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Ηλίας Σπυρτούνιας

Γενικός Διευθυντής

Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό 
Επιμελητήριο 

Ο Ηλίας Σπυρτούνιας φοίτησε στο Μαθηματικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά την αποφοίτηση του
από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, μετέβη στις ΗΠΑ για μεταπτυχιακές σπουδές (δίπλωμα M.Sc. και Διδακτορικές
σπουδές) στο τμήμα των ηλεκτρολόγων μηχανολόγων του Πανεπιστημίου της Βοστόνης. Κατά τη διάρκεια της
παραμονής του στις ΗΠΑ, συμμετείχε σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με διάφορους
οργανισμούς, πανεπιστήμια και εταιρίες όπως η ΝΑSΑ, το ΜΙΤ, UNH κ.α. πάνω σε θέματα σχεδιασμού
αναλογικών και ψηφιακών κυκλωμάτων για δορυφορικές επικοινωνίες. Το 1992 επέστρεψε στην Ελλάδα και
μετά την εκπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας το 1994 εργάστηκε ως τεχνικός διευθυντής στην θυγατρική
της Ιταλικής CITEC SpA., εταιρίας σχεδιασμού και παραγωγής συστημάτων επεξεργασίας φωνής και εικόνας.
Από το 1997 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2009, διετέλεσε στέλεχος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού,
μεγάλου ελληνικού ιδιωτικού Πολιτιστικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού, ξεκινώντας ως επόπτης
κατασκευής και συνεχίζοντας ως Διευθύνων Σύμβουλος του ολοκαίνουργιου τότε πολιτιστικού κέντρου
«Ελληνικός κόσμος» ενός καινοτόμου, βασιζόμενου στις νέες τεχνολογίες, θεματικού πάρκου. Κατά τη
διάρκεια της θητείας του, συνέβαλε σημαντικά στην επέκταση, ανάπτυξη και λειτουργία του κέντρου και την
καθιέρωσή του σε ένα από τους ποιο γνωστούς πολιτιστικούς χώρους την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από το
Μάρτιο 2009, ο Ηλίας Σπυρτούνιας κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Ελληνο-Αμερικανικού
Εμπορικού Επιμελητηρίου. Μαζί με τους συναδέλφους του και σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο έχει
καταφέρει, εν μέσω της οικονομικής κρίσης, το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο να αναπτύξει
σημαντικά των αριθμό των δραστηριοτήτων του, να αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες, να διατηρήσει σε
υψηλό επίπεδο τις συνδρομές, να προωθήσει το επίπεδο της υποστήριξης στα μέλη του, να επεκτείνει
περαιτέρω την παρουσία του στις ΗΠΑ εξελίσσοντάς το σε ένα από τα κορυφαία δυναμικά και αξιόπιστα
Επιμελητήριο στην Ελλάδα.



Νικόλαος Μπακατσέλος

Πρόεδρος

Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό 
Επιμελητήριο 

Ο Νικόλας Μπακατσέλος είναι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της “Πυραμίς Μεταλλουργία Α.Ε.”.
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 έως τον Ιανουάριο 2014 και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΔΕ. Είναι Μέλος της
Επιτροπής Στήριξης του ΕΚΕΤΑ και Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΣΒΕ. Είναι μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου αρκετά χρόνια και τον Ιούνιο του 2010
εκλέχθηκε Αντιπρόεδρός του και Πρόεδρος της Επιτροπής Βορείου Ελλάδος. Από τον Ιούνιου του 2019, ο
Νικόλαος Μπακατσέλος έχει εκλεγεί Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και από
τον Οκτώβριο του ίδιου έτους έχει εκλεγεί Πρόεδρος του ΔΕΔΔΗΕ. Έχει σπουδάσει Κοινωνιολογία στο
University of Reading και έχει κάνει Μεταπτυχιακό στα Ναυτιλιακά, Εμπόριο και Οικονομικά στο City University
Business School.



