμου 

Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Διακυβέρνησης & Νομικών Υποθέσεων του Ομίλου ΔΕΗ  

Ο Αργύρης Οικονόμου είναι Δικηγόρος και από το 2005 έως και σήμερα είναι Νομικός Σύμβουλος της 

ΔΕΗ. Από το 2019 είναι και Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Νομικών Υποθέσεων 

του Ομίλου ΔΕΗ. Νωρίτερα, εταίρος και διαχειριστής εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας Στρατήγης 

και Συνεργάτες. Έχει τελειώσει την Νομική Αθηνών και  έχει κάνει μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε 

ζητήματα Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Είναι επίσης απόφοιτος της Ιωνιδείου Προτύπου Σχολής 

Πειραιώς (1978), μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού (2009-2012), Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών 

Υποθέσεων της Eurelectric (2009-2011), μέλος διαφόρων Διοικητικών Συμβουλίων εταιρειών στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επιπλέον είναι Ομιλητής και συγγραφέας επί διαφόρων θεμάτων που 

αφορούν και σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης και επιμελητής εκδόσεως του μοναδικού στα 

ελληνικά βιβλίου για τη Συμμόρφωση και τη Δεοντολογική Συμπεριφορά (Ethics @Compliance). 

Μαρία Θεοδουλίδου 

Οικονομική Διευθύντρια Προγραμματισμού, Ελέγχου και Εταιρικής Διακυβέρνησης και μέλος της 

Εκτελεστικής Επιτροπής στον εισηγμένο στο Χρηματιστήριο Αθηνών Όμιλο εταιρειών FOURLIS 

Η Μαρία Θεοδουλίδου την περίοδο 2009-2021 ήταν Οικονομική Διευθύντρια Προγραμματισμού και 

Ελέγχου και την περίοδο 2000-2008 ήταν Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου του ίδιου Ομίλου. Είναι 

ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Προμηθειών ΔΕΔΔΗΕ  από τον Σεπτέμβριο του 2020. 

Εργάσθηκε στο συμβουλευτικό τμήμα της KPMG την περίοδο 1996-2000 ως Manager και στην 01 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ από το 1993 έως το 1995 ως Project Manager. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο (M.Sc.) 

σε Operations Management από το University of Manchester (1993) και πτυχίο Μηχανικού 

Παραγωγής και Διοίκησης από το Πολυτεχνείο Κρήτης (1991). Διαθέτει πιστοποίηση CISA (Certified 

Information Systems Auditor) από το 2009, CCSA (Certification in Control Self-Assessment), CIA 

(Certification in Internal Audit) και Εσωτερικού Ελεγκτή σε Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

και Διασφάλισης Ποιότητας (Environmental and Quality Assurance Audit). 

 

 

 



 Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, 

του Ελληνικού Ινστιτούτου Ελεγκτών Πληροφοριακών Συστημάτων, της Επιτροπής Εταιρικής 

Διακυβέρνησης του Ελληνοαμερικάνικου Εμπορικού Επιμελητηρίου, της Επιτροπής Εταιρικής 

Διακυβέρνησης του ΣΕΒ, της φορολογικής ομάδας του ΣΕΒ και του NED Club στην Ελλάδα. Συμμετείχε 

ως μέλος των ομάδων εργασίας και των ΔΣ του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης 

(ΕΣΕΔ)από το 2012 έως το 2017 και συμμετείχε ως μέλος στην ομάδα που ετοίμασε την πρώτη και τη 

δεύτερη έκδοση του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (2010-2011, 2012-2013) και την 

πρώτη έκδοση του Ελληνικού Κώδικα Καλών Πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης των Μη 

Εισηγμένων Εταιρειών (2015-2016). Υποστηρίζει ενεργά την Πρωτοβουλία Επαγγελματικής 

Αλληλεγγύης Νέων Act-TLO συντονίζοντας την υλοποίηση σχετικών δράσεων σε συνεργασία με το 

Πολυτεχνείο Κρήτης από το 2016. 

