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Ηλίας Σπυρτούνιας 
Γενικός Διευθυντής
Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο 

Ο Ηλίας Σπυρτούνιας μετά την αποφοίτησή του από το Πανεπιστήμιο Αθη-
νών, Τμήμα Μαθηματικών, συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της 
Βοστώνης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων (Πτυχίο M.Sc., διδακτορι-
κές σπουδές). Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στις ΗΠΑ, συμμετείχε 
ως Ερευνητής Μηχανολόγος σε διάφορα προγράμματα σχεδιασμού ανα-
λογικών και ψηφιακών δορυφορικών κυκλωμάτων και εφαρμογών σε συ-
νεργασία με παγκόσμια αναγνωρισμένους οργανισμούς και Ιδρύματα όπως 

ΝΑSΑ, ΜΙΤ, UNH κ.α. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1992 και μετά την εκπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας 
εργάστηκε ως Τεχνικός Διευθυντής σε θυγατρική της ιταλικής εταιρίας CITEC SpA, εταιρία εξειδικευμένη 
στον σχεδιασμό, παραγωγή και εφαρμογή συστημάτων επεξεργασίας φωνής και εικόνας. Από το 1997 μέχρι 
τον Φεβρουάριο του 2009, εργάστηκε στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, ενός ιδιωτικού μη κερδοσκοπι-
κού πολιτιστικού οργανισμού, αρχικά ως εποπτεύων σύμβουλος των κατασκευαστικών έργων των γραφείων 
και του πολιτιστικού κέντρου. Στη συνέχεια ως Γενικός Διευθυντής του νεοσύστατου Πολιτιστικού Κέντρου 
«Ελληνικός Κόσμος», ενός πρωτοποριακού θεματικού πάρκου του οποίου η λειτουργία και οι θεματικές 
παρουσιάσεις βασίζονταν σε καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του συνέβα-
λε σημαντικά στην επέκταση, ανάπτυξη και λειτουργία του Κέντρου και στην καθιέρωσή του σε ένα από τα 
πλέον γνωστά και επισκέψιμα τεχνολογικά-θεματικά πάρκα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από το Μάρτιο 
2009, κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Μαζί με 
μία εξαιρετική ομάδα στελεχών και σε συνεργασία με το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο έχει καταφέρει, εν 
μέσω της οικονομικής κρίσης, το Επιμελητήριο να αναπτύξει σημαντικά τις δραστηριότητες του, να αναλάβει 
σημαντικές και καινοτόμες πρωτοβουλίες, να διατηρήσει  σε υψηλά επίπεδα τον αριθμό των μελών του και 
να συμβάλλει δυναμικά στην προώθηση των θεμάτων που απασχολούν την επιχειρηματική κοινότητα. Πα-
ράλληλα έχει καταφέρει να αυξήσει σημαντικά την παρουσία του Επιμελητηρίου στις ΗΠΑ μέσα από δράσεις 
και πρωτοβουλίες συμβάλλοντας καταλυτικά στην καθιέρωσή του σε έναν κορυφαίο, δυναμικό και αξιόπιστο 
επιχειρηματικό οργανισμό. Το 2020 εξελέγη ταμίας της Διοικούσας Επιτροπής των Αμερικανικών Επιμελητη-
ρίων στην Ευρώπη. 

Nικόλαος Μπακατσέλος 
Πρόεδρος
Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Ο Νικόλας Μπακατσέλος είναι ο Πρόεδρος της “Πυραμίς Μεταλλουργία 
Α.Ε.” και “Pyramis Deutschland GmbH”. Υπήρξε Διευθύνων Σύμβουλος στην 
“Imperium ΑΕΕΧ” και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην “Egnatia 
Bank Securities S.A.” καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και 
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος στην “Εκδοτική Βορείου Ελλάδος 
Α.Ε.”. Από τον Φεβρουάριο 2014 έως και τον Ιούνιο 2016 ήταν Μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Bank. Υπήρξε Μέλος της Διοικούσας 