Λευτέρης Σικαλίδης

Ιδρυτής & CEO, sikalidis.com

Πρόεδρος της Επιτροπής Ακίνητης 

Περιουσίας και Ανάπτυξης, 

Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό 

Επιμελητήριο

Ο Λευτέρης Σικαλίδης, MIRCS, έχει 27 έτη εμπειρίας στην ακίνητη περιουσία και τις επιχειρήσεις. Κατά τη
διάρκεια της καριέρας του έχει εργαστεί σε καίριες θέσεις διεθνών εταιρειών συμβουλευτικής
(συμπεριλαμβανομένων των CBRE, C&W, BNP Paribas RE) και σε τραπεζικούς οργανισμούς, ενώ έχει
καθοριστική συμβολή ως μέτοχος σε συμβουλευτικές εταιρίες και σε εταιρίες επενδύσεων στην Ελλάδα και το
εξωτερικό (ανατολική, κεντρική, δυτική Ευρώπη, βόρεια Αφρική, ΗΠΑ). Η κύρια εξειδίκευση είναι στον
στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση επενδύσεων και αναπτυξιακών έργων. Εκτός από το πάθος του για
τον συγκεκριμένο κλάδο, έχει δημιουργήσει την Sikalidis.com, μια εταιρία συμμετοχών με επενδύσεις σε
εταιρείες στην ακίνητη περιουσία, στην ενέργεια, στις νέες τεχνολογίες, και στο εμπόριο τροφίμων. Έχει
παρακολουθήσει μαθήματα μεταπτυχιακών στο Stanford και στο πανεπιστήμιο του Reading σε εξειδικευμένα
θέματα στρατηγικής εταιρειών και ακίνητης περιουσίας αντίστοιχα, καθώς και στον τομέα της στατιστικής από
το πανεπιστήμιο Πειραιά. Είναι πιστοποιημένος από τον διεθνή οργανισμό RICS, είναι ενεργό μέλος του ULI
και άλλων οργανισμών αναφορικά με τις επενδύσεις και την ακίνητη περιουσία και ασκεί τα καθήκοντα του
προέδρου της επιτροπής ακίνητης περιουσίας και αναπτύξεων ακινήτων του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού
Επιμελητηρίου.



Eυθύμιος Μπακογιάννης 

Γενικός Γραμματέας Χωρικού 

Σχεδιασμού και Αστικού 

Περιβάλλοντος 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας

O Eυθύμιος Μπακογιάννης Δρ. Πολεοδόμος – Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός, είναι επίκουρος καθηγητής στο
Ε.Μ.Π.– ΣΑΤΜ, Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού με 15 χρόνια εμπειρίας στο συντονισμό και
στην υλοποίηση πολεοδομικών και κυκλοφοριακών μελετών, την επίβλεψη κατασκευής έργων και τις
διαδικασίες χρηματοδότησης τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Έχει
μετάσχει σε πλήθος μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενες από την Ε.Ε. ή Εθνικού
Πόρους (Υπουργεία – Δήμους) σε περισσότερους από 50 Φορείς. Έχει συγγράψει δεκάδες επιστημονικά άρθρα
και βιβλία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, ενώ έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 100 συνέδρια ως
ομιλητής με σχετική θεματολογία. Αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία του έχει συμβάλει από διάφορες θέσεις
στην προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στην Ελλάδα. Σήμερα είναι Γενικός Γραμματέας Χωρικού
Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Περισσότερες
πληροφορίες για το βιογραφικό στο www.bakogiannis.eu

http://www.bakogiannis.eu/


Γιώργος Μαλτέζος

Principal Banker, Property & 

Tourism, European Bank for 

Reconstruction and Development 

(EBRD) 

Ο Γιώργος Μαλτέζος είναι Principal Banker στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) στην Αθήνα με ειδίκευση στον τομέα του Τουρισμού και της Ακίνητης Περιουσίας.
Εντάχθηκε στο δυναμικό της ΕΤΑΑ τον Ιανουάριο του 2016, με την έναρξη των δραστηριοτήτων της Τράπεζας
στη χώρα, έχοντας προηγουμένως εργασθεί ως Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος στην Εταιρεία Παροχής
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ernst & Young. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Χρηματοοικονομικών
από το Πανεπιστήμιο του Warwick (Warwick Business School) και πτυχίου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ).



Έλλη Κακούλλου

Β. Γενική Διευθύντρια Ακίνητης 

Περιουσίας Τράπεζας & Ομίλου

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Η Έλλη Κακούλλου είναι Β. Γενική Διευθύντρια της Ακίνητης Περιουσίας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος,
όπου εποπτεύει την συνολική διαχείριση των ακινήτων της Τράπεζας και του Ομίλου από το 2019, τις
δραστηριότητες επενδύσεων και αξιοποίησης ακινήτων καθώς και τον τομέα Εκτιμήσεων και Τεχνικών
υπηρεσιών του Ομίλου. Ξεκίνησε την καριέρα της στον τραπεζικό τομέα στην Εποπτεία Τραπεζών της
Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης (Federal Reserve Bank of New York). Με την επιστροφή της στην
Ελλάδα, εργάστηκε ως Senior Consultant στην KPMG και στη συνέχεια στη National Westminster Bank όπου
ήταν υπεύθυνη για χρηματοδοτήσεις στον δημόσιο τομέα και ΔΕΚΟ. Από το 1999 έως το 2018 εργάστηκε στην
Alpha Bank, ξεκινώντας ως ανώτερο στέλεχος στο Corporate Banking, προχωρώντας στην ίδρυση της μονάδας
Project Finance, και αναλαμβάνοντας Επικεφαλής Σύνθετων Χρηματοδοτήσεων από το 2014, με κύρια έμφαση
σε επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις στους τομείς των ακινήτων, της ενέργειας και των υποδομών. Από το
2018 έως τις αρχές του 2019, διετέλεσε Εντεταλμένη Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, θυγατρικής της Ελληνικής Εταιρίας Συμμετοχών & Περιουσίας Α.Ε. που
διαχειρίζεται ακίνητα του δημοσίου. Η κα Κακούλλου είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος σε
International Banking and Finance από το Columbia University (School of International and Public Affairs) και
κάτοχος πτυχίου ΒΑ στα Μαθηματικά και τη Στατιστική από το Columbia College.
.