Σπύρος Κουβέλης  

Διευθυντής Ινστιτούτου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ELPO  

Ο κ. Κουβέλης διετέλεσε Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για Οικονομικά, Περιβαλλοντικά και 

Πολιτιστικά Θέματα από το 2009 έως το 2011. Εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής το 2007 και 

επανεξελέγη το 2009. Την περίοδο 2007-2009 ήταν σκιώδης Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Σχεδιασμού. Είναι Senior Associate του Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL) και 

ιδρυτής και Διευθυντής του Ινστιτούτου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του EPLO, το οποίο ξεκίνησε ως 

κοινή πρωτοβουλία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO), ενός Διεθνούς 

Οργανισμού με καθεστώς Μόνιμου Παρατηρητή στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, και του Cambridge 

Institute for Sustainability Leadership (CISL). Είναι επίσης ο Chief Senior Advisor της Verture, ενός 

Ευρωπαϊκού Ομίλου συμβουλευτικών εταιρειών για βιώσιμη ανάπτυξη, στρατηγική και αξιολογήσεις 

ESG, καινοτομία και νέες τεχνολογίες, με ένα παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο πελατών, όπου έχει σχεδιάσει 

το εργαλείο και τη μεθοδολογία αξιολόγησης ESG Verimpact. Συμβουλευτικό μέλος της Sustainable 

Investments Oman, προωθώντας τεχνολογικές καινοτομίες αιχμής για την επισιτιστική ασφάλεια, την 

ενέργεια και την υγεία. Είναι ιδρυτής και κάτοχος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της BabylonGardens, 

έναν Κόμβο Καινοτομίας για Πράσινους Αστικούς Χώρους, με γραφεία στη Γαλλία, την Ελλάδα και 

την Κύπρο. Έχει εργαστεί σε προγράμματα του ΟΗΕ για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη και 

προηγουμένως κατείχε ηγετικές θέσεις στο WWF, στο Ramsar Conventions και το Διεθνές Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου Ecofilms. 

Ιωάννης Δελατόλας 

Υποδιευθυντής, Διεύθυνση Τίτλων & Εκδοτριών, Χρηματιστήριο Αθηνών 

Ο κος Δελατόλας διαθέτει πολυετή εμπειρία στην υποστήριξη των εισηγμένων εταιριών, στις νέες 

εισαγωγές, στα θέματα ESG καθώς και στην ανάπτυξη και προώθηση υπηρεσιών προς εισηγμένες 

και μη εταιρείες. Από τον Οκτώβριο του 2020, συμμετέχει στην Εκτελεστική Επιτροπή του Ελληνικού 

Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ). Προηγουμένως, εργαζόταν στον τραπεζικό τομέα. 

Κατέχει πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και μεταπτυχιακό 

τίτλο στην Διεθνή Χρηματοδοτική και Τραπεζική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

 

 

 

 



 

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 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 11ο Συνέδριο του ΣΕΔ και η εφαρμογή του ξεκίνησε το 2015, σε συνεργασία με το 

Χρηματιστήριο Αθηνών και πολλά ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας μας. 

Ιωάννα Κωνσταντοπούλου 

Α! Αντιπρόεδρος ΣΕΔ, Επικεφαλής μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας ΑΝΕΔΗΚ-ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων, μέλος του ΔΣ και Κοσμήτορας του ΣΕΔ. Η Ιωάννα 

Κωνσταντοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι απόφοιτος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης 

του Πάντειου Πανεπιστημίου. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών με 

ειδίκευση στη Διοίκηση Εμπειρίας Πελάτη από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι 

πιστοποιημένο στέλεχος διοίκησης-διαχείρισης έργων IPMA (επίπεδο Δ) και κατέχει Άδεια Β’ τάξης 

Λογιστή - Φοροτεχνικού από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Η Ιωάννα εργάζεται ως 

εσωτερικός ελεγκτής στην εταιρεία Chipita. Έχοντας εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών εσωτερικού 

ελέγχου, 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. Επιπρόσθετα, διαθέτει 

εξειδίκευση σε συμβουλευτικά έργα αναφορικά με τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του 

νομοθετικού πλαισίου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τέλος, διαθέτει 

εμπειρία στις δημόσιες σχέσεις και την επικοινωνία. 