Επιτροπής του Ελληνικού Διεθνούς Πανεπιστημίου από την ίδρυσή του έως τον Ιανουάριο 2014 και Μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος Επιτροπής Β. Ελλάδος της ΕΕΔΕ. Είναι Μέλος της Επιτροπής Στή-
ριξης του ΕΚΕΤΑ, Έφορος του Κολλεγίου Ανατόλια,  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΕ, Μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΟΒΕ και Επίτιμος Πρόξενος Βελγίου στην Β. Ελλάδα. Είναι μέλος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου αρκετά χρόνια, τον Ιούνιο του  2010 
εκλέχθηκε Αντιπρόεδρός του και Πρόεδρος της Επιτροπής Βορείου Ελλάδος και από τον Ιούνιο του 2019 
είναι Πρόεδρος του AMCHAM. Είναι Ιδρυτικό Μέλος και Μέλος του Δ.Σ. του Συμβούλιου Ανταγωνιστικότη-
τας. Έχει σπουδάσει Κοινωνιολογία στο University of Reading και έχει κάνει Μεταπτυχιακό στα Ναυτιλιακά, 
Εμπόριο και Οικονομικά στο City University Business School. 
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Αρτέμιος Μυρόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος
Linkage Ελλάδας και Κύπρου
Author, Speaker  

Ο Αρτέμης εργάστηκε 8 χρόνια στις Πωλήσεις και το Marketing της Johnson 
& Johnson και ως Διευθυντής Πωλήσεων στη Beiersdorf. Από το 2008 
κατέχει τη θέση του Managing Partner στη Linkage Greece, την ταχύτερα 
αναπτυσσόμενη εταιρεία παγκοσμίως με εξειδίκευση στην Ανάπτυξη Ηγε-
σίας και Οργανισμών και είναι μέλος του “Global Institute of Leadership 
Development” (G.I.L.D.) στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το 2015 δημοσίευσε το πρώτο του βιβλίο «The Nameless King: 15 Ιστορίες Ηγεσίας από την Αρχαία Ελλά-
δα» και είναι κεντρικός ομιλητής και εκπαιδευτής σε εκδηλώσεις με θέμα την Ηγεσία, τις Αξίες και τη δύναμη 
της αφήγησης. 

Ο Αρτέμης ξεκίνησε ως Partner στη Response International, ελληνική εταιρεία Συμβουλευτικής στο ανθρώπι-
νο δυναμικό το 2000. Ηγήθηκε του τμήματος Learning & Development και ανέλαβε την επέκταση της εταιρίας 
στην ΝΑ Ευρώπη. Μέσα σε 6 χρόνια έστησε και υποστήριξε τα γραφεία HR Development σε Ρουμανία, Σερ-
βία και Βουλγαρία. Την ίδια περίοδο ανέλαβε το ξεκίνημα και τη λειτουργία των τοπικών γραφείων της εται-
ρείας Executive Search, Stanton Chase International και συμμετείχε σε επιλεγμένα projects executive search. 
Είναι πιστοποιημένος Coach της Linkage και έχει δουλεύει με υψηλόβαθμα και μεσαία Στελέχη σε Ανάπτυξη 
Ηγεσίας, την Κουλτούρα, Ταλέντα, Αξιολόγηση υψηλόβαθμων Στελεχών και σε προγράμματα Καθοδήγησης.  

Ο Αρτέμης έχει πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού από τα ΤΕΙ Αθήνας, Δίπλωμα στο Marketing από το 
Chartered Institute of Marketing του Λονδίνου και MSc στο HR and Performance Management από το 
University of Leicester. Ζει στην Αθήνα με τη σύζυγό του Ιουλία και τις  τρεις τους κόρες.

Χάρης Μπρουμίδης 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
Vodafone Ελλάδας
  

Ο Χάρης Μπρουμίδης ανέλαβε τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος 
Συμβούλου στη Vodafone Ελλάδας τον Απρίλιο του 2016, έχοντας στο 
ενεργητικό του υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις στον Όμιλο Vodafone και 
σημαντική εμπειρία στους τομείς του marketing και των πωλήσεων, τόσο 
στην αγορά των τηλεπικοινωνιών, όσο και των καταναλωτικών προϊόντων. 

