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Κώστας Μπακούρης
Πρόεδρος Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος
Τον Δεκέμβριο του 2006 εξελέγη Πρόεδρος της
ΜΚΟ «Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς» και πρόσφατα
ανανεώθηκε η θητεία του για άλλα τρία χρόνια.
Είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α. Ε. και Πρόεδρος του Ελληνο-Ρωσικού
Επιχειρηματικού Συμβουλίου. Από το 2000 και
μέχρι σήμερα παραμένει Σύμβουλος και Μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου εταιρειών του ομίλου
ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ενός σημαντικού ελληνικού βιομηχανικού ομίλου με διεθνείς δραστηριότητες.
Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της NET MED NV, μητρικής των εταιρειών
Συνδρομητικής Τηλεόρασης FILMNET και NOVA,
από το 2004 μέχρι το 2008.
Από το 1998 ως το 2000 διετέλεσε Διευθύνων
Σύμβουλος της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004». Από το 2001 μέχρι το 2002 διετέλεσε Πρόεδρος του Ελληνικού
Κέντρου Επενδύσεων.
Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα.
Από το 1986 μέχρι το 1997 ήταν πρόεδρος της
RALSTON ENERGY SYSTEMS EUROPE SA (ευρωπαϊκή διάσταση της εταιρείας που ανήκε στη
RALSTON PURINA). Την ίδια περίοδο υπήρξε μέλος στο WORLD-WIDE BUSINESS COUNCIL της
ίδιας εταιρείας. Από το 1970 έως το 1986 εργάσθηκε στην UNION CARBIDE σε πολλές θέσεις
μεταξύ των οποίων και Διευθύνων Σύμβουλος
στην Ελλάδα και ως Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Ευρώπης για τα καταναλωτικά προϊόντα.
Ανάμεσα σε άλλες δραστηριότητες διετέλεσε
Πρόεδρος της EUROPEAN PORTABLE BATTERY
ASSOCIATION, Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας της Γενεύης, Μέλος της Συμβουλευτικής
Επιτροπής του BUSINESS EUROPE (μια έκδοση του
ECONOMIST), Mέλος του WORLD PRESIDENTS’
ORGANISATION (WPO) και Μέλος του Εκπαιδευ-

τικού Συμβουλίου του MBA προγράμματος του
Πανεπιστημίου DE PAUL του Σικάγο και Αντιπρόεδρος της ΕΕΔΕ.
Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο DE PAUL του Σικάγο της πολιτείας Ιλλινόις
των Η.Π.Α.

Costas Bakouris
Chairman TI-Greece
He was elected Chairman of Transparency International Greece in December 2006 and recently re-elected for another 3-year term. He
is currently Chairman of the Board of Directors
of Corinth Pipeworks S.A. and Chairman of the
Greek-Russian Business Council.
Mr Bakouris is also serving since 2000 as a
Board Member and as a consultant to a number of companies of the Viohalco Group, an internationally active and well-established greek
industrial enterprise.
He served as managing director of the Organizing Committee for Athens 2004 Olympic Games
from 1998-2000, and also as Chairman to the
Board of the Hellenic Center for Investment
(ELKE) from 2001-2002. He also served as
Chairman of the Board of Directors of NET MED
NV, the holding company of subscription TV companies in Greece & Cyprus from 2004 to 2008.
Mr Bakouris carries with him many years of experience from the private sector. Between 1986
and 1997, he was Chairman of Ralston Energy
Systems Europe S.A., the European Arm of Eveready battery company, a division of Ralston
Purina CO. During the same period he was also
a member of the company’s worldwide business
council. From 1970 to 1986, he held several executive positions in Union Carbide including that

of Managing Director in Greece and Vice-President and General Manager of the Consumer
Products Europe in Switzerland
Amongst other activities he served as President
of the European Portable Battery Association,
President of the Greek Community in Geneva,
Member of the Advisory Board of Business Europe (an economist publication), and Member
of the WPO (World Presidents’ Organization).
He was also a member of the Advisory Board
for the MBA Programme of De Paul University, Chicago and served as Vice President of the
Greek Management Association.
He holds an MBA Degree from De Paul University in Chicago, Illinois.

Γιάννης Μαυρής
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος - Public Issue
Ο Γιάννης Μαυρής γεννήθηκε στην Αθήνα το
1961. Είναι παντρεμένος και πατέρας ενός
παιδιού.
Σπούδασε Οικονομικά και Πολιτικές Επιστήμες.
Είναι διδάκτορας Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών, με αντικείμενο την εκλογική
βάση των μεταπολιτευτικών πολιτικών κομμάτων.
Από το 1990 ασχολείται συστηματικά με τη θεωρία των πολιτικών κομμάτων, τη μελέτη της
εκλογικής συμπεριφοράς στην Ελλάδα και στην
Κύπρο, την εμπειρική ποσοτική πολιτική και κοινωνική έρευνα, την έρευνα Κοινής Γνώμης, καθώς
και τη θεωρία και την πρακτική των πολιτικών
Δημοσκοπήσεων. Από το 1993 έως σήμερα, έχει
σχεδιάσει, επιβλέψει και αναλύσει επιστημονικά
περισσότερες από 1500 εμπειρικές ποσοτικές
έρευνες ειδικών πληθυσμών και κοινής γνώμης.
Στη δεκαετία του ’90, πραγματοποίησε στα Βαλκάνια (Αλβανία, Βουλγαρία & ΠΓΔΜ) σημαντικό

αριθμό ερευνών πολιτικής κουλτούρας, εκλογικής
συμπεριφοράς, καθώς και έρευνες πολιτικής ελίτ,
κάποιες από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν για
πρώτη φορά.
Στην περίοδο 1993-1994, διατέλεσε Διευθυντής
Πολιτικών και Κοινωνικών ερευνών της εταιρείας
ΚΕΜΕ και επιστημονικός υπεύθυνος στην Ελλάδα,
για την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου (Έρευνα
Κοινής Γνώμης που εξακολουθεί να διεξάγεται
σε όλες τις χώρες-μέλη της ΕΕ, για λογαριασμό
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Το 1995 ανέλαβε
τη θέση του Διευθυντή Πολιτικών Ερευνών του
Ινστιτούτου Ερευνών Κοινής Γνώμης VPRC. Από
το 1996 έως το 2003 διατέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ενώ από το Δεκέμβριο του
2004, μέχρι το Νοέμβριο του 2007, οπότε και
παραιτήθηκε, κατείχε και τη θέση του Προέδρου
του Δ.Σ. Έκτοτε διατηρεί μόνο τη μετοχική ιδιότητα.
Το 2001 ίδρυσε την εταιρεία Public Issue. Από
τον Δεκέμβριο του 2007 ασχολείται αποκλειστικά με τη διεύθυνσή της.
Στις ελληνικές Βουλευτικές εκλογές του 1996,
πραγματοποίησε με το Ινστιτούτο VPRC την
πρώτη δημοσκόπηση έξω από τις κάλπες (exit
poll) της Δημόσιας Τηλεόρασης (ΕΡΤ) και στις
Κυπριακές Προεδρικές εκλογές του 2003, με
την εταιρεία CYMAR την πρώτη δημοσκόπηση
έξω από τις κάλπες (exit poll) της κυπριακής
Δημόσιας Τηλεόρασης (ΡΙΚ). Στις ελληνικές
Βουλευτικές εκλογές του 2004 και του 2007
εφάρμοσε με εξαιρετική επιτυχία και καθιέρωσε -παρά τις σφοδρές αντιδράσεις που αρχικά
προκάλεσε- την τηλεφωνική μέθοδο για την
εκτίμηση της πρόθεσης ψήφου.
Έχει διατελέσει, κατά καιρούς, υπεύθυνος ερευνών και επιστημονικός συνεργάτης ερευνητικών
προγραμμάτων, στα περισσότερα επιστημονικά
ιδρύματα της χώρας: το Ίδρυμα Μεσογειακών
Μελετών (ΙΜΜ), το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το
Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερι-