Νίκος Οικονομόπουλος  

Γ! Αντιπρόεδρος ΣΕΔ 

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, (CBOEChicago 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.(SpinOff’ 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.  

 

 

 

 

 

Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης  

BSc (Honors), MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ελεγκτικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

 Ο Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και 

Ελεγκτικής στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από τον 

Ιούνιο του 2018 και Ορκωτός – Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής, ιδρυτής και Πρόεδρος της 

εταιρείας KnR Governance, Risk, Compliance and Internal Audit Services με βασικό αντικείμενο την 

Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου και την Επιμόρφωση Στελεχών Επιχειρήσεων. Εργάστηκε ως 

Director – Επικεφαλής των Υπηρεσιών Εταιρικής Διακυβέρνησης, Συμμόρφωσης, Διαχείρισης 

Επιχειρηματικών Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου (Director) της εταιρείας Mazars, Greece για 

περισσότερα από δέκα χρόνια. Επίσης, εργάστηκε ως Ανώτερος Διευθυντής (Senior Manager) στο 

τμήμα Παροχής Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου της PricewaterhouseCoopers Ελλάδος για 

περισσότερα από δέκα χρόνια. H εμπειρία του προέρχεται κυρίως από τον χρηματοπιστωτικό τομέα 

όπου έχει συνεργαστεί σχεδόν με όλες τις μεγάλες τράπεζες στην Ελλάδα και στις θυγατρικές τους 

στα Βαλκάνια σε Έργα Εταιρικής Διακυβέρνησης, Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων και 

Εσωτερικού Ελέγχου, όπως επίσης και από τις Συνεταιριστικές Τράπεζες, τα Ιδρύματα Πληρωμών, τις 

Δημόσιες Μονάδες Υγείας και τους Δήμους που είχε συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό Εσωτερικών 

Ελέγχων τα τελευταία δέκα χρόνια. Είχε συμμετοχή σε ελεγκτικά και συμβουλευτικά έργα σε πάνω 

από 200 επιχειρήσεις και οργανισμούς τα τελευταία 22 χρόνια από όλους τους κλάδους σε 19 χώρες. 

O Ανδρέας Κουτούπης είναι μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας Nomisma-Amber Group Hong Kong, 

Ανεξάρτητο και Μη Εκτελεστικό μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού 

Συμβουλίου των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών Ικτίνος, Εβροφάρμα, Εκδόσεις 

Λιβάνης και Αφοι Κορδέλλου, όπως επίσης Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου των εταιρειών Μύλοι 

Λούλη, ΑΕΓΕΚ, Βιοτέρ, ΛΑΝΑΚΑΜ, της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας και του 

Δεύτερου Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας 

Χρήσεως Βορείου Ελλάδος και Θεσσαλίας ΣΥΝ.ΠΕ., ενώ έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος 

της Επιτροπής Ελέγχου των FFGroup, Καραμολέγκος, ΙΑΣΩ και της μη εισηγμένης εταιρείας Qivos, 

ενώ έχει διατελέσει μέλος σε αρκετές Επιτροπές Ελέγχου Δημόσιων Μονάδων Υγείας όπως αυτές 



συστάθηκαν και λειτουργούν σύμφωνα με τον Νόμο 4025 / 2011. Τέλος, είχε συμμετοχή στα Δ.Σ. και 

στις Επιτροπές της Alpha Bank οριζόμενος ως Monitoring Trustee από την DG Comp κατά τα έτη 2013-

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΔ 

Ζωή Ουρανία Οικονόμου  

Η Ζωή Ουρανία Οικονόμου τελείωσε την δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο 3ο Γενικό Λύκειο Βόλου με 

βαθμό Άριστα ΔΕΚΑΕΝΝΙΆ και ΠΈΝΤΕ ΔΈΚΑΤΑ (19.5). Κατέχει πτυχίο Αγγλικών B2 ESB και πτυχίο 

