


 
Ο Ρζτροσ Αλεξανδρισ, Διευκυντισ Σφνταξθσ του Agro24, είναι δθμοςιογράφοσ ςτο αγροτικό ρεπορτάη από το 2004 
και υποψιφιοσ διδάκτωρ ςτο Τμιμα Επικοινωνίασ και ΜΜΕ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 
Ξεκίνθςε ςτο ρεπορτάη από το περιοδικό “Τρόφιμα & Ροτά” το 1998 και τθν εφθμερίδα “Εξουςία” το 2000. Στον 
τομζα του αγροτικοφ ειςιλκε αρχικά ωσ ςυντάκτθσ ςτο Agronews και ςτθν Agrenda, ενϊ διετζλεςε και Διευκυντισ 
Σφνταξθσ ςτθν Agrenda για μια πενταετία. Το 2014 ζγινε Διευκυντισ Σφνταξθσ ςτο νεοςφςτατο τότε διαδικτυακό 
ειδθςεογραφικό portal Agro24. Τθν περίοδο Σεπτεμβρίου 2018-Ιουλίου 2019 είχε εργαςτεί ςτο Γραφείο Τφπου του 
Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων. Είναι αντιπρόεδροσ ςτθν προςωρινι ςυντονιςτικι επιτροπι για τθν 
ίδρυςθ τθσ Ζνωςθσ Ελλινων Δθμοςιογράφων για τθ Γεωργία και τα Τρόφιμα (ΕΕΔΘΓΕΤ-μζλοσ τθσ ENAJ). 

Πζτροσ Αλεξανδρισ 
Δθμοςιογράφοσ &  
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Νικόλαοσ Αλφιζρθσ - Ιδρυτισ & Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ Farmvent. Ο Νικόλαοσ είναι Μθχανικόσ Βιοςυςτθμάτων με 
εξειδίκευςθ ςτον τομζα των κάκετων καλλιεργειϊν και τθσ ρομποτικισ καλλιζργειασ. Κάνει μεταπτυχιακό ςτο 
Biosystems Engineering και ςτo Management, Economics, and Consumer Studies ςτο Ρανεπιςτιμιο του Wageningen 
(WUR) ςτθν Ολλανδία. Ο Νικόλαοσ φζρνει εμπειρία μθχανικισ ςτον προγραμματιςμό, το ςχεδιαςμό υλικοφ προϊόντων 
και τθν ανάπτυξθ τθσ ρομποτικισ για τθ γεωργία κάκετθσ καλλιζργειασ με τεχνολογίεσ Internet of things. Θ Farmvent 
βρίςκεται ςτο Food Valley ςτο Ρανεπιςτιμιο του Wageningen (WUR) και φζρνει επανάςταςθ ςτθν κάκετθ γεωργία 
ςτα καταςτιματα καταςκευάηοντασ τεχνολογικά προθγμζνεσ φάρμεσ για κάκετθ καλλιζργεια ςε εςωτερικοφσ χϊρουσ 
μζςω καινοτομιϊν ςτον αυτοματιςμό, τθν τεχνθτι νοθμοςφνθ και τθν επιςτιμθ των φυτϊν. 
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Ο Δρ Ε. Βζργοσ είναι γεωπόνοσ με ειδίκευςθ ςτθ Ηωικι Επιςτιμθ και Ραραγωγι. Oλοκλιρωςε τισ προπτυχιακζσ και 
μεταπτυχιακζσ του ςπουδζσ ςτθ Γεωπονικι Σχολι του Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου (Τάξθ 1984 και 1986, αντίςτοιχα) 
και το διδακτορικό του, ςτθ Βιοτεχνολογία Αναπαραγωγισ, ςτο Εκνικό Ρανεπιςτιμιο τθσ Ιρλανδίασ (UCD; Τάξθ 1991). 
Από το 1991 ζωσ το 1996 υπθρζτθςε ςτο Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ και το Τεχνολογικό και Εκπαιδευτικό Κδρυμα (ΤΕΙ) 
Θεςςαλονίκθσ, διδάςκοντασ τα μακιματα Φυςιολογίασ Ηωϊκϊν Οργανιςμϊν και Ηωοτεχνίασ, ςτθ βακμίδα του 
Επίκουρου Κακθγθτι. Από το 1996 υπθρετεί τθν Αμερικανικι Γεωργικι Σχολι ςε διάφορεσ ακαδθμαϊκζσ και 
διοικθτικζσ κζςεισ. Στα επιςτθμονικά και ερευνθτικά του ενδιαφζροντα περιλαμβάνονται θ ανάπτυξθ νζων 
προϊόντων, θ οργάνωςθ κι εφαρμογι καινοτόμων προγραμμάτων βιωματικισ μάκθςθσ για το περιβάλλον και τθν 
αγροτικι παραγωγι και θ ανάπτυξθ μεκοδολογιϊν ςφνδεςθσ τθσ εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ με τθν εκπαίδευςθ και 
παραγωγι για τθν προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ κοινοτικισ ανάπτυξθσ τθσ υπαίκρου. Ζχει δθμοςιεφςει 74 επιςτθμονικζσ 
εργαςίεσ ςε κζματα ηωικισ παραγωγισ και γεωργικϊν εφαρμογϊν κι ζχει ςυμμετάςχει ωσ ομιλθτισ ςε πολλά διεκνι 
επιςτθμονικά κι επαγγελματικά ςυνζδρια.  Eυάγγελοσ Βζργοσ 

