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After graduating from the School of Mathematics of the University of Athens, Elias Spirtounias completed his graduate studies at
the School of Electrical Engineering (M.Sc. degree and pre-Ph.D. studies) at Boston University. During his residence in the United
States, he participated as a Research Engineer in several research programs in co-operation with other organizations and
companies such as NASA, MIT, UNH in the fields of analog and digital electronics, circuits design and applications. He returned to
Greece in 1992 and after completing his military service in 1994, he held the position of Technical Director for the subsidiary of
the Italian company Citec SpA., a company specialized in the design, production and application of voice and image processing
systems. From 1997 until February 2009, he worked for the Foundation of the Hellenic World, a major Greek private non-profit
cultural organization, starting as a Construction Supervisor and continuing as a Managing Director of the brand new then Cultural
Center, Hellenic Cosmos an innovative, based on new technologies, theme park. During his tenure, he contributed significantly to
the expansion, development and operation of the Center and its establishment as one of the most known technology-driven
cultural theme park in Greece and abroad. From March 2009, he holds the position of Executive Director of the American-
Hellenic Chamber of Commerce. Along with his colleagues and in cooperation with the Board have managed, in the midst of the
economic crisis, to increase significantly the number of activities, undertake important initiatives, retain in high level the
memberships, foster the advocacy level, expand further the presence of the Chamber in US and contribute to the evolution of
the Chamber into one of the leading dynamic and reliable business organization in Greece. He serves as Treasurer of the
American Chambers in Europe (ACE) Executive Committee.

Elias Spirtounias, Executive Director, American-Hellenic Chamber of Commerce



Nikolaos Bakatselos is the Managing Director of “Pyramis Metallourgia A.E.” and “Pyramis Deutschland GmbH”. He was
Member of the Board of Directors, and Deputy Managing Director, of “Northern Greece Publishing S.A.”. He has held the
position of Managing Director of “Imperium AEEX”, and Member of the Board of Directors of “Egnatia Bank Securities
S.A.”. He was a Member of the Board of Directors of Attica Bank from February 2014 until June 2016. He was a Member of
the Steering Committee of the “International Hellenic University” from 2006 until January 2014 and Member of the Board
and President of the Northern Greece Committee of EEDE. He is Member of the Committee Support CERTH, Trustee of
Anatolia College, Member of the Board and Member of the Steering Committee of SVE and Honorary Consul of Belgium
for Northern Greece. After being a Member of the Board of Directors of the American – Hellenic Chamber of Commerce
for several years, in June 2010 he was elected Vice President of AmChamGR and President of the Northern Greece
Committee, and since June 2019 he was elected President of AmChamGR. In October 2019 he was elected as President of
HEDNO by the General Assembly of HEDNO. Nikolaos Bakatselos holds a B.A. in Sociology from University of Reading and a
MSc in Shipping, Trade and Finance from City University Business School.