Γαλλικών σε βασικό επίπεδο. Είναι τεταρτοετής φοιτήτρια Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων και συνεδρίων που 

αφορούν όχι μόνο το αντικείμενό της, αλλά και διάφορα άλλα, κάτι το οποίο της έχει προφέρει 

γνώσεις σε ποικίλους τομείς. Τον τελευταίο καιρό ασχολείται με ένα πρότζεκτ της Colgate-Palmolive 

σε συνεργασία με το ΠΑΜΑΚ στα πλαίσια του Μάρκετινγκ, το οποίο αφορά τη διερεύνηση 

εναλλακτικών τρόπων προκειμένου να αντιστραφεί η πορεία του μεριδίου αγοράς των υγρών πιάτων 

Palmolive. Παράλληλα, είναι ενεργό μέλος της γραμματείας του ΣΕΔ από το 2021 ενώ έχει εκδώσει, 

σε συνεργασία με άλλα μέλη του ΣΕΔ, μια σειρά από άρθρα και εργασίες, στις οποίες ήταν και 

υπεύθυνη, στο περιοδικό του ΣΕΔ, «Μετοχικός Ακτιβισμός». Η εργασιακή εμπειρία της είναι μικρή 

και περιλαμβάνει θέσεις στον χώρο της εστίασης αλλά η θέληση και ο θαυμασμός της για τον χώρο 

της οικονομίας ποτέ δεν την κράτησαν μακριά από αυτό που αγαπάει. 

Δημήτρης Σαλονικιάς 

Ο Δημήτριος Σαλονικιάς τελείωσε την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Νάουσα 

Ημαθίας. Τον Οκτώβριο του 2018 εισήχθη στο τμήμα οικονομικών επιστημών του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) όπου και το τελείωσε τον Σεπτέμβριο του 2022 με βαθμό 

πτυχίου 7,34 (Λίαν καλώς). Κατέχει πιστοποιητικό αγγλικών επιπέδου Β2 (lower) από τον φορέα ESB, 

καθώς και ECDL όπου εξετάστηκε στις ενότητες word, excel, internet explorer και outlook. Από την 

άνοιξη του 2021 μέχρι και σήμερα συμμετέχει στην γραμματεία του Συνδέσμου Επενδυτών και 

Διαδικτύου (ΣΕΔ) όπου έχει προσφέρει σε αρκετά πράγματα (δημιουργία βεβαιώσεων, 

αναμεταδόσεις γενικών συνελεύσεων κ.α.). Έχει παρακολουθήσει το συνέδριο με τίτλο 

«Επενδύοντας στη Βιωσιμότητα: Στο επιχειρείν και την Χρηματοδότηση» που έγινε σε συνεργασία 

του ΣΕΔ και του CSR HELLAS. Επιπλέον, μαζί με άλλους φοιτητές συνέγραψε κάποιες εργασίες 

ανάλυσης των εταιριών: Motor Oil, ΔΕΗ, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Ελληνικά Χρηματιστήρια 



Ανώνυμη Εταιρία. Οι εργασίες αυτές δημοσιεύτηκαν στο ηλεκτρονικό περιοδικό του ΣΕΔ «Μετοχικός 

Ακτιβισμός». Τέλος, συμμετείχε στο συνέδριο «Building a Development Centre» που έγινε σε 

συνεργασία του ΑΠΘ και της INTERSPORT.  

Ηρώ Νικολοπούλου 

 Junior financial advisor  

Φοιτήτρια στο τμήμα Xρηματοοικονομικής και Tραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 

Κάτοχος διπλωμάτων αγγλικής γλώσσας και υπολογιστών. Συμμετοχή σε μεγάλο εύρος σεμιναρίων 

και συνεδρίων σχετικά με τον τομέα της οικονομίας. Ακόμη, ενεργό μέλος στην γραμματεία του ΣΕΔ. 

Προϋπηρεσία ως junior accountant manager. 

