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Απόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 
 
Ο κ. Απόστολος Τζιτζικώστας γεννήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου του 
1978.  
Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες, Εξωτερική Πολιτική και Διπλωματία, 
στο Georgetown University, της Ουάσιγκτον. 
 
Ολοκλήρωσε τις σπουδές του, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη 
Δημόσια Διοίκηση και τα Οικονομικά στο University College of 
London. Απέκτησε την πρώτη εργασιακή του εμπειρία στο Γραφείο 
του Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του 
Κογκρέσου. 
 
Από το 2001 έως το 2007 δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στον 
τομέα της παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης 
γαλακτοκομικών προϊόντων, δημιουργώντας μια σύγχρονη μονάδα 
που στηρίζεται σε βιολογικά πρότυπα, με την επωνυμία 
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΡΑΧΙΑΣ. 
 
Από το 2005 έως το Σεπτέμβριο του 2007 ήταν Πρόεδρος του 
Παραρτήματος Θεσσαλονίκης του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και 
Επικοινωνίας, του πρώτου κέντρου έρευνας και πολιτικής ανάλυσης 
στο χώρο της φιλελεύθερης σκέψης και ιδεολογίας. 
 
Είναι μέλος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού και της Χ.Α.Ν.Θ. Μιλά αγγλικά, γαλλικά και 
ισπανικά και αρθρογραφεί τακτικά σε ελληνικές και ξένες 
εφημερίδες. 
 
Στις εθνικές εκλογές της 16ης Σεπτεμβρίου του 2007 εξελέγη 
Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Α’ Εκλογική Περιφέρεια 
Θεσσαλονίκης λαμβάνοντας 29.166 ψήφους. 

 
 
 



 

 

Διατέλεσε Γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων, μέλος της Μόνιμης 
Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων και 
της Μόνιμης Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων στο 
Ελληνικό Κοινοβούλιο. Επιπλέον, μέλος της Ειδικής Διαρκούς 
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτικών Υποθέσεων καθώς και της 
Ειδικής Επιτροπής για τη Μεταρρυθμιστική Συνθήκη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Τον Οκτώβριο του 2007 εξελέγη αν. Τομεάρχης Εξωτερικών της 
Νέας Δημοκρατίας. Διατέλεσε αντιπρόεδρος της ομάδας φιλίας της 
Βουλής των Ελλήνων για τη Χιλή και συμμετείχε στις ομάδες φιλίας 
για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τη Ρωσία και την Κίνα. 
Εκπροσώπησε τη Βουλή των Ελλήνων στην Οικονομική Επιτροπή της 
Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης για τη διετία 
2007-2009. 
 
Στις Εθνικές Εκλογές του 2009 έλαβε 35.107 ψήφους με το 
ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Α’ Εκλογική Περιφέρεια 
Θεσσαλονίκης και κατέλαβε την πέμπτη θέση.  
 
Τον Μάρτιο του 2010, ορίστηκε αν. Γραμματέας Απόδημου 
Ελληνισμού της Νέας Δημοκρατίας. 
 
Το Μάϊο του 2014 εκλέχτηκε Περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας. 
 
 

     

Γιάννης Μπουτάρης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης 

Ο κ. Γιάννης Μπουτάρης εκλέχτηκε Δήμαρχος Θεσσαλονίκης το 
2011.  

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη (1942). Είναι οινολόγος και οινοποιός. 
Διευθύνων Σύμβουλος στο οικογενειακό οινοποιείο Μπουτάρη 
μέχρι το 1996, ιδρυτικό μέλος του ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ οινοποιείο (1998), 
της ΜΚΟ Αρκτούρος Μπράουν Καταφύγιο της Αρκούδας και του 
Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. 

Έχει διατελέσει Πρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
πολλών επαγγελματικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών 
οργανώσεων και έχει λάβει πολλά εθνικά και διεθνή βραβεία και 
διακρίσεις, τόσο ως οινοποιός και ως Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης.  

