
 

 

 
 

 

XAVIER HUA 

 

General Manager 

INSTITUT DU COMMERCE FRANCE 

 

Xavier HUA has spent more than 20 years in Supply Chain functions, in the 

consulting field as well as in the toy manufacturing industry (Majorette), in the 

retail area (Carrefour) and in the telco industry (Orange). During his 10 years at 

Carrefour, he has led the global supplier relationship strategy. He then joined ECR 

France in 2010 as General Manager.  

He is now the General Manager of “Institut du Commerce”, the unique French 

association gathering manufacturers and retailers working together to fulfil 

consumers’ needs. 

 

 
 
 
 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ 

 

Επιχειρηματίας & Επενδυτής στο 

χώρο του Internet 
 

 

Ο Απόστολος είναι επιχειρηματίας και επενδυτής στο χώρο του Internet. 

Ξεκίνησε το 1998 όταν με 2 φίλους συν-ίδρυσε το e-shop.gr το πρώτο 

ηλεκτρονικό κατάστημα στην Ελλάδα. Το 2011 ήταν από τους πρώτους 

επενδυτές στο Taxibeat στο οποίο ήταν member of the board μέχρι την πώληση 

του το 2017 στην Daimler. Το 2011 συν-ίδρυσε το e-food.gr το οποίο και 

πουλήθηκε στο Delivery Hero Group το 2015 ενώ το 2012 συν-ίδρυσε το 

doctoranytime.gr. Ως άγγελος επενδυτής έχει εμπλακεί και βοηθήσει αρκετά 

startups όπως τα e-table nannuka, douleutaras spotawheel blueground 

funkmartini ενώ από τις αρχές του 2016 ασχολείται αποκλειστικά ως σύμβουλος 

στο  Venturefriends που είναι ένα Venture Capital Fund ύψους 20εκ euros και 

έχει κάνει 20 επενδύσεις εκ των οποίων οι 15 σε ελληνικά startups.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.e-shop.gr/
http://www.taxibeat.com/
http://www.e-food.gr/
http://www.doctoranytime.gr/
http://www.e-table.gr/
http://www.nannuka.com/
http://www.douleutaras.gr/
http://www.spotawheel.gr/
http://www.theblueground.com/
http://www.funkmartini.gr/
http://www.venturefriends.co/


 

 
 
 
 

 

ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 

 

Αντιπρόεδρος 

AEGEAN AIRLINES 

 

O Ευτύχιος Βασιλάκης είναι Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της 

Autohellas S.A. / Hertz και Αντιπρόεδρος της Aegean Airlines και Olympic Air. 

Μεταξύ άλλων, είναι μέλος Δ.Σ. των εταιριών Fourlis, Τιτάν, Τράπεζα Πειραιώς. 

Από το 2011 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Τ.Ε. (Σύνδεσμος 

Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων) και Αντιπρόεδρος από το 2014. Επίσης, 

είναι  μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ.  

Έχει σπουδάσει Οικονομικά στο Yale University (1988) και είναι κάτοχος Master 

in Business Administration  από το Columbia Business School of New York (1991). 

Είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά.   

 
 
 
 

 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΑΥΙΔ 

 

Marketing Manager ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 

ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. 

 

Από τα καταξιωμένα και έμπειρα στελέχη της αγοράς στο χώρο του marketing 

με μακροχρόνια διαδρομή, πέραν των 25 χρόνων, στο χώρο του Λιανεμπορίου. 

Ξεκινά την επαγγελματική του καριέρα από τον χώρο της Βιομηχανίας αλλά 

γρήγορα τον κερδίζει το Λιανεμπόριο. Πρώτος του σταθμός, στις αρχές της 

δεκαετίας του ενενήντα, η συνεργασία του με τη δεύτερη σε μέγεθος τότε 

αλυσίδα της βόρειας Ελλάδας. Πρωταρχικό του έργο η ίδρυση, στελέχωση και 

λειτουργία του πρώτου τμήματος marketing σε αλυσίδα στην Βόρεια Ελλάδα. 

