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With over 40 years of international experience in the hospitality industry, Tim Ananiadis started his career at the Hyatt
Regency Atlanta, followed by assignments as Director of Food and Beverage at the Hyatt Regency(s) New Orleans, Hilton
Head, Nashville, Buffalo, and Columbus. In 1988 he held the position of Corporate Director of Food and Beverage for Hyatt
Hotels with main responsibilities of menu engineering, product development, recruitment, development and
implementation of service standards and training, concept development and pre-opening new hotel support. Tim’s career as
General Manager includes positions in the USA at the Hyatt Regency Pittsburgh, Hyatt Regency Coral Gables and Hyatt
Regency Miami. In 1999 he joined Hyatt International as the General Manager of the Hyatt Regency Thessaloniki in Greece
and later moved to India as the General Manager of the Grand Hyatt Mumbai. In 2003 Tim joined Starwood Hotels and
Resorts returning to Greece as the General Manager/Managing Director of the Hotel Grande Bretagne. In 2006 through 2012
he was given the additional responsibility of Area Manager for Greece, Turkey & Cyprus overseeing 18 Starwood affiliated
hotels. From 2013 the area responsibility included the Balkans until Marriott International merged with Starwood when he
took over the responsibility of Marriott Business Council for Greece and Cyprus while remaining the Complex Managing
Director of the Hotel Grande Bretagne and King George until October 2020. Presently, he is the Senior Hospitality Advisor to
the Laskaridis family and on the board of Directors for Lampsa Hellenic Hotels and Luckman Park Estate, both part of the
Laskaridis family. Active in a number of business and non-profit organizations, Tim serves as Vice Chairman of The American
Community Schools (ACS) of Athens, Vice President of the Athens Hotel Association, Board Member of the Greek Health
Tourism Organization, member of the Board of Directors for the American Hellenic Institute (AHI), and Tourism Committee
President of the American-Hellenic Chamber of Commerce (AMCHAM). Tim’s business philosophy of an ideal hotel is one
that provides a comfortable, friendly and efficient environment for guests and associates while maximizing financial results
through constant innovation, proactive management, and intuitive service. His personal guiding principal is “be kind and
treat your associates the way you expect them to treat your guests and they will definitely reward you”. Both Greek and
American, Tim was born and raised in Greece and educated at Ryerson University Toronto, Canada. His career was equally
divided between the USA and Greece, employed for more than 20 years in each country. Tim and his wife, Jennifer, currently
split their time between Athens and Miami, and they have three grown boys residing in Athens, Miami and Dallas.

H Λϊρα Αργυροποφλου αςχολείται με τθν ςτρατθγικι επικοινωνία και το marketing με ειδίκευςθ ςτον τουριςμό, ςτθν
ςυμβουλευτικι εταιρία Wise Ram. Κατζχει πτυχίο ςτισ Οικονομικζσ Επιςτιμεσ και μεταπτυχιακό δίπλωμα ςτθ
Δθμοςιογραφία και τα Ψθφιακά Μζςα Επικοινωνίασ ςτο Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ, ενϊ είναι υποψιφια
διδάκτωρ ςτο Τμιμα Τουριςμοφ, του Λονίου Ρανεπιςτθμίου. Ζχει εργαςτεί ςτθν τουριςτικι βιομθχανία των ςυναντιςεων,
μζςω τθσ εναςχόλθςισ τθσ ςτθν διοργάνωςθ ςυνεδρίων και εκδθλϊςεων ςε Ελλάδα και εξωτερικό. Διετζλεςε ςτζλεχοσ του
Γραφείου Συνεδριακοφ Τουριςμοφ τθσ Κεςςαλονίκθσ (Thessaloniki Convention Bureau) για τρία χρόνια, αλλά και ςτο
εξωτερικό, ςτθν εταιρεία «Liberty International Tourism Organization», ςτο Άμςτερνταμ. Είναι ςυνεργάτιδα του
Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου, ςτθν προϊκθςθ των δράςεων των ευρωπαϊκϊν ζργων με κεματικζσ τον Καλάςςιο Ακλθτικό
Τουριςμό, τθν Επικοινωνία για τθν Ανάπτυξθ αλλά και τθν Λςότθτα των Φφλων ςτθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα. Τζλοσ, είναι
μζλοσ τθσ δθμοςιογραφικισ ομάδασ του ειδθςεογραφικοφ μζςου «ακθΝεα» και του περιοδικοφ για το κραςί και τθ
γαςτρονομία «Carpe Vinum».

Λώρα Αργυροπούλου
Marketing and Communication
Strategist
Wise Ram

Ο κ. Γιάννθσ Αςλάνθσ γεννικθκε ςτισ 28 Μαΐου 1971 ςτθν Ακινα και κατάγεται από τθν Κεςςαλονίκθ. Είναι ζγγαμοσ από το
1998 με τθν Γλυκερία Δεδζογλου με τθν οποία ζχουν αποκτιςει 4 παιδιά. Είναι οικονομολόγοσ, απόφοιτοσ του τμιματοσ
Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Ρανεπιςτιμιου Μακεδονίασ και κάτοχοσ Master ςτα Χρθματοοικονομικά (MSc
in Money Banking and Finance) από το Ρανεπιςτιμιο του Birmingham. Μετά τθν εκπλιρωςθ των ςτρατιωτικϊν του
υποχρεϊςεων, εργάςτθκε ωσ οικονομικόσ διευκυντισ και ςτθ ςυνζχεια ωσ γενικόσ διευκυντισ του ξενοδοχείου
Mediterranean Palace ςτθ Κεςςαλονίκθ. Από το Φεβρουάριο του 2020 ανζλαβε τθν γενικι διεφκυνςθ του ξενοδοχείου
Grand Hotel Palace επίςθσ ςτθ Κεςςαλονίκθ. Είναι ιδρυτικό μζλοσ τθσ Εταιρίασ Συνεδρίων & Επιςκεπτϊν Κεςςαλονίκθσ
(Thessaloniki Convention Bureau), από το 2014 είναι μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και από το 2017 Ρρόεδροσ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου.