κής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), το Ελληνικό Κέντρο
Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ), το Ινστιτούτο
Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), το Ινστιτούτο
Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής (ΙΝΕΡΠΟΣΤ),
το Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών
Μελετών (ΙΣΤΑΜΕ), το Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Επιμόρφωσης (ΚΠΕΕ) και το Ινστιτούτο
Δημοκρατίας Κ.Καραμανλής (ΙΔΚΚ).
Ως εκλογικός αναλυτής έχει καλύψει, από το
1990, όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις στην
Ελλάδα και στην Κύπρο, καθώς σε αρκετές Βαλκανικές ή Ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ως αναλυτής
ερευνών κοινής γνώμης έχει συνεργασθεί με
σημαντικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς
σταθμούς, καθώς και εφημερίδες. Αναλυτικότερα, από το 1993 έως σήμερα παραμένει εκλογικός αναλυτής στο ΡΙΚ. Από το 1993, έως το
2012, συνεργάσθηκε ως πολιτικός και εκλογικός αναλυτής με την εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ,
όπου έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 450
πολιτικές, κοινωνικές και εκλογικές αναλύσεις.
Από το 1994 έως το 2000, διατέλεσε εκλογικός και πολιτικός αναλυτής στην ΕΡΤ, ενώ
στο διάστημα 1996-2002 συνεργάσθηκε με
την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ. Από το 2004, έως τον
Σεπτέμβριο του 2013, συνεργάσθηκε με τον
ραδιοφωνικό και τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ,
πραγματοποιώντας και αναλύοντας τη μηνιαία
έρευνα του Πολιτικού Βαρόμετρου.
Παράλληλα, σε ακαδημαϊκό επίπεδο, έχει διδάξει: α) σε μεταπτυχιακό επίπεδο (2002-2004),
θεωρία και πρακτική ερευνών κοινής γνώμης
και δημοσκοπήσεων, στα τμήματα Επικοινωνίας
& ΜΜΕ και Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. β) σε προπτυχιακό επίπεδο
(2008-2009), θεωρία πολιτικών κομμάτων,
ως Λέκτορας Πολιτικής Επιστήμης, στο τμήμα
Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων, του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Yiannis Mavris
CEO of Public Issue
Yiannis Mavris was born in Athens in 1961. He is
married with one child.
After studying Economics and Political Science,
he received his doctorate in Political Science
from the University of Athens with a dissertation
on the electoral base of political parties in the
post-dictatorship period.
Since 1990 he has been systematically occupied
with the theory of political parties, the study of
voting behavior in Greece and Cyprus, empirical
quantitative political and social research, public
opinion research, as well as political opinion polls
in theory and practice. Since 1993 he has designed, overseen and scientifically analyzed over
1,500 empirical quantitative surveys of specific
populations and public opinion. In the 90s, he carried out a large number of surveys in the Balkans
(Albania, Bulgaria, FYROM) relating to political
culture, voting behavior and the political elite,
some of which were conducted for the first time.
In the period 1993-1994, he was Director of
Political and Social Research at the company
Marketing Research Center Hellas (KEME) and
scientific supervisor in Greece for Eurobarometer
(public opinion surveys that continue to be conducted on behalf of the European Commission in
all EU member states). In 1995 he assumed the
post of Political Research Director at the Institute
for Public Opinion Research VPRC. Between 1996
and 2003 he served as VPRC’s managing director,
while from December 2004 to November 2007,
when he resigned, he was also Chairman of the
Board of Directors. Since then, he has retained
only his shareholder capacity.
In 2001 he founded Public Issue. Since December
2007 he has been exclusively engaged with the
company’s management.

In Greece’s parliamentary elections in 1996,
he carried out with VPRC the first exit poll on
behalf of state broadcaster ERT and in Cyprus
presidential elections in 2003, with the company CYMAR, the first exit poll on behalf of the
Cyprus Broadcasting Corporation. In Greece’s
parliamentary elections in 2004 and 2007 he
successfully applied and established – despite
vehement opposition at the time – the telephone
survey method for estimating voting intentions.
From time to time he has served as head of
research and scientific associate in programs
at most of the country’s scientific institutions:
Foundation for Mediterranean Studies (IMM),
Panteion University, Hellenic Foundation for European & Foreign Policy (ELIAMEP), Hellenic Centre
for European Studies (EKEM), Labor Institute of
the Greek General Confederation of Labor (INE/
GSEE), Athens Development and Governance
Institute (ADGI-INERPOST), Institute of Strategic
and Development Studies (ISTAME), Center for
Political Research and Communication (KPEE)
and the Konstantinos Karamanlis Institute for
Democracy (IDKK).
As an election analyst he has covered – since
1990 – all electoral contests in Greece and Cyprus, as well as in a number of Balkan or European countries, while as a public opinion survey
analyst he has worked with major TV/radio stations and newspapers. In particular, from 1993
to the present he has been an election analyst
for the Cyprus Broadcasting Corporation. From
1993 to 2012 he was a political and election
analyst for the daily KATHIMERINI, in which he has
published over 450 political, social and election
analyses. Between 1994 and 2000 he was an
election and political analyst for Greece’s state
broadcaster ERT, while in the period 1996-2002
he also worked with the daily TA NEA. Between
2004 and September 2013 he worked with SKAI

radio and television station, conducting and analyzing the monthly Political Barometer survey.
In an academic capacity, he has taught: a) at a
post-graduate level (2002-2004), theory and
practice of public opinion surveys and opinion
polls, in the Communication & Mass Media and
Political Science & Public Administration departments of the University of Athens. b) at undergraduate level (2008-2009), theory of political
parties, as lecturer in Political Science in the
department of Political Science & International
Relations of the University of Peloponnese.
Main published work:
• Political Parties and Social Alliances in Pre-Dictatorship Greece (in cooperation with Christophoros Vernardakis), pub. Exandas, Athens, 1990.
Reprinted online by Public Issue, Athens 2012.
• “The crisis of the party system: International or
Greek phenomenon?” in the collective volume:
Political parties on the threshold of the new
era, INERPOST, pub. Gnosi, Athens 1996.
• Characteristics, Attitudes and Trends of the
political elite in Albania. Greece’s image, pub.
Foundation for Mediterranean Studies, Athens
1997.
• “Opinion polls and the political system in
Greece”, in the collective volume: The Constitution, Scientific Conferences 1, The 20 years
of the 1975 Constitution, pub. Sakkoulas,
Athens 1998.
• Local Government Officers Survey, exercise
books, no. 24, Panteion University, Department
of Psychology, Athens 1998, Research into the
Living and Working Conditions of the Working
Population in Athens, key findings, pub. Athens
Labor Center, May 1998.
• Public Opinion in Greece, 1999-2000 (collective volume), pub. VPRC / Nea Synora-A.
Livanis, Athens 1999.

• Public Attitudes towards Governance in
Greece, pub. ISTAME, Athens 1999.
• The young people of our time. Values, attitudes and perceptions of Greek youth (19971999)”, (in collaboration), pub. Papazisis,
Athens, p. 152.
• “Political Parties, the Media and Polling in
Greece”, in Tsatsos, Dimitris & Xenophon
Kontiadis (ed.) 2003: The future of political
parties, pub. Papazisis, Athens, pp. 209-224.
• «From accession to the euro. The evolution
of Greek public attitudes toward European
integration, 1981-2001», in Dimitrakopoulos Dionyssis & Argyris Passas (ed.) 2004:
Greece in the European Union, London-N.Y.:
Routledge, σελ.113-138.
• “Party system and electoral competition in
Greece. The Greek two-party system in the
period 1994-2004”, in Vernardakis, Christophoros et al. (ed.): Thirty years of Democracy: The political system of the Third Greek
Republic 1974-2004, Volume I, pub. Kritiki,
Athens 2004.
• “Method for estimating the distribution of
parliamentary seats and constituencies (in
collaboration with Giorgos Symeonidis), in
Vernardakis, Christophoros (ed.): Public opinion in Greece 2004, pub. Savvalas, Athens
2005, pp. 199-228.
• “Parliamentary elections 2004: Election result forecast and impact of the pre-election
period” (in collaboration with Giorgos Symeonidis), in Vernardakis, Christophoros (ed.):
Public opinion in Greece 2004, pub. Savvalas,
Athens 2005, pp. 17-56.
• “The influence of political forces in 2006
Prefectural and Municipal elections”, Emfasi,
issue 29, 10-12 2006, pp. 128-140.
• Barometer 2006, Public Opinion surveys by
Public Issue, pub. Public Issue, Athens, 2010.

• “Electorate trends during 2006. The political
scene in the two-year post-election period
2004-2006”, in Mavris, Yiannis (ed.) 2010:
Barometer 2006: Public Opinion surveys by
Public Issue, pub. Public Issue, Athens 2010,
pp. 15-29.
• “Historical trends in the electorate in the municipalities of Athens, Thessaloniki, Piraeus
and the Athens-Piraeus super-prefecture in
the period 1974-2006”, (in collaboration with
Giorgos Symeonidis), in Mavris, Yiannis (ed.)
2010: Barometer 2006: Public Opinion surveys by Public Issue, pub. Public Issue, Athens
2010, pp. 295-310.
• Barometer 2007, Public Opinion surveys by
Public Issue, pub. Public Issue, Athens, 2010.
• “The political scene and electorate trends
during 2007”, in Mavris, Yiannis (ed.) 2010:
Barometer 2007: Public Opinion surveys by
Public Issue, pub. Public Issue, Athens 2010,
pp. 13-50.
• “Parliamentary elections of 16 September
2007: extension and decremental replication of 2004”, in Mavris, Yiannis (ed.) 2010:
Barometer 2007: Public Opinion surveys by
Public Issue, pub. Public Issue, Athens 2010,
pp. 55-71.
• “Election result forecast and the significance
of the pre-election period for 2007 parliamentary elections” (in collaboration with Giorgos Symeonidis), in Mavris, Yiannis (ed.) 2010:
Barometer 2007: Public Opinion surveys by
Public Issue, pub. Public Issue, Athens 2010,
pp. 143-158.
• “Greece’s austerity election”, New Left Review
76, July-August 2012.
• Opinion polls and elections 2012. Review by
Public Issue (in collaboration with Giorgos
Symeonidis), www.publicissue.gr, 12/9/2012.
Other of his articles have appeared in the sci-

entific journals: Greek Political Science Review,
Emfasi, Epikentra, Theseis, New Left Review,
Journal of Political Science, To Syntagma.
Yiannis Mavris is a member of the Greek Political
Science Association (EEPΕ), the American Political Science Association (APSA), the World Association for Public Opinion Research (WAPOR) and
the Association of Greek Market and Opinion
Research Companies (SEDEA), where he has
served on the Management Board and chaired
the Opinion Poll Committee.

• Αναμνήσεις από το Βίτενμπεργκ – Όψεις του
αδιεξόδου και η αναζήτηση της αισιοδοξίας
(2009)
• Σταθεροί τόποι (2012)
• Έξω από το καταφύγιο – Κείμενα για τη συνειδητοποίηση (2013).
Όλα τα βιβλία έχουν κυκλοφορήσει από τις
«Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις».
Τον συναντάτε στο Διαδίκτυο, τον βρίσκετε
στο facebook, τον γνωρίζετε καλύτερα στο
lefteriskousoulis.gr.