 



 

 

 

Νίκος Ευθυμιάδης, Πρόεδρος Κέντρου Επιχειρηματικής & 
Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ). 

Ο κ. Νίκος Ευθυμιάδης γεννήθηκε το 1944 στη Θεσσαλονίκη. Είναι 
απόφοιτος του κολεγίου «Ανατόλια» (1962) και της Γεωπονικής 
Σχολής Θεσσαλονίκης (1967) με μετεκπαίδευση και πρακτική 
άσκηση στην Αγγλία. Έχει αναπτύξει σοβαρή επιχειρηματική 
δραστηριότητα στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, ενώ 
ταυτόχρονα ασχολήθηκε σε βάθος με διάφορες τοπικές και 
περιφερειακές πρωτοβουλίες που προωθούν την Οικονομική 
ανάπτυξη, την Καινοτομία, την οικοδόμηση θεσμών Δημοκρατίας 
και συνεργασίας του Ιδιωτικού με τον Δημόσιο τομέα και την 
προώθηση των άμεσων επενδύσεων στην περιοχή της Ν.Α. 
Ευρώπης.  
Είναι Πρόεδρος του Ομίλου Εταιριών REDESTOS Efthymiadis 
Agrotechnology Group, ενός από τους πιο σημαντικούς Ομίλους του 
Αγροτικού τομέα στην Ελλάδα και στην Ν.Α. Ευρώπη στους κλάδους 
προστασίας & θρέψης φυτών, πολλαπλασιαστικού υλικού, 
υπηρεσιών ποιοτικού ελέγχου τροφίμων και περιβάλλοντος, 
εμπορίας τροφίμων και γενικότερα στον τομέα της αγροτικής 
τεχνολογίας και ανάπτυξης.  
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 
Σήμερα είναι: 

 Πρόεδρος του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης 

 Πρόεδρος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 

 Πρόεδρος του Επιχειρηματικού Γραφείου Οικονομικής Συνεργ. 
στην Ν.Α. Ευρώπη (ΒICC) 

 Πρόεδρος της Ένωσης για την Δημοκρατία στα Βαλκάνια (ΕΔηΒ) 

 Πρόεδρος επί τιμή του ΣΒΒΕ  

 Αριστείδην μέλος του ΔΣ Ε.Β.Ε.Θ. 

 Συμμετέχει σε πολλές Ευρωπαϊκές Ομάδες Προβληματισμού για 
θέματα ανάπτυξης και συνεργασίας στην Νοτιοανατολική 
Ευρώπη. 

 
Διετέλεσε: 

 Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος -
Σ.Β.Β.Ε.- (1993-1997). 

 Πρόεδρος της Εταιρείας Ανάπτυξης Ιδιωτικών Υποδομών 
Βορείου Ελλάδος (1995-1999). 

 Πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συμβουλίου του BAC/STABILITY 
PACT, Βρυξέλλες (2005-2006) 



 

 

 Πρόεδρος της Πολιτιστικής Εταιρίας Επιχειρηματιών Βορείου 
Ελλάδος (2004-2010) 

 Πρόεδρος του Βιομηχανικού Τμήματος του Ε.Β.Ε.Θ. (2006-2011) 

 Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Διευκόλυνσης Εξωτερικού 
Εμπορίου (HELLASPRO) 

 Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εισαγωγέων Βιομηχάνων 
Γεωργοχημικών -ΠΑΣΕΒΙΓΕ-(1986-1988). 
 

Συνέβαλε στην ίδρυση: 

 του Χρηματιστηριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης (ΧΚΘ) 

 tου Διαβαλκανικού και Παρευξείνιου Επιχειρηματικού Κέντρου 
(ΔΙΠΕΚ) 

 της Εταιρείας Ανάπτυξης Ιδιωτικών Υποδομών Βορείου Ελλάδος 

 του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης και της Αλεξάνδρειας 
Ζώνης Καινοτομίας 

 της Πολιτιστικής Εταιρείας Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος 

 του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης 
 

Ο κ. Ν.Ευθυμιάδης είναι επίσης Επίτιμος Πρόξενος Ολλανδίας. 
 