Ιωάννησ Αςλάνησ
Πρόεδροσ
Thessaloniki Convention Bureau

Άντζελα Γκερέκου
Πρόεδροσ
Ελληνικόσ Οργανιςμόσ Τουριςμού

Θ κ. Γκερζκου από τον Αφγουςτο του 2019, ζχει οριςκεί Ρρόεδροσ του Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Τουριςμοφ με απόφαςθ τθσ
Κυβζρνθςθσ και του αρμοδίου Υπουργείου Τουριςμοφ. Θ κ. Γκερζκου γεννικθκε ςτθν Κζρκυρα. Είναι απόφοιτοσ τθσ
Αρχιτεκτονικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου τθσ ϊμθσ. Ζχει εργαςκεί ωσ Αρχιτζκτονασ ςτο Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ,
Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων ςε ειδικά προγράμματα αναβάκμιςθσ υποβακμιςμζνων περιοχϊν τθσ Ακινασ, όπωσ
επίςθσ και ςε ζναν μεγάλο αρικμό αρχιτεκτονικϊν ζργων ςτθν Κζρκυρα. Ζχει υπάρξει Υφυπουργόσ Τουριςμοφ και
Ρολιτιςμοφ (2009-2010) και Υφυπουργόσ Ρολιτιςμοφ (2014-2015). Ζχει εκλεγεί Βουλευτισ Κζρκυρασ ςτισ Εκνικζσ Εκλογζσ
του 2004, του 2007, του 2009 και του 2012. Θ Άντηελα Γκερζκου ζχει επίςθσ μια αξιοςθμείωτθ πορεία ωσ θκοποιόσ. Είναι
απόφοιτοσ τθσ «Ακαδθμίασ Ραραςτατικϊν Τεχνϊν του Λονδίνου» του Derek Jakoby ςτθ Μ. Βρετανία και υπιρξε μζλοσ τθσ
ομάδασ μακθτϊν του Federico Fellini ςτθν Λταλία. Ρρωταγωνίςτθςε ςτθν Ελλθνο-Βρετανικι παραγωγι «Το Κορίτςι τθσ
Μάνθσ» το οποίο προβλικθκε ςτο Διεκνζσ Φεςτιβάλ των Καννϊν. Ζχει πρωταγωνιςτιςει ςε μια ςειρά κινθματογραφικϊν,
κεατρικϊν και τθλεοπτικϊν παραγωγϊν και ζχει ςυνεργαςτεί με τουσ περιςςότερουσ από τουσ καταξιωμζνουσ Ζλλθνεσ
ςκθνοκζτεσ. Στο διάςτθμα 1987-1988 υπιρξε από τα ιδρυτικά μζλθ του «Ρολιτιςτικοφ Κινιματοσ Λονίων Νιςων» - μίασ
ομάδασ ανκρϊπων του πολιτιςμοφ με ςτόχο τθν αναβίωςθ του παραδοςιακοφ Επτανθςιακοφ Κεάτρου με τθ ςυνεργαςία και
τθ ςυμμετοχι ςθμαντικϊν προςωπικοτιτων από το χϊρο τθσ Ρολιτικισ και του Ρολιτιςμοφ. Από το 2011 είναι Ρρόεδροσ
του Δ.Σ. του «Κζντρου Επτανθςιακοφ Ρολιτιςμοφ» το οποίο κάκε χρόνο διοργανϊνει το «Φεςτιβάλ Τεχνϊν Κζρκυρασ».
Συμμετζχει εκελοντικά ςε μια ςειρά από δράςεισ Μθ Κυβερνθτικϊν Οργανϊςεων για κζματα που αφοροφν το περιβάλλον
και τθν προςταςία των νεανικϊν και ευάλωτων ομάδων του πλθκυςμοφ. Το διάςτθμα 2005-2006 ιταν θ Εκνικι Εκπρόςωποσ
ςτθν καμπάνια του Global Progressive Forum για το AIDS. Κατά το ίδιο διάςτθμα υπιρξε Τομεάρχθσ Εκελοντιςμοφ του
ΡΑΣΟΚ ενόςω ιταν εκλεγμζνθ Βουλευτισ του. Είναι παντρεμζνθ και μθτζρα μιασ κόρθσ. Μιλάει Αγγλικά, Λταλικά, Γαλλικά.

Joannie C. Danielides
President and Founder
Danielides Communications Inc.

Bold and sophisticated, Joannie C. Danielides is an experienced public relations executive who owns an award-winning U.S.
communications agency. Her firm works with institutions and businesses that strive to brand their leadership in competitive
fields of service. Joannie’s forte at image-making has pointed the spotlight on brands that want to raise their profile through
a strong collaboration to meet long-term goals in a realistic timeframe. She has designed public relations campaigns branding
executives and new businesses, including hotels, medical centers as well as museums and Broadway shows. Danielides
Communications, Inc. has represented the Hyatt Corporation and opened many of its hotels in major markets. Joannie has
also organized countless special fundraising events (often taking place in hotels) for non-profit institutions in the United
States and Europe. Joannie Danielides is a proud trustee of The American Farm School in Thessaloniki, Greece. She visits
Greece every year with her family. Joannie has been honored by New York Women in Communications with a prestigious
Matrix Award as well as a Star Award for her creative media campaigns. She takes pride in mentoring young businesspeople,
empowering them to strive for success. After graduating from Finch College, Joannie received a Master's degree in Art
History from Queens College. She worked ten (10) years at The Metropolitan Museum of Art, before switching her career
path to pursue public relations. At the Museum, Joannie lectured on Art Deco furniture design, coordinated a weekly Sunday
lecture series and ran corporate sponsored art programs.

Dr. Angelika Dimoka is a Professor at the Department of Decision and Information Sciences, C.T. Bauer College of Business,
University of Houston. She holds a PhD from the Viterbi School of Engineering (major in Neuroscience) with a minor from the
Marshall School of Business at the University of Southern California. She was born and raised in Larissa, Greece. She is the
Founder and Director of the Center for Neural Decision Making, which uses neuroscience and brain imaging to study how
humans make decisions. Her research interests lie in decision neuroscience with emphasis in Marketing (neuromarketing), IS
(NeuroIS), and electronic commerce. Dr. Dimoka was the first neuroscientist in the US hired by a business school to work on a
cutting edge area of neuromarketing. Her research appeared in Journal of Marketing Research, MIS Quarterly, Information
Systems Research, NeuroImage, Neuroscience Methods, and other scientific journals and conferences. Her research also
appeared in popular press such as Newsweek, Forbes, Wall Street Journal, National Public Radio, and other international
media outlets. Her research has been cited over 4,700 times by Google Scholar, and she was ranked #2 in publications
worldwide in the two top Information Systems journals (MIS Quarterly and ISR) in 2010-2012.

Angelika Dimoka
Professor
Department of Decision and
Information Sciences, C.T. Bauer
College of Business
University of Houston

Klaus Hildebrandt is Editor-in-Chief of fvw|TravelTalk, the leading business B2B-media for the German-speaking travel
industry with a biweekly magazine, three daily newsletter and many congresses and events in Germany and all over the
world (from May 8th to May 12th we will organize a Workshop in Corfu with GNTO and other Greek partners). Klaus
Hildebrandt studied National Economy and Journalism, worked for a Newspaper and Dow Jones News Agency and joined
fvw|TravelTalk 1990. Since 1998 he is Editor-in-Chief. fvw|TravelTalk is part of dfv Mediengruppe, a leading publisher of B2B
information in Germany with more than 100 media brands.

Klaus Hildebrandt
Editor-in-Chief
fvw I TravelTalk

Θ Σοφία Ηαχαράκθ είναι απόφοιτθ του τμιματοσ Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ Ακθνϊν με
μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθ Συγκριτικι Ραιδαγωγικι και Διοίκθςθ Ευρωπαϊκϊν Εκπαιδευτικϊν Οργανιςμϊν του
Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Το 2015 εκπροςϊπθςε τθν Ελλάδα ςτο πρόγραμμα IVLP (International Visitor Leadership Program)
ωσ υπότροφοσ του Υπουργείου Εξωτερικϊν των ΘΡΑ με κζμα «Ο ρόλοσ των Συμπράξεων Δθμοςίου και Λδιωτικοφ Τομζα ςτθν
αναςυγκρότθςθ Οικονομιϊν». Το Μάρτιο του 2019 ορίςτθκε Εκπρόςωποσ Τφπου τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ και τον Λοφλιο του
2019 ορίςτθκε Υφυπουργόσ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων, αρμόδια για κζματα Α’βακμιασ και Β’βάκμιασ εκπαίδευςθσ και
Ειδικισ Αγωγισ. Τον Λανουάριο του 2021 ανζλαβε τα κακικοντα τθσ Υφυπουργοφ Τουριςμοφ.