Την εξάχρονη πορεία στην εν λόγω αλυσίδα, ακολούθησε η συνεργασία και η 

ένταξη του στην πρώτη ομάδα στελεχών που εισήγαγαν το project LIDL στην 

Ελλάδα και ακολούθησε 11 χρόνια αργότερα και η Κύπρος. Μετά από μια 

επιτυχημένη και μακρά πορεία 16 ετών στη διεύθυνση marketing στην 

πολυεθνική εταιρεία,  έφτασε ο καιρός να επιστρέψει ξανά σε μια αμιγώς 

ελληνική εταιρεία, τη Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. όπου και συνεχίζει δυναμικά να 

προσφέρει τις γνώσεις και την μακρόχρονη εμπειρία του.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΟΔΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Business & Loyalty Intelligence 

Manager 

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 

 

Alexandros Dodopoulos is the Business and Loyalty Intelligence Manager of AB 

Vassilopoulos, member of Ahold Delhaize Group. He is responsible for customer 

Loyalty Analytics function, focusing on Customer Footprint and Development, 

with main target to add value to the customer journey by designing targeted and 

personalized customer activities.  He is also responsible for Business Performance 

function, supporting Strategic Planning process and assessing the Promotional 

and Category Performance. He leads AB Pricing team that monitors AB pricing 

performance. 

With prior experience in the Customer Research Industry, he worked on Category 

Management, Merchandising, Market Analysis and Consumer Research projects. 

He holds a Business Administration degree from the American College of Greece 

and an MSc in Management from Essex University. 

 

 
 
 
 

 

ΕΛΕΝΗ ΖΑΜΠΟΥ  

 

PhD ELTRUN ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

 

 

Eleni Zampou is Research Officer at the ELTRUN research 

laboratory, Department of Management Science and Technology, Athens 

University of Economics and Business (AUEB). She holds a PhD on Environmental 

Informatics in the supply chain from AUEB. She has received her Diploma in 

Computer Engineering and Informatics and her MSc in Computer Science from 

the Department of Computer Engineering and Informatics of the University of 

Patras. She also holds an MSc in Information Systems from AUEB. She has been 

awarded with scholarships for her PhD and MSc studies due to academic 

excellence. She has a multi-disciplinary background and her current research 

interests include environmental informatics, intelligent transport systems, 

sustainable supply chain management, collaborative logistics and supply chain 

management, and e-commerce logistics. She has applied research and industry 

experience in the design and development of solutions in the aforementioned 

areas. She also has long-term experience in the coordination of international 

research activities in the area of information systems for logistics and supply 

chain management. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΚΗΣ  

 

Logistics Support Coordinator 

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 

 

 
LOGISTICS SUPPORT COORDINATOR (2010 –TODAY) 
ASSISTANT ACCOUNTANT, FIXED ASSETS (2008 –2010) 
AB VASSILOPOULOS 
 
PREPATORY TEACHER, ECONOMICS (2002 –2008) 
PETROPOULOS NIKOLAOS 
 
Supervisor (2003 –2005) 
4 P’s ADVERTISING AGENCY 
 
ASSISTANT ACCOUNTANT (2001 –2003) 
D. VARDAKOSTAS ACCOUNTING FIRM 
 
Education: NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS 
DEPARTMENT OF ECONOMICS (2008) 

 
 
 
 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 

 

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος είναι αρχισυντάκτης στην κυριακάτικη πολιτική 

εφημερίδα «Πρώτο Θέμα», στο πολιτικό site www.protothema.gr και στο 

οικονομικό site του ομίλου εκδόσεων Πρώτο Θέμα ΑΕ www.newmoney.gr . Με 

τη συνεχή αρθρογραφία του από το 2005 ανέδειξε με τρόπο άμεσο τις ιστορίες 

των μεγαλύτερων ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών, γνωρίζοντας στο ευρύ 