Λευτέρης Κουσούλης

Lefteris Kousoulis

Σχολιαστής / Πολιτικός Επιστήμονας
Ο Λευτέρης Κουσούλης γεννήθηκε στην Ελίκα
Λακωνίας το 1952. Γυμνάσιο στη Σπάρτη. Λύκειο στους Μολάους. Σπούδασε στην Πάντειο
και στη Γαλλία, την πολιτική και τα φαινόμενα
εξουσίας. Από τα φοιτητικά του χρόνια, έχει
ιδιαίτερα ασχοληθεί με τη μελέτη των μηχανισμών κοινωνικής και πολιτικής επιρροής.
Εργάστηκε λίγα χρόνια ως ωρομίσθιος καθηγητής. Από το 1995 εργάζεται στο χώρο του
στρατηγικού σχεδιασμού και της επικοινωνίας
με την εταιρεία «Λέγειν & Πράττειν». Συμμετείχε στην εκδοτική πρωτοβουλία «Το Πέρασμα»,
που στο σύντομο βίο της εξέδωσε 15 τίτλους.
Ο Λευτέρης Κουσούλης, αρθρογραφεί συχνά
στον Τύπο καθώς και στο Διαδίκτυο, τόσο για
την πολιτική, όσο και για άλλες καθημερινές
πλευρές της ύπαρξης. Επιλεγμένα κείμενά του
έχουν γίνει αντικείμενο έκδοσης. Μέχρι τώρα
έχουν κυκλοφορήσει:
• Κείμενα για την πολιτική & την Επικοινωνία
(2007)
• Ήττα της Πολιτικής – 18 θέσεις απέναντι (2008)

Commentator / Political Scientist
Lefteris Kousoulis was born in Elika, a village of
Laconia, in 1952. He graduated from the High
School of Molaoi, Laconia. He studied politics and
the phonomena of power in Greece and France.
He worked for a few years as a professor. Since
1995, he has been working on politics and communication with the company “Legein & Prattein”
(means Speaking & Acting), which he directs.
He participated in the publishing initiative “To Perasma” (means The Passage), that developed its
activities from 2009 to 2012 with 15 book titles.
Lefteris Kousoulis often writes in Press and
Web about politics, and also, aspects of everyday social life.
Some of his selected articles have been published in the following book titles:
• Articles for politics & communication (2007)
• The defeat of politics – 18 positions opposite
(2008)
• Memories from Wittenberg – Views of deadlock and the search of optimism (2009)
• Stable places (2012)

• Out of the shelter – Texts of awareness (2013).
All the above titles were released by “Metamesonikties Publishing”.
You meet him in the Web, you find him on facebook, you know him better at lefteriskousoulis.gr.

Χαρίδημος K. Τσούκας
Kαθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης Πανεπιστημίου Κύπρου και Ερευνητής Καθηγητής
Οργανωσιακών Σπουδών στο University of
Warwick (Βρετανία)
Ο Χαρίδημoς Κ. Τσούκας (www.htsoukas.com)
γεννήθηκε το 1961 στο Καρπενήσι. Σπούδασε
στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και, αργότερα, εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στην κοινωνιολογία των οργανώσεων στο Πανεπιστήμιο του
Μάντσεστερ. Έχει εργασθεί στο ALBA Graduate
Business School, και στα Πανεπιστήμια Μάντσεστερ, Έσσεξ και Στραθκλάϋντ της Μ. Βρετανίας.
Σήμερα είναι καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης
στην Έδρα Columbia Ship Management στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου και Διακεκριμένος Ερευνητής Καθηγητής Οργανωσιακών Σπουδών
στο University of Warwick (Βρετανία). Διετέλεσε διευθυντής (Editor-in-Chief) του διεθνούς
επιστημονικού περιοδικού Organization Studies
(2003-2008). Τον Ιούλιο 2014 αναγορεύτηκε σε
Doctor of Science από το Πανεπιστήμιο Γουόρικ.
Δεκάδες άρθρων του έχουν δημοσιευθεί σε
κορυφαία διεθνώς επιστημονικά περιοδικά του
κλάδου του. Έχει συγγράψει τα εξής βιβλία: Αν ο
Αριστοτέλης Ήταν Διευθύνων Σύμβουλος (Καστανιώτης, 2012 5η έκδοση), Complex Knowledge:
Studies in Organizational Epistemology (Oxford
University Press, 2005, 2η έκδοση), Έναρθρη
Κραυγή (Καστανιώτης, 2007), και Κατευθύvσεις

για τη Μεταρρύθμιση τoυ Κράτoυς (Κασταvιώτης, 1998) (με τον Δ. Β. Παπούλια). Το βιβλίο του
Η Τραγωδία των Κοινών: Πολιτική Φαυλότητα,
Απαξίωση Θεσμών, Χρεοκοπία θα κυκλοφορήσει
προσεχώς από τις εκδόσεις Ίκαρος. Έχει συνεπιμεληθεί αρκετά βιβλία, μεταξύ των οποίων:
Philosophy and Organization Theory (Emerald,
2011) , The Oxford Handbook of Organization
Theory: Meta-theoretical Perspectives (Oxford
University Press, 2003), Organizations as
Knowledge Systems (Palgrave Macmillan,
2004) και Managing the Future: Foresight in
the Knowledge Economy (Blackwell, 2004).
Είναι επιστημονικός σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρίας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων, αρθρογραφεί τακτικά στον ελληνικό Τύπο, και διευθύνει
την ετήσια σειρά βιβλίων Perspectives on Process
Organization Studies (Oxford University Press).
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν,
μεταξύ άλλων: τη διαχείριση της οργανωσιακής
γνώσης και μάθησης, τη διαχείριση αλλαγών και
μεταρρυθμίσεων, τη σχέση θεωρίας και πράξης
στις κοινωνικές επιστήμες (με έμφαση στην οργανωσιακή-διοικητική επιστήμη), και επιστημολογικά θέματα αναφορικά με την ανάπτυξη των
διοικητικών και κοινωνικών επιστημών.
e-mail: htsoukas@ucy.ac.cy,
Hari.Tsoukas@wbs.ac.uk

Γεώργιος-Στυλιανός Πρεβελάκης
Καθηγητής Γεωπολιτικής στη Σορβόννη,
Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδος στον
ΟΟΣΑ
Ο Γεώργιος-Στυλιανός Πρεβελάκης είναι Καθηγητής Γεωπολιτικής στην Σχολή Γεωγραφίας
και Χωροταξίας του Πανεπιστημίου της Σορβόννης (Paris 1).

Σπούδασε Αρχιτεκτονική στην Αθήνα και
Χωροταξία στην Γαλλία. Μετά το τέλος του
Ψυχρού Πολέμου, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα μεταφέρθηκαν από την Χωροταξία
στην Γεωπολιτική. Υπηρέτησε ως Καθηγητής
και Ερευνητής στην Ελλάδα (ΕΜΠ και Πάντειο),
στην Γαλλία (Σορβόννη, Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Παρισιού και Σχολή Ανατολικών
Γλωσσών-INALCO), στις Ηνωμένες Πολιτείες
της Αμερικής (Johns Hopkins University, Boston
University, Tufts University) και στο Ηνωμένο
Βασίλειο (London School of Economics).
Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2003-2005 ανέλαβε την Έδρα Κωνσταντίνου Γ. Καραμανλή σε
Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Σπουδές στη Σχολή Fletcher. Είναι συνδιευθυντής του Γαλλικού επιστημονικού περιοδικού Anatoli (CNRS
Editions) και αρθρογραφεί ανά δεκαπενθήμερο
στην εφημερίδα Εστία. Ανάμεσα στις δημοσιεύσεις του συγκαταλέγονται: Les Balkans,
cultures et géopolitique (Nathan, Paris), Les
réseaux des diasporas (Harmattan, Paris),
Géopolitique de la Grèce ( Complexe, Brussels),
Pour une nouvelle Entente balkanique, CNRS
Editions, 2010, Géopolitique des civilisations.
Huntington 20 ans après, CNRS Editions, 2013.
Από τον Ιούλιο του 2013, υπηρετεί ως Μόνιμος
Αντιπρόσωπος της Ελλάδος στον ΟΟΣΑ.

and Physical Planning in France. Since the end
of the Cold War, he has shifted the focus of
his research from Physical Planning to Geopolitics. He has served as Professor and Reseach
Professor in Greece (Polytechneion, Panteion
University), in France (Sorbonne, Sciences Po of
Paris and INALCO), in the United States (Johns
Hopkins University, Boston University, Tufts
University) and in the United Kingdom (London
School of Economics). During 2003-2005 he
has been the chairholder of the Constantine
G. Karamanlis Chair in Hellenic and European
Studies at The Fletcher School. Professor Prevelakis is co-director of the French academic
journal Anatoli (CNRS Editions) and bi-weekly
op-ed contributor to the Athens newspaper
Estia. Among his publications are: Les Balkans, cultures et géopolitique (Nathan, Paris),
Les réseaux des diasporas (Harmattan, Paris),
Géopolitique de la Grèce ( Complexe, Brussels),
Pour une nouvelle Entente balkanique, CNRS
Editions, 2010, Géopolitique des civilisations.
Huntington 20 ans après, CNRS Editions, 2013.
Since July 2013, he serves as the Permanent
Representative of Greece at the OECD.