Σοφία Ζαχαράκη
Υφυπουργόσ
Υπουργείο Τουριςμού

Γεννικθκα το 1980 ςτθ Κεςςαλονίκθ. Είμαι απόφοιτοσ του τμιματοσ Κεολογίασ του Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου
Κεςςαλονίκθσ και κάτοχοσ Μεταπτυχιακοφ Τίτλου ςτθν Κοινωνιολογία. Είμαι επίςθσ, διπλωματοφχοσ του Ρανεπιςτιμιο
Μακεδονίασ ςτθν Διοίκθςθ Επιχειριςεων και κάτοχοσ μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ MBA ςτθν Διοίκθςθ Επιχειριςεων από το
Kingston University, με ειδίκευςθ ςτθν Στρατθγικι Ανάπτυξθ Εταιρειϊν. Εργάςτθκα ςτον ιδιωτικό τομζα, ςτον τραπεηικό
κλάδο. Διετζλεςα Εντεταλμζνοσ Ρεριφερειακόσ Σφμβουλοσ Κεντρικισ Μακεδονίασ ςε κζματα παιδείασ, ανάπτυξθσ και
περιβάλλοντοσ κακϊσ και ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων κατά τα ζτθ 2011 – 2016 Από το 2016-2019 διετζλεςα κεματικόσ
Αντιπεριφερειάρχθσ Τουριςμοφ και Ρολιτιςμοφ Κεντρικισ Μακεδονίασ και Μζλοσ του ΔΣ ΔΕΡΚΕ. Από το 2019 ζωσ 2021
διετζλεςα Τομεάρχθσ Τουριςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ. Από το 2022 μζχρι ςιμερα είμαι
Αντιπεριφερειάρχθσ Τουριςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ.

Αλέξανδροσ Θάνοσ
Αντιπεριφερειάρχησ Τουριςμού
Περιφέρεια Κεντρικήσ Μακεδονίασ

Σταύροσ Καλαφάτησ
Υφυπουργόσ
Υπουργείο Εςωτερικών
(Τομέασ Μακεδονίασ-Θράκησ)

Ο Σταφροσ Καλαφάτθσ γεννικθκε ςτθ Κεςςαλονίκθ το 1965. Είναι Δικθγόροσ, πτυχιοφχοσ τθσ Νομικισ Σχολισ του
Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ με Μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο Α.Ρ.Κ. ςτον Τομζα των Διεκνϊν Σχζςεων και
ςτο University of Maryland των Θ.Ρ.Α. ςτο Sports Management, με ειδίκευςθ ςτθν Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Ακλθτικϊν
Οργανιςμϊν. Είναι Απόφοιτοσ του Αμερικανικοφ Κολλεγίου Ανατόλια. Εργάςκθκε ωσ Διευκυντισ και Υπεφκυνοσ
Επικοινωνίασ δθμοςιογραφικϊν μζςων Κεςςαλονίκθσ. Διετζλεςε Σφμβουλοσ Οργάνωςθσ και Επικοινωνίασ τθσ Ρ.Α.Ε.
Ρ.Α.Ο.Κ. Κεςςαλονίκθσ. Συμμετείχε ςε πανελλινια ακλθτικά ςυνζδρια, ςεμινάρια και θμερίδεσ ωσ ομιλθτισ. Δίδαξε τθν
επιςτιμθ του ακλθτικοφ management ςε ιδιωτικά ΛΕΚ. Διετζλεςε Υφυπουργόσ Ανάπτυξθσ (2007 - 2009), Υπουργόσ
Μακεδονίασ - Κράκθσ (2009), Αναπλθρωτισ Υπουργόσ Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ (2012 - 2014). Στισ
εκνικζσ εκλογζσ του 2000 ιταν επιλαχϊν με το ψθφοδζλτιο τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ ςτθν Αϋ Κεςςαλονίκθσ και ορκίςτθκε
Βουλευτισ τον Λανουάριο του 2003. Επανεξελζγθ Βουλευτισ το 2004, το 2007, το 2009, το 2012, το 2015 και το 2019. Από
τον Λοφλιο του 2019 ζωσ τον Λανουάριο του 2021, διετζλεςε Γενικόσ Γραμματζασ τθσ Κοινοβουλευτικισ Ομάδασ τθσ ΝΔ, κζςθ
ςτθν οποία εξελζγθ κατόπιν προτάςεωσ του Ρρωκυπουργοφ και Ρροζδρου τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ κ. Κυριάκου Μθτςοτάκθ.
Υπεφκυνοσ του Τομζα Ευρωπαϊκϊν Υποκζςεων τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ από τον Φεβρουάριο 2016 ωσ τον Λοφλιο του 2019 και
Συντονιςτισ τθσ ΟΔΕ Ραραγωγισ και Εμπορίου τθσ ΝΔ από τον Μάρτιο 2015 ωσ τον Λανουάριο 2016 και Υπεφκυνοσ του
Τομζα Ρολιτικισ Ευκφνθσ Τουριςμοφ τθσ ΝΔ από τον Νοζμβριο 2004 ωσ τον Σεπτζμβριο 2007. Υπθρζτθςε επί χρόνια τον
χϊρο τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, ωσ Δθμοτικόσ Σφμβουλοσ ςτον Διμο Κεςςαλονίκθσ (1999 - 2006), ωσ Αντιδιμαρχοσ
Ρεριβάλλοντοσ και Ρραςίνου, Εντεταλμζνοσ Σφμβουλοσ επί Κεμάτων Αδελφοποιθμζνων Ρόλεων και Δικτφου Βαλκανικϊν
Χωρϊν και Αντιπρόεδροσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου και ωσ Επικεφαλισ μείηονοσ αντιπολίτευςθσ του Διμου Κεςςαλονίκθσ
(2014 - 2019). Ιταν Τακτικό μζλοσ τθσ Επιτροπισ Ρεριφερειϊν τθσ Ε.Ε. από τον Οκτϊβριο του 2014 ωσ τον Λοφνιο 2019.
Διετζλεςε ακλθτισ των ομάδων χειροςφαίριςθσ ΧΑΝ Καλαμαριάσ 1981 - 1989 και ΤΛΤΩΝ 1994 - 1998 ενϊ το 1982 και το
1984 υπιρξε μζλοσ τθσ Εκνικισ Ομάδασ Χειροςφαίριςθσ Νζων. Διετζλεςε προπονθτισ τθσ ομάδασ χειροςφαίριςθσ τθσ ΧΑΝ
Καλαμαριάσ (Αϋ Εκνικι κατθγορία) 1986 - 1987 και ςυμμετείχε ςε εραςιτεχνικζσ ομάδεσ ποδοςφαίρου τθσ Κεςςαλονίκθσ.
Μζλοσ του Συλλόγου AHEPA, τθσ Εταιρείασ Μακεδονικϊν Σπουδϊν, του Συνδζςμου Κεςςαλονικζων Ακθνϊν, του Συλλόγου
Αποφοίτων Κολλεγίου ΑΝΑΤΟΛΛΑ, του Συλλόγου Αποφοίτων Κολλεγίου ΑΝΑΤΟΛΛΑ εν Ακιναισ και τθσ Ευξείνου Λζςχθσ
Κεςςαλονίκθσ. Είναι ζγγαμοσ με τθν Βίκυ Μωυςιάδου με τθν οποία απζκτθςε μια κόρθ και ζναν γιο.