Nikolaos Bakatselos, President, American-Hellenic Chamber of Commerce



Ο Γιώργος Ζαββός γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Μεταπτυχιακού Τμήματος Νομικής του
Κολεγίου της Ευρώπης (College of Europe) της Bruges του Βελγίου. Είναι Επίτιμος Διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστήμιου της
Μπρατισλάβα στη Σλοβακία. Την περίοδο 1981-1990 εργάστηκε στην Γενική Διεύθυνση XV (Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Εταιρικού Δικαίου, Τμήμα
Τραπεζών ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου ήταν βασικός συντάκτης της Δεύτερης Τραπεζικής Οδηγίας. Την περίοδο 1990-1994 εξελέγη Ευρωβουλευτής με τη
Νέα Δημοκρατία. Ήταν ο εισηγητής για την Οδηγία για την επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών και επιχειρήσεων επενδύσεων καθώς και για την Οδηγία για
τα Επικουρικά Ταμεία. Ως μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών ήταν ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον Δημοσιονομικό Κανονισμό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και ο εισηγητής της Επιτροπής Έλεγχου Προϋπολογισμού για την λογοδοσία και πολιτική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB)
και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Επιπλέον, διετέλεσε μόνιμος εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον δανεισμό
και χρηματοδοτήσεις στα Κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και μέλος των Μεικτών Κοινοβουλευτικών Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με
τη Ρωσία (Δούμα) και τις ΗΠΑ (Κογκρέσο). Την περίοδο 1991-1993 ήταν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκσυγχρονισμού του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος και
του Χρηματιστηρίου η οποία προετοίμασε τον Τραπεζικό Νόμο του 1992 και την προσαρμογή της Ελληνικής χρηματιστηριακής νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή
νομοθεσία. Ο Γιώργος Ζαββός ήταν ο πρώτος Πρεσβευτής και Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Δημοκρατία της Σλοβακίας (1994 -
1997). Από το 2002 έως το 2017, ο Γιώργος Ζαββός ήταν Νομικός Σύμβουλος στη Νομική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες. Μεταξύ 2018 και
2019, ήταν Senior Advisor σε θέματα Οικονομίας και Χρηματοπιστωτικού Δικαίου στο Center for European Policy Studies (CEPS) στις Βρυξέλλες. Ο Γιώργος Ζαββός
διετέλεσε επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (London University, Queen Mary, Centre for Commercial Law Studies 2004-2007). Την περίοδο
1991-1994 ήταν Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Τμήμα του Πανεπιστήμιου των Βρυξελλών (Université Libre des Bruxelles, Solvay Business School) για θέματα
Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Πολιτικής. Έχει τιμηθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Σλοβακίας με τον Διπλό Σταυρό της Δημοκρατίας. Στον Υφυπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Ζαββό, έχει ανατεθεί η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής
Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και των υπαγόμενων σε αυτήν υπηρεσιών.

George Zavvos, Deputy Minister of Finance



Ο Νικόλαος Δ. Φίλιππας είναι Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς, με γνωστικό αντικείμενο τη
Χρηματοοικονομική Διοικητική, και με εφαρμογές στις Χρηματιστηριακές Επενδύσεις, στους Θεσμικούς Επενδυτές, στη Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική,
στον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό, στην Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (Fintech) και στα Κρυπτονομίσματα (Cryptocurrencies). Στο παρελθόν υπήρξε δύο
φορές μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ο κ. Φίλιππας έχει δημοσιεύσει άρθρα σε όλα σχεδόν τα Ελληνικά Οικονομικά περιοδικά και τις
σχετικές οικονομικές εφημερίδες, όπου υπήρξε τακτικός συνεργάτης της εφημερίδας Καθημερινή και της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας. Το ερευνητικό του
έργο έχει δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά του κλάδου όπως International Review of Financial Analysis, Multinational Finance Journal, Journal of
International Financial Markets, Institutions and Money, European Journal of Finance, Journal of Multinational Financial Management, Applied Mathematics &
Computation, Applied Economics, Applied Financial Economics, Applied Financial Economics Letters, Applied Economics Letters, Managerial and Decision
Economics, Review of Development Economics, International Review of Economics and Business, Journal of Applied Business Research, Research in International
Business and Finance, Economics Bulletin και άλλα. Το έργο του έχει τύχει παγκόσμιας αναγνώρισης αφού έχει αναφερθεί σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά
της Χρηματοοικονομικής όπως: Financial Management, Journal of Empirical Finance, Quantitative Finance, όπως International Review of Financial Analysis,
Multinational Finance Journal, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, European Journal of Finance κ.ά. Είναι συγγραφέας επτά
βιβλίων και επτά ερευνητικών μελετών. Πιο συγκεκριμένα τα βιβλία του «Αμοιβαία Κεφάλαια και Χρηματιστηριακό Περιβάλλον» (1999) και «Επενδύσεις»
(2005) έχουν εξαντληθεί. Το νέο του βιβλίο με τίτλο « Η Ψυχολογία των Αγορών εκδόθηκε το 2015. Επιπρόσθετα έχει εκδώσει δύο παιδικά βιβλία για την
προώθηση της χρηματοοικονομικής γνώσης αναφορικά με την αποταμίευση (saving) και τον προγραμματισμό (budgeting) και με τίτλους «Αποταμιεύοντας για
το μέλλον μας» και «Προγραμματίζοντας για το μέλλον μας» αντίστοιχα. Την 1η Απριλίου 2013, ανέλαβε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και
Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε.). Το 2016 ίδρυσε το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού
Αλφαβητισμού (Hellenic Financial Literacy Institute - HFLI). Το Ινστιτούτο αποτελεί τον πρώτο μη κερδοσκοπικό οργανισμό της χώρας μας με αποστολή την
καταπολέμηση του Χρηματοοικονομικού Αναλφαβητισμού.