Κυριάκος Μητσοτάκης
George Prevelakis
Professor of Geopolitics at the Sorbonne,
Permanent Representative of Greece at the
OECD
George Prevelakis is Professor of Geopolitics
at the Department of Geography and Planning
of the Sorbonne (Paris 1).
He studied Architecture in Athens and Urban

Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γεννήθηκε το 1968
στην Αθήνα. Αφού αποφοίτησε αριστούχος
από το Κολλέγιο Αθηνών συνέχισε τις σπουδές του στην Αμερική. Σπούδασε κοινωνικές
επιστήμες στο Harvard από όπου αποφοίτησε
με την ανώτατη τιμητική διάκριση «summa cum
laude» ενώ τιμήθηκε με τα έπαθλα «Hoopes»
και «Tocqueville» για την εκπόνηση της διατρι-

βής του με θέμα την αμερικανική εξωτερική
πολιτική απέναντι στην Ελλάδα. Συνέχισε τις
σπουδές του στο Stanford, στον τομέα των
διεθνών οικονομικών σχέσεων και τις ολοκλήρωσε στο Harvard Business School στον τομέα
της διοίκησης επιχειρήσεων.
Πριν ασχοληθεί με την πολιτική, εργάστηκε επί
μία δεκαετία στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Διετέλεσε οικονομικός
αναλυτής στην Chase Investment Bank και
σύμβουλος στην κορυφαία εταιρία συμβούλων McKinsey and Company στο Λονδίνο.
Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, εργάστηκε ως ανώτατο στέλεχος επενδύσεων
στην Alpha Ventures της Alpha Bank και στη
συνέχεια μετακινήθηκε στον Όμιλο της Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδας. Διατέλεσε για τρία
χρόνια Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής
Επιχειρηματικών Συμμετοχών, την οποία και
ανέδειξε σε κορυφαία εταιρεία στην Ελληνική
και Βαλκανική αγορά του private equity και του
venture capital. Η Εθνική Επιχειρηματικών
Συμμετοχών χρηματοδότησε πολλές γρήγορα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις με ίδια κεφάλαια, δημιουργώντας εκατοντάδες θέσεις
απασχόλησης. Για την επαγγελματική του
δραστηριότητα έχει λάβει τιμητικές διακρίσεις,
με σημαντικότερη την βράβευσή του το 2003
από το World Economic Forum ως “Global
Leader for Tomorrow”.
Στις εκλογές του 2004 και του 2007 εξελέγη
πρώτος σε σταυρούς προτίμησης βουλευτής
με τη Νέα Δημοκρατία στη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της χώρας, τη Β΄ Αθηνών, ενώ
στις εκλογές του 2009 εξελέγη για τρίτη φορά.
Στις εκλογές του Μαΐου 2012 εξελέγη για μία
ακόμη φορά πρώτος στη Β’ Αθηνών, ενώ ήταν
επικεφαλής του ψηφοδελτίου στις εκλογές του
Ιουνίου 2012.
Στη Βουλή των Ελλήνων έχει συμμετάσχει στην

Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος και
στις Επιτροπές Οικονομικών, Παραγωγής και
Εμπορίου, Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Εξωτερικών και Άμυνας ενώ διετέλεσε για δύο χρόνια
Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος.
Έως τις εκλογές του 2012 ήταν Τομεάρχης Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας.
Έχει επισκεφθεί πολλές περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές της χώρας, έχει συμμετάσχει
σε δεκάδες συνέδρια για το περιβάλλον στην
Ελλάδα και το εξωτερικό μεταξύ αυτών στις
διεθνείς διασκέψεις του ΟΗΕ για την κλιματική
αλλαγή στο Μπαλί, το Πόζναν, το Κανκούν και
την Κοπεγχάγη.
Στις 24 Ιουνίου 2013 ορίστηκε Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.
Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά και έχει
εκδώσει το βιβλίο «Οι Συμπληγάδες της Εξωτερικής Πολιτικής».
Έχει τρία παιδιά, τη Σοφία, τον Κωνσταντίνο
και τη Δάφνη.

Kyriakos Mitsotakis
Minister of Administrative Reform
and e-Governance
Kyriakos Mitsotakis was born in Athens in
March 1968. He graduated Salutatorian from
AthensCollege, the leading Greek high school,
in 1986.
Kyriakos obtained his bachelor degree in
Social Studies, summa cum laude, from
HarvardUniversity in 1990. During his
studies at Harvard he received the Hoopes
and Tocqueville prizes for outstanding
undergraduate thesis on the subject of US
foreign policy towards Greece. Kyriakos also

earned an MA in International Relations
from Stanford University, where he focused
on European integration, and an MBA from
Harvard Business School .
Kyriakos worked in London as a financial analyst
with Chase Investment Bank and as a consultant
with McKinsey and Company. At McKinsey he
served clients primarily in the telecom, media,
and financial services industries.
In 1997 he returned to Greece where he joined
Alpha Ventures, the venture capital subsidiary
of Alpha Bank, as a senior investment officer.
At Alpha Ventures, he executed venture capital
and private equity transactions in Greece and
the Balkans.
In 1999 Kyriakos joined the National Bank of
Greece, the largest Greek financial institution,
in order to set up the bank’s private equity
and venture capital operation. He was the
chief executive officer of NBG Venture Capital
from its inception in December 1999 and until
April 2003. Under Kyriakos’ leadership NBG
Venture Capital quickly established itself as
one the leading venture capital and private
equity firms in Greece and Southeastern
Europe. In January 2003 he was nominated
by the World Economic Forum as a Global
Leader of Tomorrow (GLT) for his professional
achievements.
In April 2003 Kyriakos resigned from NBG
Venture Capital in order to pursue a career
in politics. He was elected to parliament with
New Democracy in 2004, 2007, 2009 and
2012, receiving more votes than any other
New Democracy candidate.
Kyriakos represents the Athens B constituency
which encompasses most of the city of Athens.
As a representative he has submitted hundreds
of parliamentary questions tackling problems
facing his constituency, focusing in particular

on issues related to the environment and
educational policy.
Until June 2012 Kyriakos was the shadow
minister for the environment and climate
change for New Democracy. Between 2007
and 2009 he served as the Chairman of
the Environment Committee of the Hellenic
Parliament. Under Kyriakos’ leadership,
the Committee became a focal point for
environmental policy by tackling complex issues
ranging from adaptation to climate change to
forest policy and waste management. Kyriakos
is widely acknowledged as the foremost expert
within New Democracy on environmental and
energy issues and has represented his party
to the Bali, Potsdam, Copenhagen, and Cancun
UN climate change conferences.
In June 2013 he was appointed Minister of
Administrative Reform and e-Governance.
Kyriakos speaks English, French, and German.
He is an avid skier and recreational soccer and
basketball player. He has three children, two
girls and a boy.

Elizabeth Filippouli
CEO Global Thinkers Forum
Elizabeth Filippouli is an international
journalist-turned-entrepreneur. She is the
Founder &amp; CEO OF Global Thinkers
an independent, global communications,
stakeholder engagement and strategy
consulting firm. She is also the Founder &amp;
CEO of Global Thinkers Forum a London-based
think tank bringing together thought leaders
and promoting excellence in leadership and
governance through international gatherings,
forums and roundtables.

Global Thinkers Forum was launched under
the Patronage of Her Majesty Queen Rania
of Jordan and took place in Amman, Jordan
discussing ‘Women Leaders in MENA- Power
& Creativity’. The King Abdullah Fund for
Development was among the main sponsors.
She also partnered with the premier network of
seed investors in MENA, Oasis500, to support
women entrepreneurs in the Middle East and
North Africa, always with a focus towards
achieving positive change. GTF facilitates
multi-sector partnerships to promote
empowerment, community development,
entrepreneurship and help leaders understand
the challenges of a world in transformation.
The organisation is very active in the field of
women empowerment and development of
leadership skills for women through mentoring.
Elizabeth has studied Strategy and Innovation
at Said Business School Oxford University,
Transnational Media and Globalisation at
London City University and taken the Harvard
Kennedy School of Government Executive
Education program on “Shaping Change in the
Information Age”. She is also a Leadership
Coach &amp; Barrett Values Centre Certified
Culture Change Consultant supporting clients
in their personal, leadership and cultural
transformation.
Thanks to her background as a journalist and
having worked with international media outlets
such as CNN and Al Jazeera English, Elizabeth
has developed an exceptional network of decision
makers and leaders all around the world. She is
very active internationally in the fields of good
governance, leadership values, innovation, global
trends and social development.
Born in Athens, Greece Elizabeth’s background
is in media with a wealth of experience in news
and storytelling, having worked as a journalist

with Greek press and TV and international
organizations such as Al Jazeera English and
CNN. Also, as a media &amp; communications
expert she has worked -among others- with the
Olympic Games (Athens 2004), the Eurovision,
News Xchange, Coca Cola, the National Lottery
UK, Oxford University &amp; the World
Economic Forum.
She is a regular keynote speaker in high
profile events on topics around Leadership,
Entrepreneurship & amp; Women Empowerment.
She is also a Huffington Post contributor.