Robert Koren currently holds the position of Senior Vice President for the Europe, Middle East and Africa division of Belmond
Hotels, Trains and Cruises. He is responsible in this role for the management and development of all the facilities pertaining
to these areas. Koren was born in Australia and has a degree in Economics, with a specialisation in accounting and marketing.
He started his career with ITT Sheraton in 1983, in Sydney, Australia; then he obtained positions in locations such as China,
Sweden, the United States and Italy. Robert Koren’s extensive experience was built on his position of responsibility in the
Finance and Operations sectors. In his career, he boasts the opening of prestigious establishments and the management of
important hotels, such as the St. Regis in Rome and the Cala di Volpe in Costa Smeralda. He started working at Belmond in
February 2017 where he was initially head of the Southern Europe division, but was promoted the following year to the role
of SVP, which is his current position.

Robert Koren
Senior Vice President
Europe, Middle East and Africa
Belmond

Μαρία Κωνςτάντογλου
Διευθύνουςα Σύμβουλοσ
Αναπτυξιακόσ Οργανιςμόσ
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Θ Δρ. Κωνςτάντογλου Μαρία είναι Διευκφντρια τθσ Εταιρείασ Ζρευνασ, Εκπαίδευςθσ, Καινοτομίασ και Ανάπτυξθσ τθσ
Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου (ΕΛΟΛΣ Α.Ε.) και Διευκφνουςα Σφμβουλοσ του νεοςυςτακζντοσ Αναπτυξιακοφ Οργανιςμοφ
τθσ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου. Δφο εταιρείεσ τθσ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου. Επίςθσ θ Δρ. Κωνςτάντογλου Μαρία
είναι διδάςκουςα του Τμιματοσ Οικονομίασ και Διοίκθςθσ του Τουριςμοφ του Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου και μζλοσ ΣΕΡ τόςο
του Ρροπτυχιακοφ Ρρογράμματοσ Σπουδϊν ςτθ Διοίκθςθ Τουριςμοφ όςο και του Μεταπτυχιακό Ρρόγραμμα Σπουδϊν
Διοίκθςθ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων του Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Ρανεπιςτθμίου. Είναι πτυχιοφχοσ Ρεριβαλλοντολόγοσ, με
Μεταπτυχιακζσ Σπουδζσ ςτθν Ρεριβαλλοντικι Ρολιτικι και Διαχείριςθ και Διδακτορικό Δίπλωμα ςτθν Διοίκθςθ
Επιχειριςεων και γνωςτικό αντικείμενο τον Χωρικό Τουριςτικό Σχεδιαςμό Ραράκτιων Ρεριοχϊν με τθν χριςθ Γεωγραφικϊν
Συςτθμάτων Ρλθροφοριϊν (GIS) και μεκόδων αςαφοφσ λογικισ(fuzzy logic). Τα ερευνθτικά τθσ ενδιαφζροντα αφοροφν
ςτθν βιϊςιμθ διαχείριςθ του τουριςμοφ, τουσ Οργανιςμοφσ Διαχείριςθσ Ρροοριςμοφ, ςτον τουριςτικό ςχεδιαςμό, τθ
βιϊςιμθ τουριςτικι ανάπτυξθ, τα Συςτιματα Στιριξθσ Αποφάςεων για τον τουριςμό, τθν Αςαφι Λογικι, τθν ανάλυςθ και
αποτφπωςθ χϊρου, τα μοντζλα βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, τθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ παράκτιων
περιοχϊν (ICZM), τα Γεωγραφικά Συςτιματα Ρλθροφοριϊν (GIS) ςτον τουριςτικό ςχεδιαςμό, τθν καταγραφι, ανάδειξθ και
προβολι πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ, τον χωρικό ςχεδιαςμό, τον πολιτιςμικό τουριςμό, τθν ιςτορικι χαρτογραφία και
τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ αυτισ και τθν οικονομία διαμοιραςμοφ με ζμφαςθ ςτον τουριςμό. Ζχει υλοποιιςει εκτεταμζνθ
διεκνι επιςτθμονικι ζρευνα. Ζχει διευκφνει και ςυμμετάςχει περιςςότερα από 50 εκνικά και διεκνι ερευνθτικά
προγράμματα (Interreg, MED, Erasmus+, Europe AID, Horizon κ.λπ.) ολοκλθρωμζνων πολυεπιςτθμονικϊν κεμάτων ςε
κζματα ανάπτυξθσ, τουριςμοφ, χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ, περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ και ςχεδιαςμοφ. Ζχει γράψει –
αποκλειςτικά ι ςε ςυνεργαςία – περιςςότερεσ από 50 επιςτθμονικζσ εργαςίεσ ι κεφάλαια ςε διεκνι περιοδικά και βιβλία
ςε αντικείμενα όπωσ ο χωρικόσ ςχεδιαςμόσ και το περιβάλλον, ο τουριςμόσ, θ αειφόροσ ανάπτυξθ, θ νθςιωτικι ανάπτυξθ, θ
διαχείριςθ προοριςμϊν, ο πολιτιςτικόσ τουριςμόσ, ο καλάςςιοσ χωροταξικόσ ςχεδιαςμό κ.λπ.

Program Manager at Swiss Hotel Management School, Switzerland (4th Top School in the World according to 2021 edition of
the QS World University Rankings). Lecturing and managing the postgraduate program since 2013. Graduated from the
University of Wolverhampton with a BA in Hospitality Management. He holds a Master in International Hospitality and
Tourism Management from Cesar Ritz Colleges and a Master in Education from the University of Derby. A dynamic hospitality
professional with over 20 years management experience in various hotels and regions in UK, Greece and Cyprus. Strong
background in all aspects of hotel operation, food & beverage, and events management. Before joining the education, he
worked as General Manager in luxury boutique hotels, and participated in the opening of new hotel projects in Greece. He is
an amateur triathlete and enjoys swimming, cycling, and running. This year will participate on his first full Ironman race.