αναγνωστικό κοινό τα πρόσωπα που καθορίζουν καθημερινά την κατανάλωση ή 

τις γενικότερες οικονομικο-κοινωνικές εξελίξεις. Για το λόγο αυτό βραβεύτηκε 

ως Κορυφαίος Οικονομικός Δημοσιογράφος για τη χρονιά 2010. Έχει μεγάλη 

εμπειρία στον κλάδο του λιανεμπορίου (υπήρξε στέλεχος του εκδοτικού 

οργανισμού Direction και αρχισυντάκτης του περιοδικού Retail Business) ενώ 

είναι εκτός των άλλων και πολιτικός και οικονομικός σχολιαστής στην ελληνική 

τηλεόραση. Έχει συνεργαστεί με περιοδικά, εφημερίδες και ραδιοφωνικούς 

σταθμούς. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.protothema.gr/
http://www.newmoney.gr/


 

 
 
 
 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΜΑΥΡΟΣ 

 

Member of the Board, MRB HELLAS 

A.E. 

 

 

Πρόεδρος ΣΕΔΕΑ από το 2016, έχοντας διατελέσει Πρόεδρος από το 1997 μέχρι 

και το 2006, Πρόεδρος Δ.Ε. Τομέα Ηγεσίας Ε.Ε.Δ.Ε. από τον Ιούνιο 2010 μέχρι και 

τον Ιούνιο 2016 και από Ιούνιο 2016 μέχρι και σήμερα Ex Officio μέλος ΔΣ. 

Σπούδασε στο  Πανεπιστήμιο Πατρών, Φυσικομαθηματική Σχολή, Τμήμα 

Φυσικής, (Πτυχίο Φυσικής) και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φυσικομαθηματική 

Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρονικής, Μεταπτυχιακός τίτλος σε Συστήματα Αυτόματου 

Ελέγχου με εξειδίκευση σε θέματα Στατιστικής. 

Από το 1986 έως σήμερα εργάζεται στην MRB HELLAS A.E.  

Στη διάρκεια της συνεργασίας του με την MRB HELLAS έχει χειριστεί μεγάλους 

Έλληνες και Πολυεθνικούς πελάτες, Μ.Μ.Ε. και Οργανισμούς του Δημοσίου. 

Παράλληλα έχει συμμετάσχει ως επίσημος εισηγητής σε συνέδρια του Ε.Ι.Μ., 

της Ε.Δ.Ε.Ε., της Ε.Ε.Δ.Ε., του ΕΙΕΠ, της Λέσχης Επιχειρηματικότητας του 

Ινστιτούτου Επικοινωνίας, του ECR και άλλων επίσημων φορέων της χώρας.  

Καταξιωμένο στέλεχος στον επαγγελματικό χώρο της έρευνας αγοράς,  με 

συστάσεις όχι μόνο εντός της ελληνικής αγοράς αλλά και σε περιφερειακό και 

σε διεθνές επίπεδο. Ειδικά όσον αφορά στο τελευταίο, αξίζει να αναφερθεί η 

τιμητική διάκριση που του έγινε, συμμετέχοντας στην εξαιρετικής 

σημαντικότητας εξαμελή επιτροπή (Αγγλία 1 εκπρόσωπος, Γαλλία 2, ΗΠΑ 1, 

Ελλάδα 1, Γερμανία 1) της E.SO.MA.R. (European Society of Market Research) με 

στόχο την ανανέωση / αναθεώρηση των Διεθνών Κωδίκων Δεοντολογίας στον 

τομέα των Κοινωνικών και Πολιτικών Ερευνών. 

 

 
 
 

 
ΘΑΝΑΣΗΣ ΞΥΝΑΣ 

 

Assurance Partner 

GRANT THORNTON A.E. 

 

Ο Θανάσης Ξύνας είναι Partner, στο τμήμα Assurance της Grant Thornton και 

έχει επαγγελματική εμπειρία άνω των 10 ετών. Είναι Ορκωτός Ελεγκτής 

Λογιστής και κάτοχος του επαγγελματικού τίτλου ACCA. 