 

   
 

Πέτρος Λεκάκης, Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Δήμου Θεσσαλονίκης 

Ο κ. Πέτρος Λεκάκης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1980.  Είναι 
πτυχιούχος Μάρκετινγκ (Εμπορίας και Διαφήμισης) του Α.Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλονίκης και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στις 
Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας του τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η σχέση 
του με την τοπική Αυτοδιοίκηση ξεκίνησε στα 22 του χρόνια όταν 
ήταν υποψήφιος Σύμβουλος στο Γ’ Δημοτικό Διαμέρισμα. 

Το 2010 εκλέχθηκε Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης με τον 
Γιάννη Μπουτάρη και την «Πρωτοβουλία». Σήμερα ενεργεί ως 
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης του Δήμου Θεσσαλονίκης και πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής ενώ κατά τη διάρκεια της ευρύτερης 
θητείας του στο Δήμο Θεσσαλονίκης αποτελεί μέλος της 
Οικονομικής Επιτροπής. Διετέλεσε μέλος του ΔΣ της ΔΕΠΘΕ και 
μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΗΘ και Πρόεδρος στην Επιτροπή Επίλυσης 
Φορολογικών Διαφορών. Είναι Πρόεδρος στην Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

 



 

 

Είναι τραπεζικός υπάλληλος. Διετέλεσε  Αντιπρόεδρος του Συλλόγου 
Προσωπικού Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (π.ΤΒΑΝΚ), μέλος 
της ΟΤΟΕ (Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων 
Ελλάδος) ενώ είναι μέλος του Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου 
Eurobank. 

 

                 
 

Γιώργος Φλώρος, Στέλεχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
 
Ο κ. Γιώργος Φλώρος σπούδασε στην ΑΣΟΕΕ (1978-82). Έλαβε 
μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το 
INSEAD (1984) με υποτροφία του ιδρύματος Μποδοσάκη.  
Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία (1987-88).  
 
Εργάστηκε στην Αμερική και στην Ελβετία (1985-1986) στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα και σε θέσεις marketing στην Αθήνα 
(1989-94).  
Από το Νοέμβριο του 1994 έως σήμερα εργάζεται στην  Ευρωπαïκή  
Επιτροπή στο Λουξεμβούργο. Έχει την ευθύνη σχεδιασμού και 
υλοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων για ΜΜΕ, στους τομείς των 
κεφαλαίων υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου και συστημάτων 
εγγυοδοσίας χαρτοφυλακίου δανείων. Τα τελευταία πέντε έτη 
παρακολουθεί, επιπρόσθετα, τον τομέα των  μικροπιστώσεων και 
τη χρηματοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων. 
 

            
 

Χρήστος Πούρης, Στέλεχος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
 
Ο κ. Χρήστος Πούρης, είναι οικονομολόγος, κάτοχος Master σε 
Τραπεζική και Οικονομικά με περισσότερα από 15 έτη εμπειρίας 
στον τραπεζικό τομέα καθώς και σε επενδύσεις και 
χρηματοδοτήσεις με κοινωνικό αντίκτυπο σε διάφορες χώρες. 
Πρότερα, ως ειδικός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα των 
Μικροχρηματοδοτήσεων, έχει συμμετάσχει ενεργά στη διαχείριση 
του μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων Progress και στον 
σχεδιασμό των χρηματοπιστωτικών μέσων EaSI.  
 
Από το 2015, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Επενδυτικής Τράπεζας 
(European Investment Bank – EIB), συγκεκριμένα της 
συμβουλευτικής ομάδας υπηρεσιών fi-compass είναι υπεύθυνος για 
την υλοποίηση του EaSI TA, το οποίο παρέχει μία σειρά εργαλείων 
ανάπτυξης για όλο τον τομέα μικροχρηματοδοτήσεων αλλά και 
υπηρεσίες ανάπτυξης ικανοτήτων για επιλεγμένους πάροχους 
μικροπιστώσεων. 