Nektarios Lykopantis
Program Manager
Swiss Hotel Management School

Ο Δθμιτρθσ Μαλλάσ αςχολείται ωσ δθμοςιογράφοσ με το χϊρο τθσ τεχνολογίασ και των επιχειριςεων από το 1995,
επιδιϊκοντασ να καλφψει τόςο τθν τεχνολογικι όςο και τθν επιχειρθματικι πλευρά των κεμάτων. Ραράλλθλα, αςχολείται
ζντονα με το οικοςφςτθμα των startups και τθσ καινοτομίασ ςτθν Ελλάδα, κακϊσ και με τον κλάδο του τουριςμοφ.
Συνεργάηεται με το CNN Greece και τον όμιλο τθσ DPG Media, αρκρογραφεί ςε κλαδικά μζςα που αςχολοφνται με το χϊρο
τθσ τεχνολογίασ και παράλλθλα ςυμμετζχει ςε πολλά ςυνζδρια, αναλαμβάνονται το κομμάτι τθσ διαμόρφωςθσ του
περιεχομζνου τουσ. Γεννικθκε ςτισ 4 Δεκεμβρίου 1973 ςτθν Ακινα και είναι απόφοιτοσ του Τμιματοσ Επικοινωνίασ και
ΜΜΕ του Εκνικοφ & Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Μιλά πολφ καλά αγγλικά και γνωρίηει αρκετά καλά τα
γαλλικά.

Δημήτρησ Μαλλάσ
Δημοςιογράφοσ
CNN.gr

Eleni (Elina) Michopoulou is an Associate Professor in Business Management at University of Derby, UK. She holds a PhD in
Accessible Tourism Information Systems from University of Surrey, UK. Her research interests include technological
applications and information systems in tourism, online consumer behaviour and technology acceptance. She is particularly
interested in the fields of accessible, wellness and e-tourism, which she has actively been researching for over fifteen years.
Eleni has been involved in various research projects on these topics and worked with funding bodies such as the Wellness
Tourism Initiative, Tanzania Tourism Board, Africa Oracle and European Commission. Eleni has published over 80 academic
journal articles, book chapters and conference papers and is the co-founder of THEINC International Conference. She often
acts as guest editor for special issues in service sector journals and sits on the editorial board of over 10 high impact
academic journals. Eleni is the Editor-in-Chief of the International Journal of Spa and Wellness published by T&F, Routledge.

Eleni Michopoulou
Associate Professor
College of Business, Law and Social
Sciences
University of Derby

Νικόλαοσ Μπακατςέλοσ
Πρόεδροσ
AmChamGR

Ο Νικόλαοσ Μπακατςζλοσ είναι ο Ρρόεδροσ & Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ “Ρυραμίσ Μεταλλουργία Α.Ε.” και τθσ “Pyramis
Deutschland GmbH”. Στο παρελκόν διετζλεςε Διευκφνων Σφμβουλοσ ςτθν “Imperium ΑΕΕΧ” και Μζλοσ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου ςτθν “Egnatia Bank Securities S.A.” κακϊσ και μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και Αναπλθρωτισ Διευκφνων
Σφμβουλοσ ςτθν “Εκδοτικι Βορείου Ελλάδοσ Α.Ε.”. Από τον Φεβρουάριο του 2014 ζωσ τον Λοφνιο 2016 διετζλεςε Μζλοσ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Attica Bank. Υπιρξε Μζλοσ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ του Ελλθνικοφ Διεκνοφσ Ρανεπιςτθμίου
από το 2006 ζωσ και τον Λανουάριο 2014 και Μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΕΕΔΕ και Ρρόεδροσ τθσ Διοικοφςασ
Επιτροπισ Β. Ελλάδοσ. Είναι Μζλοσ τθσ Επιτροπισ Υποςτιριξθσ ΕΚΕΤΑ, Ζφοροσ του Κολλεγίου Anatolia, Μζλοσ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΣΒΕ, Μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΛΟΒΕ και Επίτιμοσ Ρρόξενοσ Βελγίου ςτθν Βόρεια
Ελλάδα. Ζχοντασ υπάρξει, για αρκετά χρόνια Μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ελλθνο – Αμερικανικοφ Επιμελθτθρίου
τον Λοφνιο 2010 εκλζχκθκε Αντιπρόεδροσ του AmChamGR και Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Β. Ελλάδοσ και από τον Λοφνιο του
2019 είναι Ρρόεδροσ του AmChamGR. Ο Νικόλαοσ Μπακατςζλοσ είναι Λδρυτικό Μζλοσ και Μζλοσ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου του Συμβουλίου Ανταγωνιςτικότθτασ τθσ Ελλάδασ. Από τον Οκτϊβριο του 2019 ζωσ και τον Φεβρουάριο του
2022 εκλζχτθκε Ρρόεδροσ του ΔΕΔΔΘΕ με απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ του ΔΕΔΔΘΕ. Ζχει ςπουδάςει Κοινωνιολογία ςτο
University of Reading και ζχει κάνει Μεταπτυχιακό ςτα Ναυτιλιακά, Εμπόριο και Οικονομικά ςτο City University Business
School.

Ο κ. Σωτιρθσ Μυλωνάσ είναι Ρολιτικόσ Μθχανικόσ, με εμπειρία 25 ετϊν ςτον τομζα ενϊ από το 2004 δραςτθριοποιείται
ςτον χϊρο του τουριςμοφ με μελζτεσ και επικεωριςεισ ςυςτθμάτων αειφορίασ (όπωσ θ Travelife) ςε περιςςότερεσ από 25
χϊρεσ. Ο Σωτιρθσ ζχει ολοκλθρϊςει διάφορουσ κφκλουσ ςπουδϊν όπωσ Θγεςία Αειφορίασ και Οικονομικά αειφορίασ ςτο
Ρανεπιςτιμιο του Κζμπριτη (Cambridge University). Ο Σωτιρθσ αςχολείται κυρίωσ με τισ ζρευνεσ διαχείριςθσ ενζργειασ,
νεροφ και αποβλιτων κακϊσ και πρότηεκτ. Τον τελευταίο καιρό αςχολείται με τα κριτιρια ESG και το Taxonomy.

Σωτήρησ Μυλωνάσ
Sustainability Εxpert

Ioannis S. Pantelidis
Director of Doctoral Studies
University of Brighton

Ioannis S. Pantelidis SFHEA, CMBE, FIH, FAHMA, HMdip, MSc, PhD. He joined the University of Brighton in March 2011, as
Senior Lecturer. He was promoted to Principal Lecturer in February 2014. More recently in August 2021, he was named Lead
Academic for Knowledge Exchange for the School of Business and Law. In October 2019, he was promoted to Director of
Postgraduate Studies for Brighton Doctoral College. He sits in the Advisory Board for Be Inclusive Hospitality, is in the current
executive and is a Past Chair (18-21) of The Council for Hospitality Management Education, Director of The Association of
North America Higher Education International. Previously he was Academic Leader for widening participation projects and
Head of Admissions, Marketing and Recruitment Tutors in the School of Sport and Service Management (SaSM). Before that,
he was the Programme Centre Leader for Postgraduate Courses for SaSM and was a founding member of the European
Hospitality Academy. He is a Fellow of the Institute of Hospitality a Senior Fellow of the Higher Education Academy and a
Certified Management and Business Educator. He has served on the Executive Boards of The Institute of Hospitality, Tourism
Concern and Cavendish Academy. Until February 2011, he was Head of International Hospitality Research Group, Course
leader for MA International Hotel and Restaurant Management and Senior Consultant Events Management Knowledge, at
London Metropolitan University. Until 2006 he was Course Leader BSc International Hospitality Management at the
University of Surrey. Before that, he held management positions in hotels and restaurants across Europe. He is visiting
professor for Wittenborg University of Applied Sciences, an External evaluator for professorship promotions with the
University of Patras and was visiting Professor for the University of Granada. He is also Editor in Chief for Tourism and
Hospitality Research (THR) by Sage, and sits in the editorial boards of seven more journals. Raised on the island of Leros,
Greece Ioannis comes from a family of hoteliers and restaurateurs. He is proud of both his Hellenic and Career inheritances.