Αλεξάνδρα Πίττα - Χαζάπη
Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος της
“Αττική Μελισσοκομική Εταιρεία Αλέξανδρος
Πίττας ΑΕΒΕ”
Από τους κύριους Μετόχους της ΑΤΤΙΚΗ Μελισσοκομικής Εταιρείας, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΤΤΑΣ
ΑΕΒΕ, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνουσα Σύμβουλος
με τομέα ευθύνης της την Εμπορική Διεύθυνση
και τη Διεύθυνση Εξαγωγών της εταιρείας.
Γυμνάσιο και Λύκειο τελείωσε στο Αμερικανικό
Κολλέγιο Αγίας Παρασκευής -Pierce College.
Στη συνέχεια, αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.).
Έχει παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια
Management, Marketing, Οικονομικών, Εξαγωγών κ.λ,π. Επίσης, γνωρίζει άριστα Αγγλικά
και πολύ καλά Γαλλικά.
Στην εταιρεία άρχισε να εργάζεται από πολύ
μικρή αμέσως μόλις τελείωσε το Λύκειο και
παράλληλα έδωσε εισαγωγικές εξετάσεις για
το Πανεπιστήμιο. Εργαζόταν παράλληλα με τις
σπουδές της στο Πανεπιστήμιο. Πέρασε από
όλους τους τομείς της εταιρείας.

Είναι εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. τον Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών για
τέταρτη τετραετία και Πρόεδρος τον Εξαγωγικού
Τμήματος.
Επίσης είναι εκλεγμένο Μέλος τον Δ.Σ. τον Πανελληνίον Συνδέσμου Εξαγωγέων για 6η θητεία. Υπηρέτησε για αρκετές θητείες ως Γενική
Γραμματέας του και στις πρόσφατες εκλογές τον
Σννδέσμον έλαβε τον τίτλο της Αντιπροέδρου,
Τέλος, υπήρξε Β’ Αντιπρόεδρος τον Συνδέσμον
Επωνύμων Προϊόντων (ΕΣΒΕΠ).
Είναι μέλος της ΕΕΔΕ και του Ελληνικού Ινστιτούτον Marketing της. Επίσης είναι μέλος
της Λέσχης Επιχειρηματικότητας και μέλος του
CEO Club.
Εκπροσωπεί επίσης την εταιρεία της ως μέλος
στο Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο και στο Ελληνοκαναδικό Επιμελητήριο.
Η κα Αλεξ. Πίττα - Χαζάπη, το Μάϊο του 2001,
επιλέχτηκε και βραβεύτηκε ως μία από τις 40
(και η μοναδική από την Ελλάδα) σημαντικότερη γυναίκα επιχειρηματίας για το έτος 2000
από τον οργανισμό STAR GROUP στο θεσμό
“LEADING WOMEN ENTREPRENEURS OF THE
WORLD”. Η βράβευση έγινε στη Μαδρίτη.
Στη συγκεκριμένη διοργάνωση συμμετείχαν
700 γυναίκες επιχειρηματίες από 68 χώρες από
όλον τον κόσμο, από τις οποίες βραβεύθηκαν
τελικά 40, μεταξύ αυτών και η κα Χαζάπη η
οποία είναι η 5η Ελληνίδα που βραβεύθηκε στην
ιστορία του θεσμού. Η βράβευση υποστηρίχθηκε από χορηγούς εταιρείες διεθνούς κύρους
όπως η IBM, η American Airlines, η International
Herald Tribune, ο οίκος Dior, το πανεπιστήμιο
Harvard (έδρα John F. Kennedy) κ.α.
Πρόσφατα μαζί με άλλες επτά γυναίκες επιχειρηματίες δημιούργησαν την εθελοντική ομάδα
I for U που ασχολείται με το mentoring και την
δικτύωση νέων γυναικών επιχειρηματιών.
Είναι παντρεμένη με τον Λορέντζο Χαζάπη

και έχει μία κόρη την Κατερίνα η οποία είναι
Διευθύντρια Εταιρικής Ανάπτυξης στην εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ

Alexandra Pitta - Chazapi
CEO of ATTIKI Bee Culturing Co.,
Alex. Pittas S.A.
Mrs. Alexandra Pitta-Chazapi is one of the
main shareholders of ATTIKI Bee Culturing
Co.- Alexandros Pittas S.A., Vice President of
the Board, and Managing Director responsible
for the Commercial Sector (Sales in Greece and
Exports) of the company.
She graduated from the American College of
Greece in Athens - Pierce College and later on
from Athens University of Economy and Business (A.S.O.E.E.). She has attended a number
of seminars (about Management, Marketing,
Economics, Exports etc.). She speaks English
excellently and very good French.
She has started working in the company at a
very young age, immediately after she finished
high school and at the same time she took her
entrance exams to the University. She worked
and at the same time she attended the University. She has worked in almost all departments
of ATTIKI Company.
She is an elected member of the Board of the
Athens Chamber of Commerce and Industry
for a fourth term and President of the Export
Department.
She is also an elected member of the Board of
the Panhellenic Exporters Association (PSE) for
a sixth term as General Secretary and recently
as Vice President. She is the second woman
who became a member of its Board.
In addition she has been an elected member

of the Board and Second Vice-President of the
Association of Branded Products.
She is a member of the Hellenic Association of
Business Administration (E.E.D.E.) and member
of the Greek Institute of Marketing of it. She
is also a member of the Entrepreneurship Association and member of CEO Club.
She also represents ATTIKI Co. as member at
the British Hellenic Chamber Commerce and
the Hellenic Canadian Chamber of Commerce.
In 2001, Mrs. Alexandra Pitta-Chazapi was chosen from Star Group Organization in the “LEADING WOMEN ENTREPRENEURS OF THE WORLD”
competition for the year 2000, as one of the forty
(and the only one from Greece) most important
women entrepreneurs of the world . The award
ceremony was held in Madrid. 700 women from
68 countries participated and 40 of them were
finally awarded. Mrs. Chazapi is the 5th Greek
woman entrepreneur given this honor. The award
was sponsored by international companies such
as: IBM, American Airlines, International Herald
Tribune, Dior Haute Cuture, Harvard University
(John F. Kennedy department) etc.
Recently together with other seven women entrepreneurs they created a volunteer group I for
U which deals with mentoring and networking
of young women entrepreneurs.
She is married to Lorentzos Chazapis and has
a daughter Katerina who is Corporate Development Manager of ATTIKI Co.

Τάκης Αθανασόπουλος
Πρόεδρος ΑΓΕΤ Ηρακλής, Πρόεδρος ΙΟΒΕ
Μηχανικός Παραγωγής με μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικό στη διοίκηση των επιχειρήσεων από το Πολυτεχνείο του Ιλινόις. Δίδαξε

σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, του οποίου διετέλεσε Πρύτανης
(1987-1990).
Ιδρυτικό μέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Toyota Eλλάς (1989-2000), Εκτελεστικός
Αντιπρόεδρος (Executive Vice President & Chief
Operating Officer) της Τoyota Ευρώπης (20012006) και Managing Officer της Τoyota Motor
Corporation (Ιαπωνία) (2004-2006). Πρόεδρος
& Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ (2007-2009),
Πρόεδρος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δημοσίου (08/2012-03/2013),
Πρόεδρος του ΙΟΒΕ (05/2014-σήμερα), Πρόεδρος Δ.Σ. της ΑΓΕΤ Ηρακλής, μέλους του Ομίλου
Lafarge (05/2014 – σήμερα).
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς
(1999). Του απονεμηθεί το Παράσημο του Ανατέλλοντος Ηλίου, Χρυσού και Αργυρού Αστέρα
του Αυτοκράτορα της Ιαπωνίας (2007).

Takis Athanasopoulos
Chairman Heracles General Cement
Company, Chairman, Foundation for
Economic and Industrial Research
Industrial Engineer with post-graduate studies
and Ph.D. in Business and Economics from the
Illinois Institute of Technology. He taught
at Universities in the USA as well as at the
University of Piraeus where he served as
Rector (1987-1990).
Founding member, Chairman and CEO of
Toyota Hellas (1989-2000), Executive
Vice President & Chief Operating Officer of
Toyota Europe (2001-2006) and Managing
Officer of Toyota Motor Corporation (Japan)
(2004-2006). Chairman & CEO of Public
Power Corporation (2007-2009), Chairman

of the Hellenic Republic Asset Development
Fund (08/2012-03/2013), Chairman of the
Foundation for Economic and Industrial
Research (05/2014-to date), Chairman
of the Board of Heracles General Cement
Company, a member of Lafarge Group
(05/2014-to date)
Professor Emeritus of the University of
Piraeus (1999). Awarded the Emperor’s of
Japan Order of the Rising Sun, Gold and Silver
Star (2007).