 

 

 

      
 
 
 
 

Ιωάννης Τσακίρης, Στέλεχος Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων 
 
Ο κ. Ιωάννης Τσακίρης, κάτοχος πτυχίου MSc στη Μηχανική 
Μεταλλείων από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών και 
Μεταπτυχιακού MBA από τη Σχολή Διοίκησης του Imperial College 
στο Λονδίνο.  
 
Ο κ. Τσακίρης ξεκίνησε την καριέρα του το 1995 στην εταιρία S&B 
Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε., έναν από τους μεγαλύτερους 
παραγωγούς βιομηχανικών ορυκτών στην Ευρώπη, όπου για πέντε 
έτη δραστηριοποιήθηκε σε θέσεις ευθύνης αναφορικά σε νέα 
προϊόντα, σε τμήματα παραγωγής, marketing και πωλήσεων.  
 
Από το 2000 έως το 2006, διετέλεσε συνεργάτης της Vectis Capital, 
εταιρίας επιχειρηματικών κεφαλαίων με έδρα την Αθήνα με 
επενδυτικό ενδιαφέρον να εστιάζεται στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια.  
Το 2006 εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European 
Investment Fund) ως Χρηματιστής συμμετέχοντας σε συγκεκριμένες 
υπό ανάπτυξη ευρωπαϊκές αγορές επιχειρηματικών κεφαλαίων.  
Συνέχισε ως Επικεφαλής Περιφέρειας στην Διεύθυνση Ανάπτυξης 
Εργασιών για την Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη και Προϊστάμενος της 
Μονάδος Ειδικών Προγραμμάτων στη Διεύθυνση θεσμικής και 
επιχειρηματικής ανάπτυξης.   
 
Σήμερα ενεργεί ως Επικεφαλής της Διεύθυνσης για τη Νοτιο-
Ανατολική Ευρώπη και τις γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες του 
Τμήματος Διαχείρισης Εντολών.   
  
Ο κ. Τσακίρης είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Παγκόσμιου Ταμείου Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας “GEEREF”, το οποίο αποτελεί μία καινοτόμα 
πρωτοβουλία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, χρηματοδότησης 
επιχειρηματικών κεφαλαίων από ταμεία, ενεργοποιώντας το 
μετοχικό κεφάλαιο σε έργα «καθαρής ενέργειας» σε 
αναπτυσσόμενες χώρες και οικονομίες υπό μεταβατική κατάσταση. 
 
Επίσης, είναι μέλος της Επιτροπής Τεχνικής Βοήθειας του Ταμείου 
Πράσινης Ανάπτυξης “Green for Growth” (“GGF”), που αποτελεί 
έναν φορέα για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης (energy 
efficiency-EE) και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (renewable 
energy-RE) στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη και την Τουρκία, καθώς 
και στην άμεσα γειτονική περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης. 



 

 

 

      
 

Piotr Korynski, Μιcrofinance Centre (MFC) 
 
O κ. Piotr Korynski είναι ένας εμπειρογνώμων σε θέματα 
οικονομικής ανάπτυξης και χρηματοδότησης της ανάπτυξης, με 
ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία στο συγκεκριμένο πεδίο, έχοντας 
δραστηριοποιηθεί σε περισσότερες από 20 χώρες.  Απόφοιτος του 
Πανεπιστημίου στο Ohio, και της Σχολής Διοίκησης Kellog.  Για 
περισσότερα από 10 χρόνια, είχε ηγηθεί των προσπαθειών του 
Ιδρύματος Soros, με όχημα τις κοινωνικές επενδύσεις του 
Ιδρύματος Ανοικτής Κοινωνίας, με σκοπό την ανάπτυξη των 
μικροχρηματοδοτήσεων διεθνώς.   
Ο κ. Korynski συνέβαλλε στην έναρξη και λειτουργία δέκα φορέων 
μικροπιστώσεων, καθώς και σχεδίων σε υποδομές στη βιομηχανία, 
όπως το ΜΙΧ και το Ινστιτούτο Διαχείρισης 
Μικροχρηματοδοτήσεων.  Συμμετείχε σε προγράμματα 
διαμόρφωσης πολιτικής για τις μικροπιστώσεις, προκειμένου να 
διαμορφωθεί το κατάλληλο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο για 
πρόσβαση των ασθενέστερων οικονομικά ομάδων σε χρηματο-
οικονομικές υπηρεσίες σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.  
  