Θοδωρήσ
Παπακωνςταντίνου
Consulting Partner
Deloitte Greece

Ο Κοδωρισ είναι Partner τθσ Deloitte Ελλάδασ ςτο τμιμα Συμβοφλων Επιχειριςεων (Consulting) και ςτον τομζα Strategy,
Analytics and M&A, με βαςικι εςτίαςθ ςτον τομζα του Τουριςμοφ και τθσ Φιλοξενίασ. Διακζτει εμπειρία πλζον των 16 ετϊν
ςτθν παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν με εξειδίκευςθ ςε κζματα ςτρατθγικοφ και επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ,
εκπόνθςθσ μελετϊν ςκοπιμότθτασ, αναςχεδιαςμοφ οργανωτικϊν και λειτουργικϊν δομϊν επιχειριςεων και οργανιςμϊν,
χρθματοοικονομικισ αναδιάρκρωςθσ και βελτίωςθσ τθσ απόδοςθσ, και ςε ζργα εξαγορϊν και ςυγχωνεφςεων. Εκτόσ τθσ
ςθμαντικισ εμπειρίασ και εξειδίκευςθσ που διακζτει ςτον τομζα του Τουριςμοφ και τθσ Φιλοξενίασ, ζχει προςφζρει
ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ ςε επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ ποικίλων άλλων κλάδων, όπωσ ενδεικτικά του λιανικοφ
εμπορίου, των τροφίμων & ποτϊν, τθσ αγροδιατροφισ, τθσ ανάπτυξθσ και εκμετάλλευςθσ ακινιτων, τθσ βιομθχανίασ, των
μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ, των μεταφορϊν και logistics, κ.α. Ρριν ξεκινιςει τθν ςταδιοδρομία του ςτθν Deloitte εργάςτθκε
ωσ Project Manager ζργων ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ, ςε εταιρεία τεχνολογίασ ειςθγμζνθ ςτο Χ.Α.Α. Είναι κάτοχοσ
πτυχίου Εφαρμοςμζνθσ Ρλθροφορικισ από το Ρανεπιςτιμιο Μακεδονίασ, Ελλάδα, και μεταπτυχιακϊν τίτλων ςτθ Διοίκθςθ
Επιχειριςεων (MBA) από το Cranfield School of Management, Αγγλία, και ςτο Μάρκετινγκ (Postgraduate Diploma in
Marketing) από το Chartered Institute of Marketing, Αγγλία, κακϊσ επίςθσ και διπλϊματοσ ςτθ Διοίκθςθ Ομάδων από το
Harvard, ΘΡΑ.

Ο Ανδρζασ Ραπαμιμίκοσ γεννικθκε ςτθ Λάριςα το 1979. Είναι απόφοιτοσ τθσ Νομικισ Σχολισ του Δθμοκρίτειου
Ρανεπιςτθμίου Κράκθσ και του τμιματοσ Βαλκανικϊν, Σλαβικϊν, και Ανατολικϊν Σπουδϊν του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ.
Ζχει μεταπτυχιακό ςτισ Ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ και επιπλζον ζχει ςπουδάςει Επικοινωνία και Διοίκθςθ Ανκρωπίνων Ρόρων
ςτο Ρανεπιςτιμιο Lille III University ςτθ Γαλλία. Αςχολικθκε ενεργά ςτουσ τομείσ τθσ Νομικισ, τθσ Επικοινωνίασ, και τθσ
Διοίκθςθσ Επιχειριςεων. Το 2010 ζγινε ο πρϊτοσ εκλεγμζνοσ από πανελλινια ανοιχτι ψθφοφορία Ρρόεδροσ τθσ ΟΝΝΕΔ και
το 2013 εκλζχτθκε γενικόσ γραμματζασ τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ, ολοκλθρϊνοντασ τθ κθτεία του το 2016. Το 2016 ίδρυςε με
τον Δθμιτρθ Ηάχο τθ δικθγορικι εταιρία Rhetor με δραςτθριότθτα ςε όλθ τθν Ελλάδα και γραφεία ςε Κεςςαλονίκθ και
Ακινα. Με ςθμαντικι εμπειρία ςτθ Νομικι, τθ Συμβουλευτικι, κακϊσ και τθν Εταιρικι και Ρολιτικι Επικοινωνία και τθ
Διαχείριςθ Κρίςεων, θγείται των τμθμάτων Ροινικοφ Δικαίου, Στρατθγικισ Νομικισ Συμβουλευτικισ, και Ρρολθπτικισ
Νομικισ Συμβουλισ τθσ Rhetor. Είναι μζλοσ του Δικθγορικοφ Συλλόγου Κεςςαλονίκθσ.

Ανδρέασ Παπαμιμίκοσ
Δικηγόροσ, Συνιδρυτήσ και Partner
Rhetor Law Firm

Ο Δθμιτρθσ Ρεφάνθσ, βραβευμζνοσ δθμοςιογράφοσ και ςτζλεχοσ με 20+ χρόνια εμπειρίασ ςτα digital media, είναι
Διευκυντισ Οικονομικοφ και Επιχειρθματικοφ Ρεριεχομζνου ςτον Πμιλο DPG, ενόσ από τουσ μεγαλφτερουσ ομίλουσ
ψθφιακϊν μζςων ςτθν Ελλάδα, ζχοντασ ςτο δίκτυό του μεταξφ άλλων το CNN.Greece και το Newsbomb. Σποφδαςε
Επικοινωνία και Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτο Ράντειο Ρανεπιςτιμιο και κατζχει μεταπτυχιακό τίτλο ςε New Media
Journalism από το Emerson College των Θνωμζνων Ρολιτειϊν. Ζχει εργαςτεί ωσ δθμοςιογράφοσ ςτθν Ελλάδα και ςτισ
Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ καλφπτοντασ μεταξφ άλλων κζματα τεχνολογίασ, οικονομίασ και ψθφιακϊν μζςων. Ξεκίνθςε τθν
καριζρα του το 1998 ςτο Δθμοςιογραφικό Οργανιςμό Λαμπράκθ και το 2007 αφιερϊκθκε ςτα ψθφιακά μζςα ξεκινϊντασ ωσ
αρχιςυντάκτθσ τθσ ψθφιακισ ζκδοςθσ τθσ εφθμερίδασ (tanea.gr)., για να αναλάβει το 2011 τθ διεφκυνςθ του in.gr, ενόσ
από τα πρϊτα και «κρυλικά» web portals ςτθν Ελλάδα. Το 2015 μζχρι το 2020 ανζλαβε Γενικόσ Διευκυντισ του Insider.gr,
ζνα από τα ςθμαντικότερα οικονομικά sites τθσ χϊρασ. Το 2012 βραβεφτθκε από τον όμιλο τθσ Citigroup με το Journalistic
Excellence Award για το καλφτερο επιχειρθματικό ρεπορτάη.