Γιώργος Κορμάς

Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, 

Επικεφαλής του Group Real 

Estate, Τράπεζα Πειραιώς και 

Διευθύνων Σύμβουλος, Πειραιώς 

Real Estate

Ο Γεώργιος Ι. Κορμάς, είναι Ανώτερος Γενικός Διευθυντής και Group Chief Real Estate της Τράπεζας Πειραιώς.
Είναι επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς Real Estate και της Picar, θυγατρικές του Ομίλου της
Τράπεζας Πειραιώς. Είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας, συμμετέχει στη Ανώτερη Επιτροπή
Πιστώσεων και Ανακτήσεων Πιστώσεων και σε άλλες επιτροπές σχετικές με διαχείριση ακίνητης περιουσίας
και είναι μέλος συμβουλίων θυγατρικών και άλλων εταιρειών με τις οποίες σχετίζεται ο Όμιλος της Τράπεζας
Πειραιώς. Ο κύριος Κορμάς έχει υπηρετήσει ως Σύμβουλος του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και
παλαιότερα εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι Ορκωτό Μέλος του Βασιλικού Ινστιτούτου
Ορκωτών Πραγματογνωμόνων (RICS) και κάτοχος Πτυχίου Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών και
Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διεθνή Τραπεζική και Χρηματοοικονομική του Πανεπιστημίου Justus-Liebig-
Universität Gießen της Γερμανίας.



Μιχάλης Μαυρολέων

CEO

A&M Architects

Ο Μιχάλης Μαυρολέων σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αποφοίτησε με
διακρίσεις το 1980. Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Carnegie Mellon University, Pittsburgh, όπου
απέκτησε Master of Science από το Institute of Building Science το 1982 (Extended Master’s Program). Στο ίδιο
χρονικό διάστημα εργάστηκε ως instructor στο Carnegie Mellon University και μετά την αποφοίτησή του σαν
Architect στoυς ΤΚΑ Architects. Παράλληλα με την εργασία του, διενέργησε έρευνες σχετικά με τον φωτισμό,
την εξοικονόμηση ενέργειας στους εμπορικούς και γραφειακούς χώρους κτιρίων. Με την πάροδο των χρόνων
ανέπτυξε πάθος και ενθουσιασμό για την προσαρμογή των παραπάνω στα κτίρια. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα
το 1982, ίδρυσε την Α&Μ Group. Σήμερα είναι Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Α&M Architects S.A.,
διευρύνοντας τις διεθνείς προοπτικές της εταιρείας με την ικανότητά του να δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης
και φιλίας με πελάτες και συνεργάτες. Συμμετέχει σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού, έχει μια συνεχή ανάγκη
αναζήτησης νέων μεθοδολογιών και αντιμετωπίζει κάθε έργο ως πρόκληση. Επιχειρηματικό και καινοτόμο
πνεύμα διεκδικεί την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής δημιουργίας μέσα από το «ομαδικό πνεύμα».
Οραματίστηκε το μέλλον της Α&Μ με βάση τη φιλοσοφία και τις αξίες της Ελληνικής Οικογένειας αλλά και την
αμερικανική επαγγελματική νοοτροπία.



Άρης Παπαδόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος

Zero Energy Building (ZEB)

Ο Άρης Παπαδόπουλος είναι ιδρυτικό μέλος και κατέχει τη θέση του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου
της ΖΕΒ ΑΕΕΥ, που είναι Εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO), από τις πρώτες εταιρείες που ιδρύθηκαν
σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο και εξειδικεύεται σε θέματα Ενεργειακών Ελέγχων κτιρίων &
βιομηχανιών και Περιβαλλοντικής Πιστοποίησης. Έχει βαθιά γνώση στους τομείς του ICT & της εξοικονόμησης
ενέργειας, του σχεδιασμού χρηματοδοτικών σχημάτων και εργαλείων καθώς και των ενεργειακών πολιτικών
της ΕΕ, της λειτουργίας της αγοράς ενέργειας και της οικονομίας. Για την διάδοση στην Ελλάδα του
ESCO MODEL έχει συμμετάσχει με πλήθος ομιλιών και συμμετοχών σε πάνελ συζητήσεων αναδεικνύοντας τις
επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν για την χρηματοδότηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας. Στην ΖΕΒ ΑΕΕΥ
υλοποιεί σχέδια και πολιτικές για την επιτυχή διαχείριση της επιχείρησης και καθορίζει την στρατηγική
ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών. Πριν την ίδρυση της ΖΕΒ ΑΕΕΥ, τα τελευταία 20 χρόνια έχει εργαστεί και
διαχειριστεί πλήθος ICT έργων (δημόσιων & ιδιωτικών) για λογαριασμό μεγάλου κατασκευαστικού ομίλου της
χώρας καθώς και έργων υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών για λογαριασμό εταιρείας κορυφαίας
εταιρείας System Integrator.