Κοςμιτορασ 
Σχολι Επαγγελματικισ 

Εκπαίδευςθσ  
Αμερικανικι Γεωργικι Σχολι 

  



 
Θ Ηωι Δουλγζρθ είναι Κακθγιτρια ςτθ ομποτικι και τον Ρρογραμματιςμό και Ζλεγχο Συςτθμάτων Ραραγωγισ ςτο 
εργαςτιριο Αυτοματοποίθςθσ και ομποτικισ του τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν & Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν 
(ΘΜΜΥ) τθσ Ρολυτεχνικισ Σχολισ του ΑΡΘ. Είναι διπλωματοφχοσ Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ του ΑΡΘ και κάτοχοσ των 
μεταπτυχιακϊν τίτλων M.Sc. (DIC) in Control Systems, M.Sc.(DIC) in Social and Economics Aspects of Science and 
Technology in Industry και Ph.D in Mechanical Engineering, του Imperial College, London, UK.  Διδάςκει μακιματα 
Αυτομάτου Ελζγχου και ομποτικισ. Ζχει ςυγγράψει περιςςότερεσ από 150 εργαςίεσ ςε ζγκριτα  διεκνι επιςτθμονικά 
περιοδικά και πρακτικά διεκνϊν ςυνεδρίων. Είναι αξιολογιτρια ερευνθτικϊν προτάςεων ςτο Horizon-Europe και 
κριτισ ςτα ςπουδαιότερα περιοδικά και ςυνζδρια τθσ ομποτικισ. Υπιρξε βοθκόσ εκδότθ ςτα περιοδικά Journal of 
Intelligent and Robotic systems και ςτο IEEΕ Robotics and Automation Letters. Ζλαβε μζροσ ςε πολλά προγράμματα 
χρθματοδοτοφμενα από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ) και τθν Ελλθνικι Κυβζρνθςθ ςε κζματα ομποτικισ. Είναι 
ςυντονίςτρια 2 ευρωπαϊκϊν ζργων H2020, ενόσ ζργου  ΕΣΡΑ-Υποδομζσ από τθν περιφζρεια κεντρικισ Μακεδονίασ, 
και ενόσ εκνικοφ ζργου του προγράμματοσ Ερευνϊ–Δθμιουργϊ-Καινοτομϊ. Τα τρζχοντα ερευνθτικά τθσ 
ενδιαφζροντα περιλαμβάνουν τθν φυςικι αλλθλεπίδραςθ ανκρϊπου-ρομπότ, τθν διδαςκαλία και μάκθςθ των 
ρομπότ με επίδειξθ, τα δίχειρα αυτοκινοφμενα ρομπότ, τθν λαβι και τον χειριςμό αντικειμζνων, τθν ενιςχυτικι 
μάκθςθ κακϊσ και τον ζλεγχο ρομποτικϊν ςυςτθμάτων. Είναι επίτιμο μζλοσ τθσ IEEE και των IEEE Robotics and 
Automation Society and Control Systems Society κακϊσ και αντιπρόςωποσ τθσ Ελλάδασ ςτο European Control 
Association. 