 

 

 

 

 

Αντώνης Χήτος 

Δευτεροετής φοιτητής του τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής επιστήμης του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς. Έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια και συνέδρια της  Bank of America  και Morgan Stanley με 

θέμα τις χρηματαγορές και το trading χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Είναι μέλος του Finance Club 

του Πανεπιστημίου Πειραιώς στον τομέα της Τεχνικής Ανάλυσης. Έχει αρθρογραφήσει στο Περιοδικό 

της Ασφαλιστικής Αγοράς με θέμα τις επενδύσεις των Ασφαλιστικών Εταιριών στις χρηματιστηριακές 

αγορές. Τέλος, εργάζεται σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς στον λογιστικό-οικονομικό τομέα και 

σχεδιασμό. 

Βασιλική Σταματελοπούλου  

Φοιτήτρια τέταρτου έτους του τμήματος Διοίκησης επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

. Τα καλοκαίρια εργάζομαι στον γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα καθώς οι γονείς μου ασχολούνται 

με το επάγγελμα (κυρίως εργασίες στις ελιές ,αλλά και σε ότι άλλο χρειάζονται). Αποτελώ ενεργό 

μέλος του πανεπιστημίου μου, με υψηλές βαθμολογίες στα μαθήματα της λογιστικής και 

Πληροφορικής, καθώς και συμμετέχει σε προγράμματα που διοργανώνει το πανεπιστήμιο 

(σεμινάριο για την ισότητας των φύλων 2022 :μέλος της διοργάνωσης). Επιπλέον, παρακολουθούσα 

μαθήματα του πανεπιστημίου στα αγγλικά μαζί με τους φοιτητές Erasmus, όπως επίσης και 

σεμινάρια που αφορούσαν την διοίκηση επιχειρήσεων (2019), την βιωσιμότητα των 

επιχειρήσεων(2021,2022), την εταιρική διακυβέρνηση, την εταιρική κοινωνική ευθύνη καθώς και το 

εξάμηνο χρηματιστηριακό σεμινάριο του Συνδέσμου επενδυτών και Διαδικτύου (2022). Στο 

τελευταίο εκπαιδευτικό σεμινάριο που συμμετείχα ( Συνδέσμου επενδυτών και Διαδικτύου) αποτελώ 

ενεργό μέλος της γραμματείας παρέχοντας εθελοντική βοήθεια στις ενέργειες του συνδέσμου. 

Μητρική γλώσσα είναι τα ελληνικά, πτυχίο αγγλικών (proficiency 2021) και βασική γνώση στα 

ισπανικά. Στον ελεύθερο χρόνο μου ασχολούμαι με την γυμναστική, την ζωγραφική και με την 

επεξεργασία βίντεο για κοινωνικές πλατφόρμες. 

Συμεών Σταμπολίδης 



Τριτοετής φοιτητής του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Κατέχει πιστοποιητικό αγγλικών επιπέδου Β2 (lower) από τον φορέα ESB καθώς και είναι κάτοχος 

πιστοποιητικού παρακολούθησης (Κ.Δ.Β.Μ.1 – με την Πιστοποίηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) εκπαιδευτικού 

προγράμματος διάρκειας 30 ωρών με το αντικείμενο Softone – Εμπορική & Λογιστική Διαχείριση 

μέσω της Hellas Network. Έχει παρακολουθήσει πληθώρα συνεδρίων όπως το οργανωμένο από την 

Ελληνική Ένωση Πιστοποιημένων Αναλυτών Μετοχών και Αγοράς (Ε.Ε.Π.Α.Μ.Α.) συνέδριο με θέματα 

‘Ενεργός Επαγγελματική Διαχείριση και Εναλλακτικές Επενδυτικές Ευκαιρίες’, ‘Η ανάγκη για 

επενδυτική παιδεία’ και ‘Global Markets 2023/2024 – Asymmetric Threats for Stocks, Bonds, 

Currencies, Commodities’. Επιπροσθέτως είναι κάτοχος βεβαιώσεων παρακολούθησης του 