Nikolaos Philippas, Chairman & Founder at Hellenic Financial Literacy Institute 
Author, Professor of Finance, University of Piraeus



Ο Πάνος είναι Διευθύνων Σύμβουλος της EY στην Ελλάδα, από τον Ιούλιο του 2010. Τον Ιανουάριο του 2011, χρίστηκε, επίσης, επικεφαλής του Νότιου
Τομέα της EΥ Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (CSE). Διετέλεσε EY Accounts Leader για την περιοχή της Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής
Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA), από τον Ιούλιο του 2018 έως και τον Δεκέμβριο του 2020. Έχει, επίσης, διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος και
επικεφαλής Ελεγκτικών Υπηρεσιών της EY στη Βουλγαρία για τρία έτη, καθώς και επικεφαλής Ελεγκτικών Υπηρεσιών της EY στη Ρουμανία για δύο έτη. Ο
Πάνος εργάζεται στην EY από το 1988 και είναι Ορκωτός Ελεγκτής στην Ελλάδα. Έχει πλούσια εμπειρία από το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον, έχοντας
ηγηθεί πολυεθνικών ομάδων σε σημαντικά ελεγκτικά και λογιστικά έργα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η τεχνική του εξειδίκευση εκτείνεται σε ένα ευρύ
φάσμα υπηρεσιών, όπως οικονομικοί έλεγχοι, ιδιωτικοποιήσεις, δημόσιες προσφορές και προσφορές μετοχών. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική από το ίδιο πανεπιστήμιο, καθώς
και τίτλου MBA από το πανεπιστήμιο Aston του Birmingham, στην Αγγλία. Ο Πάνος είναι μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών. Είναι, επίσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μέλος του Δ.Σ. του
Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, καθώς και μέλος του CEO Clubs και της Endeavor. Είναι παντρεμένος και πατέρας ενός γιού. Η
υποστήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων, το διάβασμα, οι εκδρομές και ο χρόνος με την οικογένειά του, είναι μερικά από τα πράγματα με τα οποία γεμίζει
τον ελεύθερό του χρόνο. Πώς ο Πάνος συμμετέχει στη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου; Στην ΕΥ Ελλάδος, συνεργαζόμαστε με τις
επιχειρήσεις για να τις βοηθήσουμε να ανταποκριθούν στις πιο κρίσιμες προκλήσεις του σήμερα, αλλά και του αύριο. Η προσέλκυση επενδύσεων, ο
ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας, η υιοθέτηση ορθών κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και η μετάβαση σε ένα πράσινο επιχειρηματικό
μοντέλο, αποτελούν μερικές από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις ούτως ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να επιστρέψει σε υψηλούς και βιώσιμους ρυθμούς
ανάπτυξης. Με το βλέμμα στραμμένο στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας σε νέες, στέρεες βάσεις για το μέλλον, συνεισφέρουμε στον δημόσιο
διάλογο, αναζητώντας τις απαντήσεις στα μεγαλύτερα ερωτήματα που θέτει η εποχή του δραστικού μετασχηματισμού, μέσα από σειρά εξειδικευμένων
ερευνών που χαρτογραφούν τις σημαντικότερες τάσεις, εξελίξεις και απαιτήσεις ενός ολοένα και πιο ρευστού περιβάλλοντος.

