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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.

Μυλαίδη Στούμπου 
Διευθύντρια Ανάπτυξης Δικτύου Συνεργατών 
CEE Microsoft Corporation

  

Η Μυλαίδη Στούμπου είναι ανώτερο στέλεχος του ιδιωτικού τομέα με πο-
λυετή θητεία σε θέσεις ευθύνης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σήμερα 
εργάζεται στη Microsoft Corp. και είναι Διευθύντρια Ανάπτυξης Δικτύου 
Συνεργατών για 33 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Διαθέ-
τει επαγγελματική εμπειρία πλέoν των 20 ετών στον απαιτητικό χώρο των 
σύγχρονων τεχνολογιών, έχει θητεύσει σε πολλές ελληνικές και διεθνείς 

εταιρίες κι έχει εμπειρία σε πλείστες αγορές, μεταξύ των οποίων την ελληνική, τη γερμανική αγορά και τις 
αγορές της ανατολικής Ευρώπης. Είναι Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής από το 
Πανεπιστήμιο Πατρών, ενώ διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σε «Economics and Management». Είναι πρόεδρος 
της επιτροπής Women in Business (WIB) του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ενώ παράλ-
ληλα δραστηριοποιείται στις ενέργειες προώθησης και ενθάρρυνσης γυναικών και νεοφυών επιχειρήσεων 
στον κλάδο των νέων τεχνολογιών μέσα από συνεργασίες όπως το MIT Enterprise Forum Greece, το The 
People’s Trust και το Women on Top. Συμμετέχει ως ομιλήτρια σε διακεκριμένα συνέδρια, συμπ. του TEDx, 
ενώ δίνει διαλέξεις και αρθρογραφεί για θέματα καινοτομίας και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ψηφιακής 
οικονομίας, σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος και ίσων ευκαιριών. 
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Έφη Σταυροπούλου 
Partner, Executive Coach
Linkage Greece
  

Επαγγελματικό υπόβαθρο και εξειδίκευση
Η κα Έφη Σταυροπούλου εντάχθηκε από τον Μάρτιο 2021 στο δυναμικό 
της Linkage Greece ως Partner/ Executive Coach. Έχει πάνω από 25 χρόνια 
επαγγελματικής εμπειρίας σε Διευθυντικές θέσεις στη Διοίκηση Ανθρώπινου 
Δυναμικού και στην Ανάπτυξη Ηγετών. Έχει εργαστεί σε περισσότερες από 
10 χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και στα Βαλκάνια, σε διάφορους 

κλάδους όπως  Τραπεζικός, Φαρμακευτικός, Διαχείριση Αεροδρομίων, Βιομηχανία, Εμπορία και Συντήρηση 
Αυτοκινήτων, όπου έχει σχεδιάσει και πραγματοποιήσει, δια ζώσης και  διαδικτυακά, μαθήματα ηγεσίας και 
διαχείρισης της Απόδοσης. Έχει διενεργήσει workshops σχεδιασμού στρατηγικής ηγετικών ομάδων ως μέλος  
διοικητικής ομάδας και ως business partner, για νεοσύστατες επιχειρήσεις, εταιρείες σε ανάπτυξη και σε ανα-
διάρθρωση σε πολυεθνικούς και τοπικούς οργανισμούς. Η Έφη ειδικεύεται στη Διαχείριση Αλλαγής και της 
Απόδοσης,  στην Εκπαίδευση, στην Εύρεση και Ανάπτυξη Ταλέντων, στις Αναδιοργανώσεις και τις Εργασιακές 
Σχέσεις. Έχει λάβει διακρίσεις, μεταξύ των οποίων για την Εκπαίδευση & Ανάπτυξη στην Takeda Βαλκανίων 
και στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Έχει διατελέσει Master Trainer για Διευθυντές  και Executive Coach για τη Citigroup/ΕΜΕΑ. Είναι πιστοποιη-
μένη σε διάφορα Ψυχομετρικά Εργαλεία και Κέντρα Ανάπτυξης και Αξιολόγησης, με πιο πρόσφατο το εργα-
λείο Δια-πολιτισμικών Ικανοτήτων Trompenaars Hampden-Turner.

Είναι διαπιστευμένη Coach (ACC) της ICF (International Coaching Federation), με περισσότερες από 200 
επίσημες ώρες coaching, ενώ έχει “προπονήσει”, καθοδηγήσει και συμβουλεύσει όλα τα επίπεδα στελεχών 
μέχρι το C- suite. Η Έφη φιλοδοξεί τώρα να αναπτύξει Purposeful Ηγέτες που στηρίζουν τη Συμπερίληψη και 
την Ανάπτυξη Γυναικών ηγετών, παγκόσμια.

Σπουδές και Πιστοποιήσεις
Η Έφη είναι κάτοχος Πτυχίου Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών και 
Πτυχίου και Μεταπτυχιακού (DESS) στην Oργανωσιακή και Εργασιακή Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο της 
Τουλούζης, στη Γαλλία.

Είναι αδειοδοτημένη Ψυχολόγος και ειδικεύεται ως Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια.

Επαγγελματικά και Προσωπικά Ενδιαφέροντα
Η Έφη υπήρξε ιδρυτικό μέλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του  Παραρτήματος (Chapter)  ICF 
στην Ελλάδα και ενεργό μέλος του ΣΔΑΔΕ. Απολαμβάνει να συγγράφει σε διάφορες εκδόσεις και περιοδικά 
και έχει κάνει ομιλίες σε συνέδρια και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης στην Ελλάδα και την Κύπρο. Είναι 
παντρεμένη με δύο παιδιά και απολαμβάνει τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, τις τέχνες και τον εθελοντισμό.