Στρατηγικού Συνεδρίου 9ου Στρατηγικού Συνεδρίου οργανωμένο από το Ελληνικό Ινστιτούτο 

Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης με θέμα ‘Επενδύσεις στην Ελλάδα & Αναπτυξιακή 

Προοπτική 2022’ και του 12ου ετήσιου Συνεδρίου Βιωσιμότητας οργανωμένο από την Capital Link με 

θέμα ‘Μπορεί η βιωσιμότητα να υπερισχύσει της γεωπολιτικής;’. Επιπλέον μαζί με άλλους φοιτητές 

έχει συνάψει εργασία ανάλυσης της εταιρίας Motor Oil, που συγκεκριμένα ανέλαβε τις θεματικές 

ενότητες της Μετοχικής Ανάλυσης, του Κύκλου εργασιών και των Δεικτών. Τέλος η εργασία αυτή 

δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό περιοδικό του ΣΕΔ ‘Μετοχικός Ακτιβισμός’ ενώ παράλληλα είναι 

ενεργό μέλος της γραμματείας του ΣΕΔ από το Καλοκαίρι του 2022. 

 

 

 

Γεωργία Κουβουτσάκη 

Η Γεωργία Κουβουτσάκη,  τελείωσε  στις 23/6/2020  το 1ο  Ημερήσιο Γενικό Λύκειο 

Περάματος/Αττικής με βαθμό απόλυσης Άριστα ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ (18,8). Το Σεπτέμβριο 

του 2020, εισήχθη στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στη σχολή 

Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών, με κατεύθυνση το Management, όπου και 

σπουδάζει έως σήμερα. Κατέχει πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας ECCE LEVEL: Β2 Lower και έχει 

γνώσεις Γαλλικής. Επίσης, στις 16/10/2021 απέκτησε πιστοποιητικό γνώσης Πληροφορικής (ECDL) 

και χειρισμού Η/Υ UNICERT PRIMARY με επιτυχία στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα: Χειρισμός Η/Υ & 

Διαχείριση αρχείων – General Use of PC & File Management, Επεξεργασία κειμένου – Word 

Processing, Υπολογιστικά φύλλα – Spreadsheets, Υπηρεσίες Διαδικτύου – Internet Services, Βάσεις 

Δεδομένων – Databases, Παρουσιάσεις – Presentations. Επιπλέον, από τον Ιούνιο του  2020 έως το 

Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, εργάστηκε στο βιβλιοχαρτοπωλείο Βερυκοκίδου Αναστασία στο Πέραμα 

του Πειραιά. Από την άνοιξη του 2022, μέχρι σήμερα, συμμετέχει ως ενεργό μέλος στην γραμματεία 

του  «Συνδέσμου Επενδυτών και Διαδικτύου – Ένωσης Μετόχων Χρηματιστήριου Αθηνών (ΣΕΔ)», 

όπου παρακολούθησε : γενικές συνελεύσεις εισηγμένων εταιρειών, πλήθος σεμιναρίων 

προετοιμασίας καθώς και πραγματοποίησε συναντήσεις με τα υπόλοιπα μέλη για διάφορα 

οργανωτικά θέματα του συνεδρίου. Ακόμη, σε συνεργασία με άλλους φοιτητές του πανεπιστημίου 

της, συνέγραψε εργασία σχετική με την ανάλυση χρηματοοικονομικών στοιχείων της εταιρείας 

JUMBO, η οποία δημοσιεύθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2022, στο 17ο τεύχος του ηλεκτρονικού 

περιοδικού ΣΕΔ «Μετοχικός Ακτιβισμός». Η συμμετοχή της στα παραπάνω, της προσέφερε  οφέλη, 

όπως: διεύρυνση των πνευματικών της οριζόντων σε σημαντικά οικονομικά στοιχεία, ευκαιρίες 

γνωριμίας και συναναστροφής με πολλούς και διαφορετικής τάξης ανθρώπους, καλλιέργεια του 

πνεύματος ομαδικότητας και συνεργασίας, καθώς και την πεποίθηση ότι όσο δύσκολο κι αν φαίνεται 