Δημήτρησ Πεφάνησ
Διευθυντήσ Οικονομικού και
Επιχειρηματικού Περιεχομένου
CNN.gr

Mr. Poulos is the founder and president of Poulos Brothers Inc., a fundraising and non-profit strategy firm. Poulos Brothers
has worked with over 100 international, national and local non-profit organizations and political candidates. He has raised
millions of dollars for U.S. senate and congressional candidates, HIV/AIDS research, breast cancer research, civil rights,
homelessness, and the environment. Most recently, Mr. Poulos served at the Executive Director of The Hellenic Initiative
(THI), a global not for profit organization that raises funds to support Greek NGOs and entrepreneurs. He is also a Partner in
the gourmet Greek food company Greka Icons that produces Navarino Icons and TREA food lines. A third generation Greek
American he is an active member of the Greek Diaspora community. While living in San Francisco he established and served
as the Founding Director of the San Francisco Greek Film Festival. Mr. Poulos is a graduate of the Elliott School of
International Affairs at The George Washington University where he received his degree in International Relations with a
concentration in Modern Greek History. Since 2007 Mr. Poulos has been living and working in Athens, Greece and New York.

Peter Poulos
President
Poulos Brothers Inc.

Θ Κατερίνα Σαριδάκθ είναι θ Διευκφντρια του επιταχυντι CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator. Θ Κατερίνα Σαριδάκθ
εντάχκθκε ςτο δυναμικό του Ξενοδοχειακοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ τον Λανουάριο του 2019 και ζχει αναπτφξει για
λογαριαςμό του τον ςτρατθγικό ςχεδιαςμό και ανάπτυξθ του προγράμματοσ του CapsuleT, του 1ου επιταχυντι για νεοφυείσ
τεχνολογικζσ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τουριςμό. Από το 2013 ζωσ το 2018 ιταν Εκτελεςτικι Διευκφντρια
του MIT Enterprise Forum Greece, του τοπικοφ παραρτιματοσ του διεκνοφσ δικτφου MITEF Global. Εργάςτθκε μαηί με το Δ.Σ.
του MITEF Greece για το λανςάριςμα και τθν ανάπτυξθ του παραρτιματοσ ςτθν Ελλάδα, ςχεδιάηοντασ και υλοποιϊντασ 4
κφκλουσ του MITEF Greece Startup Competition κακϊσ επίςθσ και διάφορεσ άλλεσ δράςεισ και εκδθλϊςεισ για το ευρφτερο
startup οικοςφςτθμα όπωσ το StartSmart Conference και τθ ςειρά κεματικϊν εκδθλϊςεων Tech that Matter. Ρριν από το
MITEF Greece, εργάςτθκε για 12 χρόνια ςτον τομζα του Marketing και τθσ διαφιμιςθσ, ωσ Account Director ςτθν εταιρία
Sprint Integrated Marketing Communications ζωσ το 2013. Είναι κάτοχοσ Bachelor in Marketing και μεταπτυχιακοφ Executive
MBA από το Ρανεπιςτιμιο του Κεντ.

Κατερίνα Σαριδάκη
Director
CapsuleT Travel and Hospitality Accelerator
- ΞΕΕ

O Γρθγόρθσ Τάςιοσ είναι -από το 1992 ζωσ ςιμερα - ιδιοκτιτθσ του Ξενοδοχείου PHILOXENIA HOTEL ςτα Ψακοφδια
Χαλκιδικισ. Ζχει ςπουδάςει τουριςτικά επαγγζλματα και είναι κάτοχοσ του διπλϊματοσ Hotel Revenue Management από τον
Ρανεπιςτιμιο του Cornell. Είναι πρόεδροσ τθσ Ρανελλινιασ Ομοςπονδίασ Ξενοδόχων και Α’ αντιπρόεδροσ του Συνδζςμου
Ελλθνικϊν Τουριςτικϊν Επιχειριςεων (ΣΕΤΕ) από το 2017 και πρόεδροσ τθσ Ζνωςθσ Ξενοδοχείων Χαλκιδικισ, διανφοντασ
από το 2009 ζωσ ςιμερα τθν τζταρτθ κθτεία. Από το 2011 είναι πρόεδροσ του Τουριςτικοφ Οργανιςμοφ Χαλκιδικισ, ο
οποίοσ είναι ο επίςθμοσ φορζασ προϊκθςθσ τθσ Χαλκιδικισ. Ραράλλθλα, ζχει διατελζςει Μζλοσ του ΔΣ του ΕΟΤ κακϊσ και
υποψιφιοσ Βουλευτισ και Ευρωβουλευτισ. Μζςα από τθν εναςχόλθςθ του με τα κοινά, ο κ Τάςιοσ ζχει αναπτφξει ζντονθ
δραςτθριότθτα μζςω παρεμβάςεων ςε κεςμικοφσ φορείσ για τουριςτικά και ξενοδοχειακά ηθτιματα, ενϊ αναπτφςςει
ςυνεχϊσ πρωτοβουλίεσ για τθν ανάπτυξθ ςυνεργειϊν και ςτρατθγικϊν ςυνεργαςιϊν με φορείσ και επαγγελματίεσ του
τουριςτικοφ κλάδου.

Γρηγόρησ Τάςιοσ
Πρόεδροσ
Τουριςτικόσ Οργανιςμόσ Χαλκιδικήσ
Ένωςη Ξενοδοχείων Χαλκιδικήσ

Στέφανοσ Τζιρίτησ
Αντιπρόεδροσ,
Ελληνογερμανικό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Πρόεδροσ τησ Επιτροπήσ Βορείου Ελλάδοσ