 

       

Δρ. Άννα Σάτσιου, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια ΕΚΕΤΑ 
 
Η Δρ. Άννα Σάτσιου αποφοίτησε από το τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ της Πολυτεχνικής σχολής του Α.Π.Θ. 
το 2002, ενώ το 2004 έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμα από το 
τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ κ του 
Πολυτεχνείου Κρήτης και το 2005 έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμα 
από το τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του 
Πολυτεχνείου Κρήτης. Το 2010 έλαβε το διδακτορικό δίπλωμα από 
το τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
 
Από τον Ιούλιο του 2005 εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης στο 
Ινστιτούτο Τεχνολογιών και Επικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. 
συμμετέχοντας σε πολλά ευρωπαϊκά και ελληνικά ερευνητικά έργα. 
Επιπλέον ήταν υπεύθυνη για τον τεχνικό και διαχειριστικό 
συντονισμό του δικτύου αριστείας στην επιστήμη του Διαδικτύου, 
FP7-NoE-EINS. 
 
 
 



 

 

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα βρίσκονται στην γενική περιοχή 
των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, με έμφαση σε 
p2p εφαρμογές, μηχανισμούς κινήτρων και σχήματα συστάσεων για 
συστήματα υποστήριξης αποφάσεων και συνεργατικές πλατφόρμες. 
 
 

        
 

Νεοκλής Στάμκος, Στέλεχος ΚΕΠΑ, Project Manager έργου 
«microSTARS» 
 
Ο κ. Νεοκλής Στάμκος είναι πτυχιούχος Οικονομολόγος, με 
μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Executive 
MBA), επικεφαλής του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης και 
Λογιστηρίου καθώς και του τμήματος Μικροπιστώσεων, του 
Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ). 
 
Διαθέτει εμπειρία σε θέματα χρηματοοικονομικής διοίκησης και 
υπηρεσιών. Είναι Πιστοποιημένος Εμπειρογνώμων στα ζητήματα 
Μικροχρηματοδότησης από την Σχολή Οικονομικών και Διοίκησης 
της Φρανκφούρτης όπου του έχει απονεμηθεί ειδική διάκριση ως 
Πρέσβης της Οικονομικής Ενσωμάτωσης από το Κέντρο 
Μικροχρηματοδοτήσεων, για τις προσπάθειές του να αναπτύξει τον 
θεσμό της μικροχρηματοδότησης στην Ελλάδα. 
Στη διάρκεια της υπερδεκαετούς εργασιακής του απασχόλησης στο 
ΚΕΠΑ έχει διατελέσει στο διάστημα 2011-2015 υπεύθυνος του 
γραφείου Βρυξελλών και του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων του ΚΕΠΑ. Επίσης έχει διατελέσει στέλεχος του 
τομέα Διαχείρισης Προγραμμάτων του ΚΕΠΑ ως αξιολογητής και 
ελεγκτής επενδύσεων στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ Ι και των ΠΕΠ του Γ’ 
ΚΠΣ 2000-2006. 
 
 

          
 
 
 

Παναγιώτης Τουρναβίτης, Διευθύνων Σύμβουλος Συνεταιριστικής 
Τράπεζας Καρδίτσας. 
 