 Ζωι Δουλγζρθ 
 Κακθγιτρια  

ομποτικι και Ρρογραμματιςμόσ & 
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Γεννθμζνοσ ςτθν Θεςςαλονίκθ το 1972, ο κοσ. Βάςοσ Ευκυμιάδθσ είναι απόφοιτοσ του Αμερικανικοφ Κολεγίου 
«Ανατόλια» (1990) και κατζχει B.Sc. in Industrial Economics από το London School of Economics (1993) και M. Sc. in 
Shipping, Trade and Finance από το City University (1994). Ο κοσ. Ευκυμιάδθσ είναι Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ Κ&Ν 
Ευκυμιάδθσ ΑΒΕΕ, μια από τισ μεγαλφτερεσ εταιρείεσ του Ελλθνικοφ χϊρου ςτον τομζα των αγροτικϊν εφοδίων, 
ιδρυκείςα το 1935 και ζχοντασ αναπτφξει μια ςθμαντικι επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ τθσ 
Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ. Επιπρόςκετα, είναι Αντιπρόεδροσ του Ομίλου Αγροτεχνολογίασ αιδεςτόσ, ζναν 
επιχειρθματικό φορζα με πολυςχιδι δραςτθριότθτα γφρω από τθν γεωργία και εναςχόλθςθ με τισ αγροτικζσ ειςροζσ, 
τθν ζρευνα και ανάπτυξθ πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ, τισ εργαςτθριακζσ υπθρεςίεσ που ςχετίηονται με τθν υγιεινι και 
αςφάλεια των τροφίμων, τισ υπθρεςίεσ περιβάλλοντοσ και τθν παραγωγι ποιοτικϊν τροφίμων μζςω 
ςυμβολαιοποιθμζνθσ γεωργίασ. Ραράλλθλα με τα επιχειρθματικά του ενδιαφζροντα, ο κοσ. Ευκυμιάδθσ ζχει ενεργι 
ςυμμετοχι ςε ζναν αρικμό κλαδικϊν Συνδζςμων και εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων που αποςκοποφν ςτθν προαγωγι τθσ 
οικονομικισ και επιχειρθματικισ ανάπτυξθσ. Τθν ςτιγμι αυτι διατελεί  
 
• Ρρόεδροσ του Ελλθνικοφ Συνδζςμου Φυτοπροςταςίασ  
• Μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Συνδζςμου Ελλθνικϊν Χθμικϊν Βιομθχανιϊν  
• Μζλοσ του Advisory Board του Διεκνοφσ Ρανεπιςτθμίου Ελλάδοσ 
 
Είναι παντρεμζνοσ με τθν Καλλιόπθ Γκάντηου και ζχει 2 παιδιά.  
 

 Βάςοσ Ευκυμιάδθσ 
 Διευκφνων Σφμβουλοσ 

Κ&Ν Ευκυμιάδθσ 
 
 

  



 
O Νίκοσ Θυμάκθσ είναι Γεωπόνοσ MSc κι αςχολείται με τθν Ανκοκομία και τθν Κθποτεχνία από το 1998. Σαν 
Σφμβουλοσ Ρραςίνου ζχει τθν πεποίκθςθ ότι θ Κθποτεχνία είναι «εργαλείο» πολιτιςτικισ, τουριςτικισ -κι όχι μόνο- 
προβολισ τθσ χϊρασ μασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ενιςχφει τθν δυναμικι του αειφόρου και αυτοςυντθροφμενου 
«Ελλθνικοφ Κιπου» (Hellenic Garden) παγκοςμίωσ με τισ δράςεισ του. Το πιο δθμοφιλζσ ζργο του είναι οι Θεματικοί 
Κιποι τθσ Θεολογικισ Σχολισ Χάλκθσ (Βυηαντινοί Κιποι) ςτθν Κωνςταντινοφπολθ κακϊσ και οι 2 επίςθμεσ Ελλθνικζσ 
ςυμμετοχζσ ςε EXPO, τθν TAIPEI FLORA EXPO 2010 και θ FLORIADE 2012 , με τον «Ελλθνικό Κιπο». Από τθν 1θ 
Σεπτεμβρίου 2019 ζωσ τθν 31θ Αυγοφςτου 2020 διετζλεςε ΡΟΕΔΟΣ του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΕΩΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ 
(ΚΤΘΜΑ ΣΥΓΓΟΥ), όπου παραμζνει μζλοσ του ΔΣ ζωσ ςιμερα, ενϊ είναι και Σφμβουλοσ του Υπουργοφ.  Διετζλεςε 
από τθν 1θ Σεπτεμβρίου 2020 ωσ τθν 31θ Αυγοφςτου 2021 Τμθματάρχθσ ςτθν  ΕΡΑΣ ΣΥΓΓΟΥ (Ανκοκομία-
Κθποτεχνία) όπου δίδαξε  Σχεδιαςμό Κθποτεχνικϊν Ζργων και Κθποτεχνικζσ Εφαρμογζσ. Από τθν 1θ Δεκεμβρίου 2020, 
είναι μζλοσ του ΔΣ τθσ «Μθτροπολιτικό Ρράςινο Ακινασ ΑΕ» που αφορά ςτθν ςυνδιαχείριςθ χϊρων Ιςτορικϊν Χϊρων 
Ρραςίνου όπωσ ο Εκνικόσ Κιποσ και ο Λόφοσ Φιλοπάππου. Είναι επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ πολλϊν μζςων 
ενθμζρωςθσ ςχετικϊν με τθν Κθποτεχνία και του Agrocapital από το 2013. Είναι ο Επίτιμοσ Ρρόεδροσ του ΕΣΕΕΦΥ και 
τον εκπροςωπεί ςτον ENA και τον AIPH. Είναι υποψιφιοσ διδάκτορασ Αρχιτεκτονικισ Τοπίου ςτο Ρολυτεχνείο του 
Μιλάνου. Από τθν 1/1/2022 είναι ο Υπεφκυνοσ  Αγροτικισ Κατάρτιςθσ Θεςςαλονίκθσ και γεωπόνοσ ςτον  Βαλκανικό 
Βοτανικό Κιπο Κρουςςίων.  