Θεόδωρος Βασιλάκης
Πρόεδρος Εταιρειών Ομίλου Θ. Βασιλάκης
Ο κ. Θεόδωρος Βασιλάκης γεννήθηκε το 1940
στο Ηράκλειο της Κρήτης , όπου και μεγάλωσε
και ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές.
Το 1958 πήγε με υποτροφία στις Ηνωμένες
Πολιτείες, όπου και έκανε σπουδές σε θέματα
Business Management. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1961 και εργάστηκε μαζί με τον πατέρα
του στην οικογενειακή επιχείρηση διανομής
καυσίμων της TEXACO για την Κρήτη.
Σύντομα ίδρυσε την Θ.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΕ με την
οποία δραστηριοποιήθηκε στον τουριστικό τομέα της ενοικίασης αυτοκινήτων.
Το 1966 υπέγραψε το πρώτο συμβόλαιο εκπροσώπησης (Franchise) στην Κρήτη της HERTZ
INTERNATIONAL με 6 αυτοκίνητα Volkswagen.
Κατόπιν αναλαμβάνει το Franchise για την εκπροσώπηση της Hertz Ιnternational και στη Ρόδο.
Το 1974 αγοράζει τη Hertz Hellas, θυγατρική της
Hertz International, για όλη την Ελλάδα.
Το 1977 συνάπτει συμφωνία με την General
Motors και αναλαμβάνει επισήμως την εισαγωγή των αυτοκινήτων OPEL και ISUZU.
To 1984 αναλαμβάνει την αποκλειστική εισα-

γωγή και διανομή της αυτοκινητοβιομηχανίας
SEAT ΣΤΗΝ Ελλάδα και ακολουθεί η SAAB.
To 1997 βραβεύεται από το ΕΒΕΑ στον τομέα
«ΑΥΤΟΔΗΜΙΟΥΡΓΗΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ».
Το 1999 βραβεύεται από το Ισπανικό Κράτος
για τη συμβολή του στην ανάπτυξη των Ελληνο-Ισπανικών εμπορικών σχέσεων.
Το 1994 αγοράζει τη μικρή εταιρεία αεροταξί
Aegean Aviation και τη μετατρέπει σε Business
Aviation με Learjet αεροσκάφη – μία δυναμική κίνηση σε μία εσωτερική αγορά, που μόλις
απελευθερωνόταν.
Το 1999 διαπιστώνοντας την παντελή έλλειψη
ποιότητας στις αερομεταφορές η μικρή εταιρεία
μετατρέπεται σε τακτική εμπορική αεροπορική
εταιρεία αρχικά με έναν στόλο 6 ολοκαίνουριων
αεροπλάνων και έτσι δημιουργείται η Aegean
Airlines, μέλος του Star Alliance από το 2010, της
ισχυρότερης αεροπορικής συμμαχίας στον κόσμο.
Η Aegean εξαγοράζει την AIR GREECE το 1999
και συγχωνεύεται με την CRONUS το 2001.Το
2013 με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της
Olympic Air ξεκινά μία νέα περίοδος αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας. Με τα 56 αεροσκάφη,
που θα απαριθμούν το στόλο της το 2015 θα
συνδέει 134 προορισμούς σε Ελλάδα και εξωτερικό, θέτοντας ακόμα πιο ισχυρές βάσεις για την
ενίσχυση του εισερχόμενου τουρισμού στη χώρα.
Η Aegean διακρίνεται και βραβεύεται από τους
σημαντικότερους οργανισμούς του κλάδου κάθε
χρόνο για την ποιότητα των προσφερόμενων
υπηρεσιών της και την επιτυχημένη πορεία της.
Η πιο πρόσφατη βράβευσή της από τη SKYTRAX
ως Καλύτερης Περιφερειακής Εταιρείας στην
Ευρώπη το 2014 για 5η φορά.
Ο κ. Θ.Βασιλάκης είναι ιδρυτικό μέλος του ΣΕΤΕ
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ). Επί σειρά ετών διετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεων Αυτοκινήτων Ελλάδος. ΄Εχει

διατελέσει Αντιπρόεδρος του ΣΕΑΑ(ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ),
καθώς και Αντιπρόεδρος του ΕΟΤ (1992-1993).
Το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής του, όμως,
είναι πάντα η οικογένειά του. Είναι παντρεμένος
με την Εμμανουέλα Αληγιζάκη. Η σύζυγός του
και πολύτιμη συνεργάτης του είναι η Γενική Διευθύντρια της AUTOHELLAS-HERTZ. Tα παιδιά
του, Ευτύχιος και Γιώργος, δραστηριοποιούνται
μεθοδικά και επεκτείνουν τις επιχειρήσεις. Η
οικογένεια συμπληρώθηκε με τα 6 του εγγόνια.
Σήμερα και πάντα συνεχίζει τις προσπάθειές
του στη θεμελίωση και στήριξη τομέων της
τουριστικής ανάπτυξης της χώρας σε νέες δραστηριότητες, που αφορούν κυρίως στο γκόλφ
και στην παράταση της τουριστικής περιόδου
της χώρας μας .

Theodoros Vasilakis
Chairman of the Th. Vasilakis Group
of Companies
Mr Theodoros Vasilakis was born in 1940 in
Heraklion, Crete, where he was raised and
completed his secondary education. In 1958,
awarded with a scholarship, he went to the
United States where he studied Business Management at university. He returned to Greece in
1961 and worked with his father at their family
business, the TEXACO fuel distributors in Crete.
Soon, he established TH. VASILAKIS S.A., a
company operating in the tourism sector of
car rental.
In 1966, he concluded the first agreement
with HERTZ INTERNATIONAL for the company’s representation (franchise) in Crete, with 6
Volkswagen Beetle cars. He then undertook the
franchise for the representation of Hertz inter-

national in Rhodes. In 1974, he bought Hertz
Hellas, a subsidiary of Hertz International, for
the whole of Greece.
In 1977, he concluded an agreement with General Motors and officially undertook the import
of OPEL and ISUZU cars.
In 1984, he undertook the exclusive import
and distribution of SEAT cars in Greece, which
was followed by SAAB.
In 1997, he was awarded by the Chamber of
Commerce and Industry in the category “SELFMADE ENTREPRENEUR”.
In 1999, he was awarded by the Spanish
State for his contribution to the development
of Greek-Spanish trade relations.
In 1994, he bought a small air taxi company,
Aegean Aviation, and transformed it into Business Aviation, with Learjet aircraft – a dynamic
move in an internal market which was then
being deregulated.
In 1999, realising the complete lack of quality
in air transport, the small company grew into
a regular commercial airline, with an initial
fleet of 6 brand new aircraft, and this was
how Aegean Airlines, a member of StarAlliance
since 2010, the strongest airline alliance in the
world, was created.
In 1999, Aegean took over AIR GREECE and,
in 2001, it merged with CRONUS. In 2013,
following the completion of Olympic Air’s acquisition, a new era of growth begins for the
company. With 56 aircraft, in 2015, the company’s fleet will connect 134 destinations in
Greece and abroad, setting an even stronger
base for boosting incoming tourism in Greece.
Every year, Aegean wins awards and prizes by
leading industry organisations for the quality of
its services and its successful course. Its most
recent award was by SKYTRAX for the Best Regional Airline in Europe in 2014, for the 5th time.

Mr Th. Vasilakis is a founding member of SETE
(ASSOCIATION OF GREEK TOURISM ENTERPRISES). For many years, he was Chairman of
the Association of Tourism Enterprises for Car
Rental in Greece. He has served as Vice-President of the AMVIR (ASSOCIATION OF MOTOR
VEHICLE IMPORTERS REPRESENTATIVES) as
well as Vice-President of the GNTO (Greek
National Tourism Organisation) (1992-1993).
Nevertheless, his family has always been the
most important part of his life. He is married
to Emmanouela Aligizaki. His wife, and valuable collaborator, is the General Director of
AUTOHELLAS-HERTZ. His children, Eftihios and
Georgios, work methodically and expand the
family business. He now has 6 grandchildren.
Today, as always, he continues his efforts for
the establishment and support of tourism
development in Greece with new activities,
relating mainly to golf and also the extension
of the tourism period of Greece.

Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης. Έχει διατελέσει επί 13
χρόνια Υπεύθυνος Διαχειριστής στην υλοποίηση
έργων και εφαρμογών πληροφορικής, υπηρετώντας στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου
Ελληνικής Αστυνομίας. Τέλος, έχει συμμετάσχει με
επιτυχία σε πληθώρα εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων και μετεκπαιδεύσεων στο αντικείμενο της
πληροφορικής, κυρίως σε θέματα ανάλυσης και
ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων, ανάλυσης κινδύνου και ανάπτυξης έργων
πληροφορικής, καθώς επίσης και σε εκπαιδεύσεις
με αντικείμενο τη Διοίκηση μέσω στόχων και τη
Διαχείριση πόρων στην Ελλάδα. Έχει τιμηθεί με τα
Μετάλλια Ευδόκιμης Επιτελικής Υπηρεσίας Γ΄ Τάξεως, Αστυνομικής Αξίας Β΄ Τάξεως, Χρυσό Σταυρό
του Τάγματος του Φοίνικα και Χρυσό Σταυρό του
Τάγματος της Τιμής.

Vasileios E. Papakostas
Police Lieutenant Colonel Deputy Director
of the Hellenic Cybercrime Division

Βασίλειος Ε. Παπακώστας
Αστυνομικός Υποδιευθυντής
Υποδιευθυντής Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Ελληνικής Αστυνομίας.
Ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
Βασίλειος, κατέχει τη θέση του Υποδιευθυντή της
Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της
Ελληνικής Αστυνομίας. Αποφοίτησε με άριστα από
τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας,
το 1997. Κατέχει την ειδικότητα του Προγραμματιστή Η/Υ και είναι εξειδικευμένος στην ανάλυση
και ανάπτυξη πληροφοριακών και επικοινωνιακών
συστημάτων. Έχει παρακολουθήσει επιτυχώς σημαντικό αριθμό εξειδικευμένων σεμιναρίων και έχει
πιστοποιηθεί σε τεχνολογίες αιχμής από το Εθνικό

Police Lieutenant Colonel PAPAKOSTAS Vasileios
is the Deputy Director of the Hellenic Cyber
Crime Division. He graduated with honors from
the Hellenic Police Officers’ School, 1997. He is
officially certified IT Developer and is specialized
in the analysis and development of computer
applications. He has served for 13 years as a
Responsible Manager in implementing several
projects and applications, in the Informatics
Division at the Hellenic Police Headquarters.
Finally, he has successfully participated in a variety
of specialized trainings and further trainings in
the field of risk assessment, mainly in analysis
and development of database design and project
development, Security Information Systems, both
in Greece and abroad, as well as courses in the field

of management by objectives and management
resources in Greece. He has been honored with
Medals Meritorious Service Task C Class, B Class
Police Merit, Gold Cross of the Order of the Phoenix
and Golden Cross of the Order of Merit

Department for Consular Affairs and Civil Law,
MFA, 2005-2010
• Ambassador, Embassy of Sweden Buenos Aires,
2010-2013
Charlotte Wrangberg is married and has two sons.