Mαριάννα Πολιτοπούλου
Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος  
NN Hellas
  

H Mαριάννα Πολιτοπούλου είναι Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος της NN 
Hellas από τον Μάϊο 2016.

Είναι κάτοχος MBA in Finance από το The Wharton School - University of Pennsylvania 
και MSc από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης επαγγελματικής της σταδιοδρομίας στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό, ιδιαίτερα από το 1994, έχει αναλάβει ανώτατες διευθυντικές θέσεις και θέσεις Διευθύνουσας Συμβούλου, 
μεταξύ άλλων, στις Honeywell Europe, EFG Eurobank, Inchcape Hellas Group, Credit Agricole Indosuez Luxembourg και 
στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Η εκτενής και πολυσχιδής θητεία της στην ανώτατη διοίκηση και η βαθιά γνώση του χρη-
ματοοικονομικού κλάδου, συνετέλεσαν στο να εισαγάγει στην NN Hellas βέλτιστες πρακτικές στην εσωτερική και εταιρική 
διακυβέρνηση. Σχεδίασε και υλοποιεί με άμεσα θετικά αποτελέσματα, τη νέα στρατηγική του οργανισμού, εστιάζοντας στην 
ανθρωποκεντρικότητα, την ομαδικότητα, την καινοτομία και την ψηφιοποίηση. 
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Επίσης, είναι εκλεγμένο μέλος από το 2019 του Γενικού Συμβουλίου, του ανώτατου γνωμοδοτικού οργάνου, του Συνδέ-
σμου Ελλήνων Βιομηχάνων και μέλος των Δ.Σ του Ελληνο – Ολλανδικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Συνδέσμου, της 
Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων. Ταυτόχρονα, συμμετέχει στην 
Επιτροπή Ηγεσίας του Ελληνο - Αμερικανικού Επιμελητηρίου, στο Δ.Σ. του The Wharton Business School Club of Greece, 
ενώ είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του I.C.C. Women Hellas.

Μάνος Πανώριος 
Διευθύνων Σύμβουλος, Stanton Chase Athens 
Global Practice Leader Financial Services

  

Ο Μάνος Πανώριος κατέχει τη θέση του Managing Director στο γραφείο της 
Αθήνας της Stanton Chase .

Η πορεία του στην εταιρεία ξεκίνησε το 1998 από τη θέση του Οικονομικού 
Διευθυντή, προερχόμενος από τους τομείς των καταναλωτικών  προϊόντων, 
υπηρεσιών και κατασκευών, κατέχοντας θέσεις Διευθυντή Λογιστηρίου, 

Ελεγκτή και Οικονομικού Διευθυντή. 

Το 2000 ανέλαβε, συμπληρωματικά, το ρόλο του Συμβούλου Executive Search και σε διάστημα ενός έτους 
έγινε Partner, συμμετέχοντας στη συνέχεια ενεργά στην ανάπτυξη της εταιρείας στα Βαλκάνια και τη Μέση 
Ανατολή. To 2013 ανέλαβε τη θέση του Managing Partner του γραφείου.

Έχει την ευθύνη ανάπτυξης  των Υπηρεσιών της Stanton Chase Athens στον Χρηματοπιστωτικό Τομέα. Το 
Μάρτιο 2014 ανέλαβε τη θέση του Financial Services Sector Leader για την περιφέρεια της Κεντρικής & Ανα-
τολικής Ευρώπης με έμφαση στον Τραπεζικό Kλάδο και από τον Σεπτέμβριο 2019 ο ρόλος του διευρύνθηκε 
σε Global Financial Services Practice Leader για όλο το διεθνές δίκτυο εταιρειών της Stanton Chase .

Έχει σπουδάσει Οικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και κατέχει μεταπτυχιακό στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Leicester. Είναι Μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης του Ελληνο–
Αμερικανικού Εμπορικού  Επιμελητηρίου. 

Ευτυχία Κασελάκη 
Εταίρος  ΕΥ Ελλάδος
Επικεφαλής Ιδιωτικού Τομέα, Eπικεφαλής Υπηρεσιών 
Ανθρώπινου Δυναμικού & Συμβουλευτική Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού

  
Η Ευτυχία Κασελάκη είναι Partner στην ΕΥ, επικεφαλής του τομέα ΕΥ Private, 
και παράλληλα επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού και σύμβουλος σε θέματα Μετασχηματισμού. 

Διαθέτει περισσότερα από 27 έτη προϋπηρεσίας εκ των οποίων τα 20 στον τραπεζικό τομέα. Η τελευταία της 
θέση ήταν Ανώτερη Γενική Διευθύντρια, με ευθύνη τη Λιανική Τραπεζική, Δίκτυο & Digital Banking, ενώ διέ-
νυσε νωρίτερα σημαντική διαδρομή στο χώρο του Ανθρώπινου Δυναμικού και της Οργανωσιακής Μάθησης 
και υποστήριξε πολλαπλές εξαγορές και συγχωνεύσεις στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στη συμβουλευτική της καριέρα έχει διατελέσει στέλεχος πολυεθνικών εταιρειών με εξειδίκευση σε θέματα 
Διαπραγματεύσεων, Επιλογή, Αξιολόγηση και ανάπτυξη ηγετικών ομάδων και κουλτούρας, ενώ οι πιο πρό-
σφατες περιοχές δραστηριοποίησής της είναι η λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων, εταιρική διακυβέρ-
νηση, προγραμματισμός διαδοχής, οργανωσιακός σχεδιασμός, διαχείριση αλλαγής, ηγεσία, διαχείριση της 
απόδοσης και σχεδιασμός αμοιβών.

Σπούδασε Ψυχολογία στον Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού 
τίτλου από το Lancaster Business School σε Organizational Analysis & Behaviour. 

Είναι παντρεμένη και έχει δύο υιούς.