Νίκοσ Θυμάκθσ 
 Συνεργάτθσ  
Agrocapital 

 
 

  



 
Stefanos Fotiou is an international expert on environment and sustainable development with over 25 years of 
experience in the United Nations system, private sector and research organisations. He currently serves as Director in 
the Office of Sustainable Development Goals in the Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO) as 
well as Director of the UN Food Systems Coordination Hub hosted by FAO. In these roles, Stefanos provides strategic 
leadership and oversees implementation mechanism to support countries developing and implementing SDGs based 
agrifood transformations. Prior to join FAO Stefanos served 5 and half years as Director in the Environment and 
Development Division of the UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific as well as 10 years in various 
roles in the UN Environment Programme. Highlights of his achievements include successfully leading 
intergovernmental negotiations resulting in specific normative outcomes, establishing new initiatives and partnerships 
on technical cooperation and capacity development as well as ideating and steering analytical work in the substantive 
areas of his responsibility. Before joining the UN, he had worked for the private sector and academia on issues of 
regional sustainable development. Throughout his career, Stefanos has taken leading roles in international fora, has 
conceptualised and led the development of regional and national strategies on environment and sustainable 
development and his work has been published and referenced. He holds a PhD in Natural Resource Economics, a 
Master of Science in Forestry and Natural Environment and a Master of Science in Information Systems. 
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Emily joined the consulting team in January 2020 and helps farmers navigate organic compliance as they transition to 
certified organic. She holds a B.S. in Environmental Resource Management, focusing in Soil Science, from Pennsylvania 
State University and is currently pursuing an M.B.A. in Food and Agribusiness from Delaware Valley University. Prior to 
joining the team at Rodale Institute, she worked in regulatory compliance of organics for a certification agency and a 
materials review organization. She is IOIA trained, a Certified Crop Advisor and serves as a board member for the 
Organic Materials Review Institute (OMRI). 

Emily Newman Gantz 
Organic Consulting Program 

Manager 
Rodale Institute 

 

  



  

 
Charles Godfray is a population biologist with broad interests in science and the interplay of science and policy.  He has 
spent his career at Oxford University and Imperial College and is currently Director of the Oxford Martin School and 
Professor of Population Biology at Oxford.  His research has involved experimental and theoretical studies in 
population and community ecology, epidemiology and evolutionary biology. He is particularly interested in food 
security and chaired the UK Government Office of Science’s Foresight project on the Future of Food and Farming and 
recently stepped down as chair of the UK’s agricultural and environment (Defra) ministry’s Science Advisory Council.  

Charles Godfray 
Director 

Oxford Martin School 
 



 
Lars Jensen is CEO of Vespucci Maritime, and is an analyst and thought leader providing expert assistance in strategic 
decision making and analysis in the wider container shipping industry. Lars has 20 years of experience from inside the 
container shipping industry, whereof the last 10 years has been as an independent analyst and consultant for carriers, 
shippers, ports and maritime technology firms. Lars is the author of the book “Liner Shipping 2025” focusing on the 
changes to come in the industry and how carriers, terminals, ports, shippers and forwards should navigate these 
changes to emerge successfully. Lars Jensen is co-founder of LinerGame providing innovative training and teambuilding 
in the liner shipping industry with more than 100 sessions held in the past four years across 17 countries on 3 
continents. 