Panos Papazoglou, Country Managing Partner, EY Greece



Vasileios Symeonidis is an applied mathematician. He graduated from the University of Oxford, St. John’s College, with a
M.Math., completed a Sc.M. and Ph.D. at Brown University, and conducted post-doctoral work at Brown University and MIT. He
teaches mathematics and quantitative subjects at various levels at the American College of Greece – Deree College and Athens
College. Before, he worked as an investment analyst at Dolphin Capital Partners, a real estate fund, and later as the head of the
property development division at the financial services of the Church of Greece. He has co-founded and directs a company that
deals with fully-automated strategies in the Foreign Exchange market, based on quantitative financial models. He has served for
four years as the president of the Oxford University Alumni Society of Greece. His research interests include numerical methods
for physical and financial applications.

Vasileios Symeonidis, Professor of Mathematics and Quantitative Subjects, 
The American College of Greece – Deree and Athens College



Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στο Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Από το 1988 εργάζεται σε
ΜΜΕ. Είναι δημοσιογράφος, μέλος της ΕΣΗΕΑ . Από το 1994 εργάζεται στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Έχει εργαστεί επίσης, σε
ραδιοφωνικούς σταθμούς στα Ιωάννινα, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και για περισσότερο από μια δεκαετία σε
news websites. Επίσης με την ιδιότητα του web media consultant έχει συνεργαστεί με τον ΟΤΕ και τον ΟΠΑΠ.
Παρακολουθεί το μεταπτυχιακό του Τμήματος Content Marketing & Communication Strategies του Αυστριακού
Πανεπιστημίου DUK.

Yiannis Georgiou, Senior Editor, Athens-Macedonian News Agency (AMNA)
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Litsa Panayotopoulos is co-founder and CEO of EVIA Intelligent Performance Ltd. A committed advocate of innovation, she creates
opportunities for entrepreneurship in various roles: Vice-President of Intale A.E. Retail Solutions and Papapostolou S.A. Medical Technologies,
Treasurer of the American-Hellenic Chamber of Commerce, President of its Innovation, Education and Entrepreneurship Committee and
Secretary General of the Non-Executive Directors’ Club. She regularly participates in local and international events as a judge, moderator and
key-note speaker. She is active in the organizational development of innovative companies alongside CEOs and boards of directors in order to
turn their business endeavors into strategic action and profit. In addition to her business activities, she is on the Business Advisory Council of
the Athens University International MBA, Board member of the Greek-Serbian Business Council and Citizens Movement (Kinisi Politon) and
member of the Managing Directors’ Club (MD Club). Her extensive career has been built in major international systems and projects in the
USA, Canada, Europe, the Middle East and Africa in large multinational companies, Control Data et.al. She developed and managed: Geranos
SA (a subsidiary of Commercial Bank of Greece being responsible for the 20 affiliates of the bank); Oracle S.E. Europe, Greece and Cyprus
(establishing and managing subsidiaries of Oracle corporation in the region), and OTE Academy, the largest professional training organization in
Greece, amongst others. Litsa Panayotopoulos is a Founding Member and Honorary President of SEN/Junior Achievement Greece, presiding
over its leadership in various roles for 15 years. She has served on boards of major professional associations such as the Hellenic Management
Association (EEDE) where she is an Honorary President and founder of its Hellenic Institute of Information (EIP). Former BoD member of IOBE
(Foundation for Economic and Industrial Research), f. President and Board Member of ALBA Business University and f. BoD Member of the
Hellenic Corporate Governance Council. She holds a BSc and MSc in Computer Science and Management from London University.

Litsa Panayotopoulos, Education-Innovation-Entrepreneurship Committee Chair & 
Executive Committee Member, American-Hellenic Chamber of Commerce