Charlotte Wrangberg

Πολυδεύκης Παπαδόπουλος

Ambassador, Embassy of Sweden Athens

Δημοσιογράφος / Κοινωνιολόγος ΜΜΕ

• Bachelor of Arts at the University of Lund, in
Political Science and Economic History
• Additional university studies in Law, Developing
Country Science and French
• Journalist at several Swedish newspapers with a
primary focus on politics; foreign and domestic
• Joined the Foreign Service in 1987

Σπουδές/Aκαδημαϊκές-Eκπαιδευτικές Aσχολίες
1978: Aπολυτήριο Λυκείου Plymouth/Canton
Michigan, HΠA
1983: Πτυχίο Πολιτικών Eπιστημών Παντείου
Πανεπιστημίου
1987: DEA «Sociologie de l’Information et de
la Communication» (Mεταπτυχιακό Δίπλωμα
Kοινωνιολογίας των MME), Πανεπιστημίου Paris
7 με υποτροφία του ΙΚΥ.
1987-1990: Eκπόνηση διδακτορικής διατριβής
για την «Τηλεόραση χωρίς Σύνορα στην Eυρώπη»
στο ίδιο Πανεπιστήμιο με υποτροφία του
Ιδρύματος Ωνάση.
1989-1990: Ερευνητικό έργο στο Eθνικό Iνστιτούτο
Oπτικοακουστικών ( I.N.A.) της Γαλλίας.
1995-2013: Eπιστημονικός συνεργάτης στο Tμήμα
MME του Kαποδιστριακού Πανεπιστημίου Aθηνών
για τη διδασκαλία του μαθήματος «Eυρωπαϊκό
Pεπορτάζ»
2000-2003: Eπιστημονικός συνεργάτης Eθνικής
Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, υπεύθυνος σεμιναρίου
«Διαχείριση των πληροφοριών στις διεθνείς
σχέσεις-H περίπτωση της Eυρωπαϊκής Eνωσης».
2003: Mέλος επιστημονικής ομάδας του
Πανεπιστημίου Aθηνών (Tμήμα EMME) για τη
συγγραφή μελέτης με θέμα «H εικόνα της Eλλάδας
στο διεθνή τύπο κατά τη διάρκεια της Eλληνικής
Προεδρίας στην EE».
2004: Eπιστημονικός συνεργάτης Oικονομικού

• One year diplomatic training programme, MFA
• Press Officer at MFA, 1988
• Second Secretary at the Embassy of Sweden
in Mexico DF (political issues and cultural
promotion), 1989-1991
• Desk Officer for Mexico and Central America at
the Department for the Americas, MFA, 19921994
• First Secretary at the Embassy of Sweden in
Pretoria/Cape Town (political issues and press
officer), 1995-1998
• Counsellor at the Embassy of Sweden in Madrid
(political issues, EU, cultural promotion and press
officer; including during the Swedish and the
Spanish EU-Presidencies) 1998-2002
• Deputy Director at the Department for the
European Union, MFA, 2002-2003
• Deputy Director and Head of Section at the
Department for Africa (Southern Africa and East
Africa), MFA, 2003-2005
• Director and Deputy Head of Department at the

Πανεπιστημίου Aθηνών στο Mεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Eυρωπαϊκών Σπουδών για στελέχη
επιχειρήσεων.
2004: Eπιμελητής συνέκδοσης Eυρωπαϊκού
Kοινοβουλίου-EKEM τόμου «Tο Eυρωπαϊκό
Σύνταγμα»
2005: Διδασκαλία σεμιναρίου «Νέες Τεχνολογίες
στα ΜΜΕ» στις σχολές του ΟΑΕΔ για νέους και
ανέργους δημοσιογράφους
2005-2006 : Επιμορφωτής σε προγράμματα
επιμόρφωσης του ΥΠΕΠΘ και του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου για εκπαιδευτικούς σε θέματα
Ευρωπαϊκής Ένωσης
2006-2008: Eπιστημονικός συνεργάτης ΙΟΜ
(Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων) για τη
διενέργεια έρευνας «Ασφαλής & Δημιουργική
Ενασχόληση των Παιδιών με το Ιντερνετ»
2009: Έκδοση βιβλίου με τίτλο «Οι έφηβοι και το
ίντερνετ», Εκδόσεις Καστανιώτη
2013: Δοκίμιο στον επετειακό τόμο για τα 20
χρόνια του Τμήματος ΕΜΜΕ του Πανεπιστημίου
Αθηνών με τίτλο «Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ- ‘Κονταίνοντας’ τον ένα πυλώνα»
Eπαγγελματικές ασχολίες
1982-1986: Eκδότης της «Oικολογικής
Eφημερίδας»
1983-1984: Συνεργάτης του περιοδικού
«Οικολογία και Περιβάλλον»
1985: Δημιουργός της πρώτης οικολογικής
εκπομπής («Oικο-λογίες και Αντι-λογίες») στα
ελληνικά MME (Α’ Πρόγραμμα Eλληνικής
Ραδιοφωνίας) .
1985-1988: Mέλος συντακτικής επιτροπής
περιοδικού «Tο Tέταρτο» (διευθυντής Mάνος
Xατζιδάκης).
1987-1990: Παραγωγός ραδιοφωνικού μαγκαζίνο
«Διεθνές Περισκόπιο» για τον διαδημοτικό σταθμό
«Δίαυλος 10»

1988-1990: Free lance ανταποκριτής εφημερίδας
TA NEA στο Παρίσι.
1990-1992: Aνταποκριτής εφημερίδων TA NEA και
TO BHMA στις Bρυξέλλες για θέματα Eυρωπαϊκής
Eνωσης και NATO
1992-1993: Συντάκτης εφημερίδας TO BHMA
στην Aθήνα
1993-1994: Δημιουργός τηλεοπτικού μαγκαζίνο
«Συμβαίνει στην Ευρώπη» στο τηλεοπτικό σταθμό
SEVEN X
1993-1997: Συντάκτης θεμάτων Eυρωπαϊκής
Eνωσης και διεθνούς οικονομίας εφημερίδας
KAΘHMEPINH
1995-1996: Δημιουργός μαγκαζίνο «Διεθνές
Πανόραμα» στην ET2
1997-2002: Yπεύθυνος θεμάτων Eυρωπαϊκής
Eνωσης εφημερίδας KAΘHMEPINH
1993-1998: Σύμβουλος θεμάτων τηλεόρασης/
κινηματογράφου στο Eλληνικό Iδρυμα Πολιτισμού
(EIΠ). Συνεργασία με την ΕΡΤ για την παραγωγή
ντοκιμαντέρ με τις εκδηλώσεις του Ιδρύματος στη
Βενετία, Οδησσό και Βιέννη.
1990,1994,1998: Συνεργασία με το
γαλλογερμανικό κανάλι πολιτισμού ARTE για την
παραγωγή τριών ωριαίων ντοκιμαντέρ.
1999-2004: Σύμβουλος Eπικοινωνίας στο Eθνικό
Iδρυμα Aγροτικής Eρευνας (EΘIAΓE)
2000-2001: Σύμβουλος σε θέματα τύπου του
υφυπουργού ΠEXΩΔE
2000-2003: Συντάκτης/επιμελητής του
εβδομαδιαίου εντύπου της Aντιπροσωπείας της
Eυρωπαϊκής Eπιτροπής στην Eλλάδα «H Eβδομάδα
που πέρασε».
2001: Σύμβουλος στη διενέργεια της πανελλήνιας
ενημερωτικής εκστρατείας για το Eυρώ από την
BBDO στα πλαίσια του Eθνικού Σχεδίου Δράσης
του YΠEΘO
2002-2004: Σύμβουλος Tύπου και Eπικοινωνίας
του Γραφείου του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου στην
Aθήνα

2003: Συνεργάτης του Αθηναϊκού Πρακτορείου
Ειδήσεων για την κάλυψη της Ελληνικής Προεδρίας
2001-2005: Σχολιαστής-αναλυτής ευρωπαϊκών
θεμάτων στην κρατική ραδιοφωνία, υπεύθυνος
συντονισμού διεθνών θεμάτων (Pάδιο NET-105,8)
2002, 2004 & 2005: Δημιουργός ντοκιμαντέρ
–συμπαραγωγής Eυρωπαϊκής Eπιτροπής/
Eυρωκοινοβουλίου- «H Eυρώπη σε κίνηση» (α’
β’ & γ’ έκδοση)
2004 : Yπεύθυνος διεθνών/ευρωπαϊκών θεμάτων
εβδομαδιαίας εφημερίδας «Nέα Προοπτική»
2004-2006: Σύμβουλος της Υπουργού ΕΠΘ
Μαριέττας Γιαννάκου σε ευρωπαϊκά και
περιβαλλοντικά θέματα
2004-2006: Συνεργάτης της εφημερίδας City Press
2005-2009: Μέλος συντακτικής επιτροπής
περιοδικού «Ραδιοτηλεόραση»
2006-2011: Υπεύθυνος Εκδόσεων «ΕνδιάΜΕΣΑ»
και «Συχνότητες» του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών
Μέσων (ΙΟΜ)
2009: Αρχισυντάκτης και παρουσιαστής σειράς
εκπομπών για την Ψηφιακή Τηλεόραση της ΕΡΤ
με τίτλο «Μέσα & Μηνύματα» και περιεχόμενο τη
σχέση παλαιών και νέων ΜΜΕ με την κοινωνία
2010: Δημοσιογραφική έρευνα και επιμέλεια του
ντοκιμαντέρ «Ελευσίνα-Μια Πόλη Δύο Πρόσωπα»
με θέμα την ιστορική και οικολογική εξέλιξη της
Ελευσίνας, παραγωγής του Μεσόγειος SOS. Το
φιλμ προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ
Θεσσαλονίκης 2010, σε διεθνή φεστιβάλ και στα
Αισχύλεια 2010
2009-2012: Συνεργάτης της “Αthens Voice”
2010-2013: Σχολιαστής Ευρωπαϊκών Θεμάτων
στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.
2013-2014: Συντάκτης-Αναλυτής Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Θεμάτων στη Δημόσια Τηλεόραση
και τη ΝΕΡΙΤ