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς του εμπειρίας ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

και Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ο Θανάσης Ξύνας έχει συμμετάσχει σε διεξαγωγή 

ελέγχων σε πολλούς επιχειρηματικούς τομείς, όπως ναυτιλία, μεταλλουργία, 

ενέργεια, πετρελαιοειδή κτλ. Παράλληλα έχει συμμετάσχει στη συγγραφή 

βιβλίων της Grant Thornton για τα Δ.Π.Χ.Α. καθώς και στην εκπόνηση μελετών 

της Grant Thornton για τους κλάδους αλλά και το σύνολο της Ελληνικής 

οικονομίας. Η εμπειρία του στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αφορά 

κυρίως την εφαρμογή Δ.Π.Χ.Α., αξιολόγηση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου 

και αποτιμήσεις. 

 



 

 
 
 
 

 

ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 

 

Διευθύντρια Ανθρώπινου 

Δυναμικού 

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ 

 

 

Η Βαρβάρα Παναγοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Διοίκηση 

Επιχειρήσεων στο Αμερικάνικο Κολλέγιο με κύρια κατεύθυνση την οργανωσιακή 

συμπεριφορά και το μάρκετινγκ ενώ έχει παρακολουθήσει πολλά εκπαιδευτικά 

προγράμματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  

Το 1988 προσλαμβάνεται στην Procter & Gamble Greece στο Τμήμα Μάρκετινγκ 

ενώ το 1992, αναλαμβάνει Υπεύθυνη του τμήματος Εκπαίδευσης στη Δ/νση 

Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας μέχρι το 1996. Από το 1996 μέχρι την 

πρόσληψή της στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. τον Οκτώβριο του 2008, διετέλεσε 

Δ/ντρια Ανθρώπινου Δυναμικού στις εταιρείες DHL, Vodafone και Divisional 

Director Southeast Europe για την The Coca-Cola Company. 

Ενεργό μέλος στον επαγγελματικό χώρο, συμμετέχει στο Σύνδεσμο Διοίκησης 

Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδος (ΣΔΑΔΕ), στην Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως 

Επιχειρήσεων (EEΔΕ), στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ και 

Επιχειρηματιών (ΙΑΓΜΕ) και στο Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο. 

 

 
 

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

 

Γενική Διευθύντρια Marketing & 

Επικοινωνίας  

METRO AEBE 

 

 

Με εμπειρία πάνω από δύο δεκαετίες από το χώρο του Marketing και του 

ευρύτερου χώρου της Επικοινωνίας, η Μαριάννα Παπαδοπούλου είναι σήμερα 

επικεφαλής Marketing στις αλυσίδες  Χονδρικής και 

Λιανικής  της  METRO A.E.B.E., ως Γενική Διευθύντρια Marketing & Επικοινωνίας 

της εταιρείας. Κάτοχος MBA από το Imperial College, ξεκίνησε την καριέρα 

της στην πολυεθνική εταιρεία παιχνιδιών Hasbro. Επόμενος σταθμός η Elbisco, 

όπου σχεδίασε και υλοποίησε τη στρατηγική που καθιέρωσε την μάρκα 

Αλλατίνη σαν ηγέτιδα στην καινοτομία, ισχυροποιώντας την εικόνα της μάρκας 

συνολικά και στη συνέχεια, η αρτοβιομηχανία Κατσέλης.  

Στη METRO A.E.B.E. βρίσκεται από το 2008, συμμετέχοντας ενεργά στη 

μετάβαση της METRO στη νέα της εποχή. Μεταξύ άλλων, σχεδίασε την 

στρατηγική Εταιρικών Σχέσεων και εισήγαγε δυνατά τις μάρκες της στον 

ψηφιακό κόσμο, ανοίγοντας νέα κανάλια επικοινωνίας  με τους πελάτες και 

εμπλουτίζοντας την εμπειρία τους. Σημαντικοί παράγοντες στην αναβάθμιση 

της εικόνας της εταιρείας και την αύξηση των πωλήσεων της ήταν επίσης 

η  προσέλκυση νεανικότερου κοινού, η αλλαγή αντίληψης τιμών των My market, 

ο επανασχεδιασμός και το επαναλανσάρισμα των ιδιωτικών μαρκών, καθώς και 

η προσωποποιημένη επικοινωνία με τους πελάτες των METRO Cash & Carry. 