κάτι στην αρχή, η θέληση/όρεξη για μάθηση και δουλειά την ανταμείβει σταδιακά. Στην 

επαγγελματική της σταδιοδρομία, προτεραιότητα έχει, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων και 



ικανοτήτων της, που μαζί με σκληρή δουλειά, υπομονή και επιμονή, θα της παρέχουν την δυνατότητα 

για επαγγελματική εξέλιξη στον εργασιακό χώρο. Ακόμη, είναι επιμελής, επικοινωνιακή, εξωστρεφής 

και με θέληση να μάθει, όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα, ώστε να αποκτήσει εμπειρίες και 

γνώσεις απαραίτητες αργότερα στην επαγγελματική της πορεία στον οικονομικό χώρο. 

Αλέξανδρος Μαρίνης 

Ο Αλέξανδρος Μαρίνης είναι τριτοετής φοιτητής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών. Αποφοίτησε από το 1ο γενικό Λύκειο Μαρκοπούλου Μεσογαίας από όπου ζει μόνιμα. 

Έχει γνώσεις αγγλικών επιπέδου ECCE και έχει βασικές γνώσεις Excel, Word, και power point. Έχει 

επιπλέων συμμετάσχει σε διάφορα σεμινάρια συναφές αντικειμένου με αυτό των σπουδών του και 

αποτελεί μέλος της γραμματείας του ΣΕΔ από το 2022. Τέλος έχει δημοσιεύσει εργασία στο περιοδικό 

του ΣΕΔ όπου ήταν και υπεύθυνος ομάδας. 

 

 

 

 

 

 

Διονύσης Τσεκούρας  

Ο Τσεκούρας Διονύσιος είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης 

του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και αυτή την περίοδο 

πραγματοποιεί το μεταπτυχιακό του στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) στο Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Αττικής. Έχει άριστες γνώσεις αγγλικών (C2) και ηλεκτρονικού υπολογιστή (ECDL). Στα πλαίσια της 

επιμόρφωσης του έχει παρακολουθήσει προγράμματα σχετικά με την Εκπαίδευση Ενηλίκων, με 

αποτέλεσμα να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων του ΚΕΔΙΒΙΜ Παντείου, το 

Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) της ΑΣΠΑΙΤΕ, αποκτώντας το Πιστοποιητικό 

Παιδαγωγικής Επάρκειας και το Πρόγραμμα Παρακολούθησης Γενικών Συνελεύσεων Εισηγμένων 

Εταιρειών 2022 του ΣΕΔ. Παράλληλα έχει πραγματοποιήσει ομιλία σε συνέδριο σχετικά με τις 

Περιφερειακές Ανισότητες (2019), ενώ έχει συμμετάσχει στην εθελοντική οργάνωση και στην 

παρακολούθηση αρκετών συνεδρίων σχετικά με θέματα που αφορούν τα οικονομικά, την 

περιφερειακή ανάπτυξη, τη διοίκηση επιχειρήσεων και τον τουρισμό. Έχει πραγματοποιήσει 

δημοσιεύσεις στο περιοδικό του ΣΕΔ «Μετοχικός Ακτιβισμός». Τέλος, ως προς την επαγγελματική 

του εμπειρία, στα πλαίσια της πρακτικής του άσκησης έχει εργαστεί στην Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδας, είναι μέλος της γραμματείας του ΣΕΔ και αυτό το διάστημα απασχολείται σαν εκπαιδευτής 

σε δημόσια ΙΕΚ, ενώ στοχεύει στην περαιτέρω απόκτηση εργασιακής και διδακτικής εμπειρίας στα 

θέματα με τα οποία ασχολείται. 