«Νέοι & Περιβάλλον»
1981-1983: Ιδρυτής της 1ης οικολογικήςφοιτητικής παράταξης στο ελληνικό πανεπιστήμιο.
1981-2012: Μέλος πολιτικών οικολογικών
κινήσεων (Οικολογική Πρωτοβουλία, Πρωτοβουλία
για μια Πράσινη Εναλλακτική Κίνηση, ΕΚΟ, Πράσινη
Πολιτική, Οικολόγοι Πράσινοι)
1996-2001: Eιδικός Γραμματέας ΠολιτικούEπιστημονικού Oμίλου «Πολιτεία»
1998-2003: Μέλος Ευρωπαϊκής Κίνησης/ΕΛΕΕΕ
2001-2003: Mέλος «Πράσινου Κύκλου»
2006-σήμερα: Mέλος Ελληνικού Κέντρου
Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜΕ)
Γλώσσες: Aριστη χρήση αγγλικής και γαλλικής
γλώσσας
e-mail:, polpapad@gmail.com

Koινωνικές & Πολιτικές Δραστηριότητες
1979-1982: Μέλος του οικολογικού σωματείου

Professional experience:
Editorial board in the political/cultural magazine

Polydefkis Papadopoulos
Studies:
1978: Graduation from High School, Michigan-USA
1983: B.A. Political Science, Pantion University,
Athens
1987: DEA Diploma (M.A.) “Sociology of Information & Communication”, Paris 7 University –France
1988-1990: Elaboration of PhD in Paris 7: «EC policies in TV without Frontiers»; research fellowship in
«National Institute for Audiovisual of France» (INA)
Present Professional Status:
Journalist in the Greek Public RTV, speciality European & International Affairs
Tutor in the «Department of Communication &
Journalism of the University of Athens» assigning
«European Reportage»
Columnist for the newspaper «Εlefterotypia»

«TO TETARTO» (1985-1987: Director Manos
Hatzidakis+)
Editor of the 1st broadcast on ecology in the Greek
Public Radio (1985-1986)
Correspondent for newspaper «TA NEA» in Paris
(1988 –1990)
Advisor to the Hellenic Foundation for Culture; area:
tv-cinema (1993-1998)
Editor of broadcasts in public/private radios & televisions on international affairs (1985-1986, 19871990, 1993-1994, 1995-1996, 2009-2011)
Production team of 3 documentaries for
French-German TV channel ARTE (1990, 1994,
1998)
Chief Editor for the editions of the «Hellenic Audiovisual Institute» (IOM-public) (2006-2011)
Professional experience and activities concerning
especially the EU
Correspondent for newspapers «TA NEA», «TO
VIMA» in Brussels, (1990 –1992)
Editor of EU Affairs in «Kathimerini» newspaper
(1993-2002)
Editor of the European Commission’s bulletin in
Greece (2000-2003) Press and communication
councillor in the Office of the European Parliament
in Greece (2002-2004)
Commentator & analyst of EU Affairs in the Greek
Public Radio (2001-2010) and the Greek Public
TV (2011-2013)
Tutor in the «Department of Communication &
Journalism of the University of Athens» (19952013)
Working Languages: Greek, English, French

Μαρία Αλεξίου

Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου Εταιριών ΤΙΤΑΝ (2003) και Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δικτύου

για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (2012), μέλος
της ομάδας συντονισμού του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου «ΕΚΕ και Εφοδιαστική Αλυσίδα» (2006).
Απόφοιτος του Νομικού Τμήματος του
Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος στο Δημόσιο Διεθνές και Ευρωπαϊκό
Δίκαιο στον τομέα «Ανθρώπινα Δικαιώματα και
Πολιτικές Ελευθερίες» του Πανεπιστημίου του
Leicester της Αγγλίας. Διευθύντρια Εταιρικών
Σχέσεων και Επικοινωνίας στην FANCO A.E. από
το 1999 έως το 2002, Διευθύντρια Εκπαίδευσης
από το 1998 έως το 1999 και Υπεύθυνη Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού και Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων στην ίδια εταιρία από το 1996 έως
το 1998. Έχει επίσης απασχοληθεί ως Υπεύθυνη
Διεθνών Σχέσεων και Διμερών Συνεργασιών στο
ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ από το 1994 έως το 1995 και Υπεύθυνη
Καινοτομικών Προγραμμάτων και Διακρατικών
Συνεργασιών του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ από το 1992 έως και
το 1993.
Παράλληλα, έχει συνεργασθεί και ως ειδική
εμπειρογνώμων για το Υπουργείο Εργασίας,
τον Ο.Α.Ε.Δ., τον ΕΟΜΜΕΧ, τη Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Τεχνολογίας, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για
την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, το Διεθνές Γραφείο
Εργασίας και άλλους φορείς σε ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο.

Μaria Alexiou

Corporate Social Responsibility Senior Manager,
TITAN Group; Chair of the Board of the Hellenic
Network for CSR; and member of the Hellenic
and American Chamber CSR Committee in
Greece.
Graduated from the Law Department of the Kapodistrian University of Athens and holds a masters
degree in International and European Law, special-

ized for Human Rights and Civil Liberties from the
University of Leicester, U.K. Served as a Corporate
Relations and Social Responsibility Manager in
FANCO S.A. SPORTSWEAR MANUFACTURER (2000
– 2002), Training Director (1998 – 2000), Human
Resources Development and European Programs
Manager (1996 – 1998). Moreover, she served in
the HELLENIC PRODUCTIVITY CENTER as Manager of Bilateral and International Affairs (1993
– 1995), Manager of Innovative and Transnational
Cooperation Programs of the Institute of Technological Applications of the Center (1991 – 1993).
As expert, she has worked for different organizations including among else the Greek Ministry of
Labor, the Hellenic Organization of Manpower,
the Department of Research and Technology of
the Greek Ministry of Development, the European
Foundation for Improving of Working and Living
Condition, and other.

ασχολήθηκε με τη διανομής προγράμματος σε
τηλεοπτικούς σταθμούς εντός και εκτός Ελλάδος
, με την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων για
την τηλεόραση αλλά και για φορείς, Πανεπιστήμια
και ιδιωτικές εταιρείες και τέλος με τη διοργάνωση
πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Η WHITE FOX υπήρξε η πρώτη εταιρεία που έκανε
παραγωγή προγράμματος για αμεα και σήμερα
πρωτοπορεί στη διανομή ελληνικού προγράμματος
(αγγλόφωνου) στην διεθνή αγορά. Έργα της με
πολιτιστικό, επιστημονικό και προσκυνηματικό
περιεχόμενο προβάλλονται σε τηλεοπτικούς
σταθμούς Ευρώπης, Ασίας και Αμερικής όπως και
σε Δημόσιες και Ιδιωτικές Βιβλιοθήκες.
Συμμετοχή και Δραστηριότητα
σε Οργανώσεις – Φορείς
Η κα Μάνου είναι από το Νοέμβριο του 2012 Γενική
Γραμματέας της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάς και
τον Ιούνιο του 2013 ανέλαβε πρόεδρος της Δ/Ε
του ΤΟΓΜΕ της ΕΕΔΕ.
Είναι παντρεμένη και μητέρα μιας κόρης.

Αναστασία Μάνου

Διευθύνουσα Σύμβουλος και Ιδρύτρια της εταιρείας οπτικοακουστικών έργων WHITE FOX A.E.
Απόφοιτος του οικονομικού πανεπιστημίου,
(τ.ΑΣΟΕΕ) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος
του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής του
Πολυτεχνείου Κρήτης.
Η Α.Μάνου εργάστηκε αρχικά ως ερευνήτρια στο
Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών
και στη συνέχεια επί περίπου μια δεκαετία ως
δημοσιογράφος, οικονομικός συντάκτης σε
εφημερίδες (το Βημα, Η Καθημερινή) και στην
τηλεόραση (ΕΡΤ).
Ξεκίνησε την επιχειρηματική της δραστηριότητα με
την απόκτηση υπάρχουσας εταιρείας παραγωγής
ντοκιμαντέρ. Από το 2005 οπότε ανέλαβε
πλήρως τη διοίκηση και την ιδιοκτησία η εταιρεία

Anastasia Manou

Executive Producer of White Fox S.A.
She has started as a researcher in the Economics
and Industrial Research Institute and continued as
a journalist . In 2005, she set off for her career in
business with the White-Fox company, the company existed since 1995. She concerns herself with
the production of documentaries, in entertainment,
educational programs and corporate-advertising
projects. Also, she is since last September the
President of the Woman’s Business and Manager Association of Greece and since 2011 the
Secretary General of the Greek Department of
International Transparency.