Εντάχθηκε στο δυναμικό της Vodafone στην Ελλάδα το 2002 ως Marketing Director και στη συνέχεια ανέλα-
βε τη θέση του Enterprise Business Unit Director, έως το 2008 που ανέλαβε CEO στη Vodafone Αλβανίας. 
Το 2012 μετακινήθηκε στον Όμιλο Vodafone αναλαμβάνοντας τη θέση του Commercial Director για την 
Ευρώπη και στη συνέχεια το ρόλο του CEO στην Vodafone Γκάνας, όπου ολοκλήρωσε με επιτυχία σημαντι-
κές επιχειρηματικές συμφωνίες, οδηγώντας την εταιρία σε υψηλά επίπεδα ανάπτυξης και επιτυγχάνοντας την 
κορυφαία θέση στην ικανοποίηση πελατών. Πριν τη Vodafone, ο Χάρης Μπρουμίδης είχε αναλάβει υψηλό-
βαθμες διοικητικές θέσεις στoν Όμιλο Δέλτα (σήμερα Vivartia).

Κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο INSEAD και από 
το Cardiff Business School, ενώ είναι απόφοιτος της σχολής οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου Αθη-
νών. Έχει λάβει αρκετές διακρίσεις, όπως το 2011 ως ICT CEO of the Year και Telecommunications Company 
of the Year το 2014 και 2015 για την Vodafone Ghana. 
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Αθηνά Χατζηπέτρου
Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
  

H κυρία Αθηνά Χατζηπέτρου σήμερα είναι Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμ-
βουλος της Ελληνική Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ). 

Η επαγγελματική της εμπειρία επικεντρώθηκε στην Οικονομική Διεύθυνση, 
την διαμόρφωση και εφαρμογή Επιχειρηματικής Στρατηγικής, Χρηματοροές, 
κατάρτιση Επιχειρηματικών Σχεδίων, ανάλυση κινδύνων, εσωτερικούς οικο-

νομικούς ελέγχους και λογιστική. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων (ΤΑΠ) και 
προηγουμένως εργάστηκε στον αμιγώς ιδιωτικό τομέα ως Οικονομικός Σύμβουλος στην UNECE, Group CFO 
στην Inchape Toyota Hellas, Οικονομική Διευθύντρια στην BDF Hellas (Beiersdorf Hellas) και Περιφερειακή 
Οικονομική Διευθύντρια για την Coca Cola 3E

Σπούδασε Οικονομικά και Επιχειρησιακή Έρευνα, ενώ οι πρώτες επαγγελματικές της εμπειρίες ξεκίνησαν από 
την PwC και την Johnson & Johnson..

Γιάννης Βασιλάκος
Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  
Dixons South East Europe
  

Ο Γιάννης Βασιλάκος είναι απόφοιτος του Ashridge Business School στο Ηνωμένο 
Βασίλειο και του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδoς. Εντάχθηκε στην Kωτσόβολος 
το 2010 και έχει διαδραματίσει έναν αριθμό βασικών διευθυντικών ρόλων στον ορ-
γανισμό, συμπεριλαμβανομένων του Chief Commercial Officer (CCO) και του Chief 
Operating Officer (COO)..

Ο κ. Βασιλάκος πριν την ένταξή του στο δυναμικό της Κωτσόβολος είχε διατελέσει Διευθυντής Λιανικής και Εμπορικός 
Διευθυντής για λογαριασμό της Multirama στον Όμιλο Public Retail World, ενώ ξεκίνησε την καριέρα του στην εταιρία Που-
λιάδης & Συνεργάτες ως Marketing Manager της Διεύθυνσης επιχειρηματικών λύσεων και συνέχισε στην ‘Όμιλο Informer 
ως Business Unit Manager του τομέα Ξενοδοχειακών λύσεων.

Έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της λιανικής πώλησης προϊόντων τεχνολογίας και από τον Μάιο του 2018 
είναι Αντιπρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της Dixons South East Europe, εταιρίας του Ομίλου Dixons Carphone με 
έδρα το Λονδίνο.

 