Τέλος, στις αρμοδιότητες της ανήκει επίσης η ομαλή ενσωμάτωση της αλυσίδας 

Βερόπουλος μέσω 360o επικοινωνίας σε εσωτερικά και εξωτερικά κοινά, που 

βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 



 

 
 
 
 

 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΥΡΟΜΑΛΗΣ  

 

Materials Handling Manager 

NESTLE HELLAS A.E. 

 

 

Ο Βασίλης Πυρομάλης είναι επικεφαλής των Physical Logistics στη Νεστλέ 

Ελλάς Α.Ε. Είναι οικονομολόγος, κάτοχος MBA International από το ΟΠΑ με 

εμπειρία 11 ετών σε διάφορες θέσεις στο Supply Chain. 

 
 
 
 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

 

CEO STEVIA HELLAS COOP 

 

Ο Χρήστος Λ. Σταμάτης, Msc Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ., είναι 

επιτυχημένος επιχειρηματίας και ιδρυτής δύο καινοτόμων startups του 

Αγροδιατροφικού Τομέα. Έχει ένα ισχυρό επαγγελματικό υπόβαθρο πάνω στις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με μεγάλη εμπειρία σε διεθνή projects τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Τα τελευταία 10 χρόνια, ασχολείται με την ανάπτυξη υγιών λύσεων στον 

αγροδιατροφικό τομέα, έχει ήδη ιδρύσει μία επιτυχημένη επιχείρηση στις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επίσης τον πρώτο Αγροτικό Συνεταιρισμό που 

παράγει στέβια στην Ευρώπη, αλλά και το startup mermix.gr με το οποίο 

πρόσφατα βραβεύθηκε από τον Sir Στέλιο Χατζηιωάννου.  

Μέσα από το Συνεταιρισμό, στόχο έχει να δώσει κίνητρα στους νέους αγρότες 

και επιστήμονες να ασχοληθούν με την καινοτόμα καλλιέργεια της στέβιας, 

δίνοντας όλοι μαζί υπεραξία στο προϊόν τους. Το μότο του για τον αγροτικό 

τομέα είναι: "Παράγουμε σαν αγρότες, πουλάμε σαν επιχειρηματίες", ενώ 

προβλέπει ότι για έναν επιτυχημένο αγροδιατροφικό τομέα τα κλειδιά της 

επιτυχίας είναι: "Συνέργεια - Τεχνολογία - Τελικό Προϊόν".  
 

 
 
 
 
 

http://mermix.gr/


 

 
 
 
 

 

Δρ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ 

 

Κοσμήτωρ Ακαδημαϊκών Θεμάτων  

PERROTIS COLLEGE 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

 

 

Ο Δρ. Αθανάσιος Τσαυτάρης γεννήθηκε τον Ιούνιο του 1947 στο χωριό 

Νικοτσάρας του Νομού Δράμας. Τελείωσε το Τμήμα Γεωπονίας του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ μετά  την στρατιωτική του 

θητεία έκανε πολύχρονες μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα με υποτροφία 

του Ι.Κ.Υ., και στις Η.Π.Α. με υποτροφία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (N.S.F.) 

των Ηνωμένων Πολιτειών, αποκτώντας ένα Μάστερ και δύο Διδακτορικά 

διπλώματα. 

Έχει εργασθεί στη Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπήρξε 

επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μπίλεφελντ της Γερμανίας. 

Επίσης, έχει αναγορευτεί ως Επίτιμος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του 

Sheffield. Παράλληλα, υπηρέτησε την χώρα από διάφορες θέσεις, μια εκ των 

οποίων ήταν ως  Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για δύο χρόνια. 

Τους τελευταίους μήνες του ζητήθηκε η συμβολή του στην ίδρυση και 

λειτουργία Μεταπτυχιακής Σχολής Γεωπονικών Σπουδών (5 τμήματα) στο 

Κολέγιο Περρωτής της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης όπου και 

δραστηριοποιείται σήμερα ως Κοσμήτωρ Ακαδημαϊκών Θεμάτων. 

 

 