Ο κ Παναγιώτης Τουρναβίτης είναι Διευθύνων Σύμβουλος και 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας 
Καρδίτσας.  
 
Κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
καθώς και MSc στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο.  
 



 

 

Στις σημαντικές δεξιότητες και γνώσεις του συγκαταλέγονται η 
Κοινωνική Οικονομία, οι Μικροπιστώσεις, Διαχείριση Έργων και 
Βιώσιμη Ανάπτυξη.  Είναι ενεργό μέλος αρκετών επιτροπών έχοντας 
επενδύσει σε θέματα κοινωνικής οικονομίας και 
χρηματοπιστωτικών γνώσεων στην Ελλάδα, μέσω της συμμετοχής 
του σε «τρέχοντα» έργα της ΕΕ, καθώς και φόρουμ για την πολιτική. 
 
 

    

Δρ. Κυριάκος Λουφάκης, Πρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγέων 
Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) 

Ο Δρ. Κυριάκος Λουφάκης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1960.  
  
Είναι πτυχιούχος του Χημικού τμήματος του ΑΠΘ το 1983, MS το 
1985, PHD το 1986 από το RENSSELAER POLYTECHNIC INSTITUTE, 
Troy, Νέα Υόρκη  Η.Π.Α ενώ υπήρξε Ερευνητής στο Institute fur 
Makromolekurare Chemie Uni of Freiburg, Germany 1987-1988. 
 
Είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Λουφάκης Χημικά 
ΑΒΕΕ. 
 
 
Διατελεί Πρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου 
Ελλάδος από το 2014. 
 
Έχει λάβει τις παρακάτω διακρίσεις: 
• Υποτροφία Fulbright 1983-1986 στην διάρκεια των διδακτορικών 
του σπουδών. 
• Υποτροφία Alexander von Humboldt 1987-1988. 
• Επίσημος προσκεκλημένος για ένα μήνα το 1986 του East China 
Textile    University, Σαγκάη και Man Made Fiber Institute, Πεκίνο 
Κίνα για σειρά διαλέξεων.                   
• Καταχωρημένος στο Who’s Who in the World και στο Who’s Who 
in Science and Engineering από την έκδοση του 1996 και μετέπειτα. 
 
Μιλά: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά. 
 
 
 
 



 

 

          

Πόπη Σουρμαϊδου, Μέλος του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Σπείρα 
Γης. 
 
Η κα. Πόπη Σουρμαϊδου είναι Ιδρυτικό μέλος του Δικτύου ΚοινΣΕπ 
Κεντρικής Μακεδονίας. 
 
Εργάζεται για περισσότερο από το 10 χρόνια σαν σύμβουλος 
επιχειρηματικότητας και μετά την εφαρμογή του ν. 4019 σας 
σύμβουλος κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο Κέντρο Εργάνη.  
Συντονίστρια και σύμβουλος ευρωπαϊκών προγραμμάτων και 
δικτύων.   
 
Οι σπουδές της στις Πολιτικές Επιστήμες και στη Νομική, ενώ έχει 
εξειδίκευση στην Οργανωσιακή Συμβουλευτική. 
 
 

                  

Δρ. Αθανάσιος Μπελίδης, Καθηγητής ΑΤΕΙΘ, Υπεύθυνος ΜΟΚΕ 
ΑΤΕΙΘ 
 
Ο Δρ. Αθανάσιος Μπελίδης είναι Διδάκτωρ Οικονομικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου των Παρισίων VIII-X, Καθηγητής του 
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης. Μέλος της διοίκησης και υπεύθυνος της Μονάδας 
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Μο.Κ.Ε.) του Ιδρύματος. 
 
Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία εκπαίδευσης στελεχών Οργανισμών 
και Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε θέματα 
Management και διετέλεσε Σύμβουλος της Ε.Γ.Σ. Χαλκιδικής, του 
Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.), του Οργανισμού 
CAFIA της Τσεχίας, μέτοχος της Alpha Consulting Europe κ.α. 
 