Ο Στζφανοσ Τηιρίτθσ γεννικθκε ςτθ Κεςςαλονίκθ. Είναι απόφοιτοσ τθσ Γερμανικισ Σχολισ Κεςςαλονίκθσ και ςποφδαςε
πολιτικόσ μθχανικόσ ςτο Τεχνικό Ρανεπιςτιμιο του Βερολίνου, όπου διετζλεςε βοθκόσ κακθγθτι ςτθν ζδρα του οπλιςμζνου
ςκυροδζματοσ. Στθ διάρκεια των ςπουδϊν του ςτθ Γερμανία ιταν υπότροφοσ του DAAD (Deutscher Akademischer
Austauschdienst - Γερμανικι Υπθρεςία Ακαδθμαϊκϊν Ανταλλαγϊν). Επιςτρζφοντασ ςτθν Ελλάδα εργάςτθκε ωσ πολιτικόσ
μθχανικόσ τόςο ςε μελζτεσ όςο και ςε καταςκευζσ δομικϊν ζργων. Το 1980 ίδρυςε τθν εταιρία ISOMAΤ, όπου ςιμερα
κατζχει τθ κζςθ του Ρροζδρου του Ομίλου. Θ ISOMAT είναι μία ελλθνικι παραγωγικι εταιρία δομικϊν χθμικϊν και
κονιαμάτων με πολυεκνικό χαρακτιρα. Αποτελεί μία από τισ ςθμαντικότερεσ βιομθχανίεσ δομικϊν υλικϊν ςτθ
Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ, με 3 παραγωγικζσ μονάδεσ ςε Ελλάδα, ουμανία και Σερβία και άλλεσ 5 εμπορικζσ κυγατρικζσ
εταιρίεσ ςε Γερμανία, ωςία, Τουρκία, Βουλγαρία και Σλοβενία, Κακϊσ και εξαγωγζσ ςε περιςςότερεσ από 60 χϊρεσ
παγκοςμίωσ. Επί ςειρά ετϊν υπιρξε μζλοσ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ και Αντιπρόεδροσ του ΣΒΕ. Είναι Αντιπρόεδροσ του
Ελλθνογερμανικοφ Εμπορικοφ και Βιομθχανικοφ Επιμελθτθρίου και Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Βορείου Ελλάδοσ. Ρροςφάτωσ,
τιμικθκε με το Σταυρό του Τάγματοσ τθσ Αξίασ (Verdienstkreuz) από τον Ρρόεδρο τθσ Ομοςπονδιακισ Δθμοκρατίασ τθσ
Γερμανίασ. Είναι παντρεμζνοσ και ζχει ζνα γιο τον Κάνο Τηιρίτθ, ο οποίοσ είναι Διευκφνων Σφμβουλοσ & Ρρόεδροσ Δ.Σ. τθσ
ISOMAT και μία κόρθ τθν Λωάννα Τηιρίτθ, που είναι Διευκφντρια Marketing και Αντιπρόεδροσ τθσ εταιρίασ.

Θ Δάφνθ Τςεβρζνθ, ςυνιδρφτρια και Οικονομικι Διευκφντρια τθσ Clio Muse Tours είναι απόφοιτοσ του τμιματοσ
Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Συνδυάηοντασ τθν αγάπθ τθσ για τον
τουριςμό και τον πολιτιςμό και τθν εμπειρία τθσ ςτα οικονομικά, ίδρυςε τθ βραβευμζνθ εταιρεία ψθφιακϊν ξεναγιςεων για
μουςεία, αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και διαδρομζσ ςτθν πόλθ ςε όλο. Από τθν αρχι ανζλαβε τθν οικονομικι διαχείριςθ τθσ
εταιρείασ αλλά και τθν προϊκθςθ των προϊόντων ςτισ μεγαλφτερεσ παγκοςμίωσ τουριςτικζσ πλατφόρμεσ όπωσ το
TripAdvisor, GetYourGuide και τθν Booking.com δθμιουργϊντασ μζςα ςτα χρόνια ζνα μεγάλο δίκτυο ςυνεργατϊν. Με όραμα
να ςυνειςφζρει ςτον βιϊςιμο και υπεφκυνο τουριςμό ενδυναμϊνοντασ ταυτόχρονα τισ τοπικζσ κοινωνίεσ, θ Δάφνθ μαηί με
τουσ ςυνιδρυτζσ τθσ Clio Muse Tours, Ανδρζα Φατοφρο και Γιάννθ Νικολόπουλο δθμιοφργθςε ζνα βιϊςιμο επιχειρθματικό
μοντζλο που ζχει αποςπάςει διάφορα διεκνι και εγχϊρια βραβεία. Από τισ πιο χαρακτθριςτικζσ διακρίςεισ τθσ εταιρείασ
για τθν προϊκθςθ βιϊςιμων πρακτικϊν είναι από τθν Booking.com το 2018 και από τον Ραγκόςμιο Οργανιςμό Τουριςμοφ
των Θνωμζνων Εκνϊν (UNWTO) για τον Στόχο 8 «Αξιοπρεπισ Εργαςία και Οικονομικι Ανάπτυξθ» το 2021.

Δάφνη Τςεβρένη
Συνιδρύτρια και Οικονομική Διευθύντρια
Clio Muse Tours

Μιχάλησ Χατζηβρέττασ
Διευθυντήσ
Τομέασ Ιδιωτικών Επενδύςεων
Σαμαράσ & Συνεργάτεσ ΑΕ –
Σύμβουλοι Ανάπτυξησ

Ο Μιχάλθσ Χατηθβρζττασ είναι διευκυντισ του Τομζα Λδιωτικϊν Επενδφςεων τθσ εταιρείασ «Σαμαράσ και Συνεργάτεσ ΑΕ –
Σφμβουλοι Μθχανικοί». Είναι πτυχιοφχοσ του τμιματοσ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν τθσ Σχολισ Νομικϊν, Οικονομικϊν και
Ρολιτικϊν Επιςτθμϊν του Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ, με ειδίκευςθ ςτθν Οικονομικι των επιχειριςεων
και κάτοχοσ Μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν (ΜSc) του University of Sheffield, ςτο αντικείμενο «Banking and Finance». Ζχει
16ετι εμπειρία ωσ οικονομολόγοσ – ςφμβουλοσ επιχειριςεων, με αντικείμενο τθν παροχι πάςθσ φφςεωσ ςυμβουλευτικϊν
υπθρεςιϊν ςτον τομζα των χρθματοοικονομικϊν προσ επιχειριςεισ, όπωσ θ εκπόνθςθ οικονομοτεχνικϊν μελετϊν, μελετϊν
βιωςιμότθτασ και αποτίμθςθσ επιχειριςεων. Εξειδικεφεται ςτο ςχεδιαςμό, υπαγωγι και διαχείριςθ υλοποίθςθσ
επενδυτικϊν ζργων ςτον Αναπτυξιακό Νόμο, ςτα ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα από τθν ΕΕ και ςτο Ρρόγραμμα
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ. Ο κ. Χατηθβρζττασ είναι Ριςτοποιθμζνοσ Ελεγκτισ (ΜΕ-00215) του Εκνικοφ Μθτρϊου
Ριςτοποιθμζνων Ελεγκτϊν και Ριςτοποιθμζνοσ Αξιολογθτισ (ΜΑ-09565) του Εκνικοφ Μθτρϊου Ριςτοποιθμζνων
Αξιολογθτϊν, του Υπουργείου Επενδφςεων και Ανάπτυξθσ. Είναι κάτοχοσ μελετθτικοφ πτυχίου Κατθγορίασ 3, Αϋ Τάξθσ και
Κατθγορίασ 4, Αϋ Τάξθσ και μζλοσ του Οικονομικοφ Επιμελθτθρίου τθσ Ελλάδοσ (ΟΕΕ). Ζχει άριςτθ γνϊςθ τθσ αγγλικισ
γλϊςςασ και είναι μόνιμοσ ςυνεργάτθσ τθσ εταιρείασ «Σαμαράσ και Συνεργάτεσ AE – Σφμβουλοι Μθχανικοί» τα τελευταία 16
ζτθ.