Αντωνία Φατσέα  

Η Αντωνία Φατσέα γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Κύθηρα. Απόφοιτη του Τμήματος των Μαθηματικών 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στην 

Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Εργάζεται ως Operations Manager στην VALUE και ήταν Regeneration Finalist στο Πρόγραμμα Data 

Science powered by Papastratos. Έχει παρευρεθεί και μιλήσει σε Συνέδρια όπως το17ο& 19ο 



Επενδυτικό & Χρηματιστηριακό Συνέδριο του ΣΕΔ. Συμμετείχε, στο «Πρόγραμμα Παρακολούθησης 

Γενικών Συνελεύσεων Εισηγμένων Εταιρειών», στην Γραμματεία και στην οργάνωση του Συνεδρίου, 

του Συνδέσμου Επενδυτών και Διαδικτύου και στο Annual Conference of the Institute of Internal 

Auditors-IIA GREECE: ‘’ Refocus-Refresh-Restart’’. Έχει πάθος για το Business Analysis και το Project 

Management, καθώς έχει συμμετάσχει στον διαγωνισμό Gecco 2022 , εκπροσωπώντας την Ελληνική 

Ομάδα και όντας μέλος του IPMA Greece. Τέλος, συμμετείχει σαν ομιλητής στο ετήσιο Συνέδριο του 

IPMA Greece, The New Era for Project Management, καθώς επίσης συμμετείχε στο Πρόγραμμα 

Project Coaching for Individual Competence Preparation (Project Management) που διεξήχθει στην 

Τουρκία τον Ιούλιο του 2022. 

Λεωνίδας Κατσουρίνης 

Τριτοετής φοιτητής οικονομικών επιστημών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών. 

Έχει συμμετάσχει στο πρόγραμμα επενδυτικής παιδείας και κατάρτισης 2022 όπου διοργανώθηκε 

από τον ΣΕΔ (Σύνδεσμος Επενδυτών Διαδικτύου), όπως και σε διάφορα ερευνητικά σεμινάρια και 

συνέδρια που διοργάνωσε το τμήμα οικονομικών επιστημών του ΕΚΠΑ. Έχει ενεργή συμμετοχή 

επίσης στο πρόγραμμα Ignite Ideas που διοργανώνει η Nestle Hellas μαζί με το κέντρο 

επιχειρηματικότητας και καινοτομίας ACEin του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 

 

 

Αφροδίτη Βύτανου 

Η Αφροδίτη Βύτανου αποφοίτησε από το τμήμα οικονομικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά 

με βαθμό λίαν καλώς (8,13) και αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών της 

εισήχθη στο διεπιστημονικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Μαθηματική Προτυποποίηση 

στις Σύγχρονες Τεχνολογίες και την Οικονομία" με κατεύθυνση χρηματοοικονομικά, του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αυτή την περίοδο εργάζεται στο λογιστήριο της ταχέως αναπτυσσόμενης 

start up εταιρίας με την επωνυμία Flexcar, ως Junior Accounting and Finance Associate. Από τον Μάιο 

του 2022, είναι ενεργό μέλος της γραμματείας του Συνδέσμου Επενδυτών και Διαδικτύου (ΣΕΔ) -

Ένωση Μετόχων Χρηματιστηρίου Αθηνών -Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, συμμετέχοντας επισταμένως στις δράσεις του και αποκομίζοντας γνώσεις και 

εμπειρίες που θα της παρέχουν τα κατάλληλα εφόδια για τη μελλοντική της επαγγελματική 

σταδιοδρομία και καριέρα. 

 

Ανδρέας Τζιάς 

Ο Ανδρέας Τζιάς είναι τελειόφοιτος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής στο 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς με κύρια ακαδημαικά ενδιαφέροντα την ελεγκτική και λογιστική. Είναι 

ενεργό μέλος του “Finance Club UniPi” και πιο συγκεκριμένα ήταν μέλος της πρώτης ομάδας ESG. 

Έχει εργαστεί στην εταιρεία ΟΠΑΠ ΑΕ ως Tax- intern και αυτή την στιγμή εργάζεται ως βοηθός 

ελεγκτής στην BDO Ελλάδος. Τέλος έγινε μέλος της Γραμματείας του ΣΕΔ (Σύνδεσμος Επενδυτών και 

Διαδικτύου) τον Σεπτέμβριο του 2022. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