Τα τελευταία έτη ο Δρ. Αθανάσιος Μπελίδης ασχολείται με την 
προώθηση καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων νέων, συμμετέχει 
στη διοργάνωση  προγραμμάτων accelerator, στη δημιουργία 
δικτύων μεντόρων, καθώς και στην εξεύρεση επενδυτικών 
κεφαλαίων για νέους επενδυτές, αλλά και την κοινωνική οικονομία 
και επιχειρηματικότητα. 
 



 

 

      

Νικόλαος Κάνουρας, Διαχειριστής Μetadosis Network Architects 

Ο κ Νικόλας Κάνουρας είναι συνιδρυτής και διαχειριστής της 
εταιρείας Metadosis, τον πρώτο Πάροχο Ασύρματου Ευρυζωνικού 
Internet (WISP) στην Θεσσαλονίκη. Τα πρώτα χρόνια της 
επαγγελματικής του σταδιοδρομίας εργάστηκε ως επενδυτικός 
σύμβουλος σε γνωστή συμβουλευτική εταιρεία της πόλης όπου 
ασχολήθηκε με πλήθος επενδυτικών σχεδίων που υλοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. 

Το 2012 μαζί με τον αδερφό του Αντώνη Κάνουρα ιδρύουν την 
Metadosis με στόχο την παροχή ευρυζωνικών συνδέσεων Internet 
σε περιοχές όπου η κάλυψη των δικτύων των παραδοσιακών 
παρόχων δεν είναι επαρκής. Σήμερα οι υπηρεσίες τους παρέχονται 
σε πλήθος επιχειρήσεων τόσο εντός του πολεοδομικού 
συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης όσο και εκτός. 

 

    
   
 

Θωμάς – Φωκίων Αλγιανάκογλου, Αντιπρόεδρος του Κέντρου 
Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ). 

Ο κ. Θωμάς-Φωκίων Αλγιανάκογλου γεννήθηκε το 1953 στην 
Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας.  Το 1964 βρέθηκε στην 
Θεσσαλονίκη με την οικογένεια του, όπου και ολοκλήρωσε τις 
σπουδές του στον τομέα βιομηχανικού σχεδίου και κοπής.  Το 1978 
ίδρυσε στην Θέρμη Θεσσαλονίκης, μία μικρή εξαγωγική μονάδα 
έτοιμου ενδύματος με την επωνυμία THOMAS ΑΕ, όντας μία από τις 
πρωτοπόρες επιχειρήσεις του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας. 
 
Σήμερα, δραστηριοποιείται εντός και εκτός Ελλάδας ως σύμβουλος 
διοίκησης επιχειρήσεων, και ακινήτων. καθώς και  οικονομικών και 
εμπορικών πληροφοριών. 
 
 
Επίσης συμμετέχει στη Διοίκηση πολλών επιχειρηματικών και 
οικονομικών φορέων όπως : 

 Πρόεδρος του Κέντρου Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης 
(ΚΕΠΑ) (2009-2011, 2013-2015) και Αντιπρόεδρος αυτού (2012-
2013, 2016-μέχρι σήμερα) 

 Πρόεδρος του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 
(ΕΦΕΠΑΕ) (2012-μέχρι σήμερα) 

 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της IFC, της πρώτης ιδιωτικής 



 

 

εταιρίας που ιδρύθηκε το 1994 στη Βόρεια Ελλάδα, παρέχοντας 
υπηρεσίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) 
σε συνεργασία με ξένα τραπεζικά ιδρύματα πριν την 
θεσμοθέτηση του νομικού πλαισίου στην Ελλάδα. 

 Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) 
μεταξύ 1997-2001 και Επίτιμος Πρόεδρός του από το 2005 μέχρι 
σήμερα. 

 Μέλος Δ.Σ. ΕΥΑΘ (2009-2012). 
 

 

 