Lars Jensen  
CEO 

Vespucci Maritime 
 

  



 
O Βαςίλθσ Καφάτοσ είναι Partner (Εταίροσ) τθσ Deloitte. Είναι o Clients & Industries Leader τθσ Deloitte ςτθν Ελλάδα 
και Ρρόεδροσ του Deloitte Alexander Competence Center. Ειδικεφεται ςε κζματα ανάπτυξθσ εταιρικισ και ψθφιακισ 
ςτρατθγικισ, αναςχθματιςμοφ επιχειρθματικοφ μοντζλου, χρθματοοικονομικισ αναδιάρκρωςθσ, ςυγχωνεφςεων & 
εξαγορϊν και λειτουργικισ βελτίωςθσ. Διακζτει ςθμαντικι ςυμβουλευτικι εμπειρία ςε διάφορουσ κλάδουσ τθσ 
οικονομίασ, όπωσ του τουριςμοφ, τθσ φιλοξενίασ, των επενδυτικϊν κεφαλαίων, των καταναλωτικϊν προϊόντων και τθσ 
βιομθχανίασ. Είναι Ζφοροσ (Trustee) του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Κολλεγίου Ανατόλια, Αντιπρόεδροσ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ελλθνοαμερικανικοφ Εμπορικοφ Επιμελθτθρίου, Ρρόεδροσ τθσ Συμβουλευτικισ 
Επιτροπισ του Συμβουλίου Ανταγωνιςτικότθτασ τθσ Ελλάδοσ  και εκτελεςτικό μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του 
Συνδζςμου Βιομθχανιϊν Ελλάδοσ. Είναι πτυχιοφχοσ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν του Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου 
Θεςςαλονίκθσ, κάτοχοσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων από το University of Texas at Austin (MBA 
in Corporate Strategy) και μεταπτυχιακϊν διπλωμάτων ςτθν Θγεςία Επιχειριςεων από το Institute for Management 
Development (IMD) – Lausanne. Βαςίλθσ Καφάτοσ 

Αντιπρόεδροσ 
Ελλθνο-Αμερικανικό Εμπορικό 

Επιμελθτιριο  

  



 
Eva Kaili is a Member of the European Parliament (MEP), part of the Hellenic S&D Delegation since 2014. In January 
2022, she was elected as Vice-President of the European Parliament for the second half of the 9th legislature. Her 
responsibilities include the Parliament’s ICT Innovation Strategy, Informatics & Telecommunications, European Strategy 
and Policy Analysis System, Corporate Social Responsibility, and replacing the President for multilateral bodies, 
including the UN and the WTO. Eva is also the Chair of the Future of Science and Technology Panel (STOA) and the 
Centre for Artificial Intelligence (C4AI). She is a Member of the Committees on Industry, Research and Energy (ITRE), 
Economic and Monetary Affairs (ECON), Budgets (BUDG), and the Special Committee on Artificial Intelligence in a 
Digital Age (AIDA).  Eva has worked intensively on promoting innovation as a driving force of the European Digital 
Single Market. She has been the draftsperson of legislation in the fields of blockchain technology, online platforms, big 
data, fintech, AI, and cybersecurity, as well as the ITRE draftsperson on Juncker plan EFSI2 and, more recently, the 
InvestEU programme. She is also a member of the delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly (DACP), the 
delegation for relations with the Arab Peninsula (DARP), and the delegation for relations with the NATO Parliamentary 
Assembly (DNAT). Prior to being elected as MEP, she has been a Member of the Greek Parliament (2007-2012). Before 
her political career, she worked as a journalist and newscaster. Eva holds a Bachelor’s degree in Architecture and Civil 
Engineering, and a Postgraduate degree in European Politics. 

Eva Kaili 
Vice-President  

European Parliament  

  



 
Ο Ράνοσ είναι Manager τθσ Deloitte ςτο τμιμα Strategy, Analytics and M&A (Strategy & Business Design) ςτθν Ελλάδα. 
Ειδικεφεται ςε κζματα Ανάπτυξθσ Στρατθγικισ, Σχεδιαςμοφ Μοντζλου Λειτουργίασ (Operating Model Design), 
Ζρευνασ Αγοράσ, Ανάλυςθσ Ανταγωνιςμοφ, Αναδιάρκρωςθσ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν (Business Process Re-
engineering) και Βελτιςτοποίθςθσ Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ (Supply Chain Optimization), ενϊ κατά το παρελκόν είχε 
αςχολθκεί και με κζματα Τιμολόγθςθσ Ενδοομιλικϊν Συναλλαγϊν (Transfer Pricing) ςε Ελλάδα και Ολλανδία με τθ 
Deloitte. Διακζτει ςχεδόν 9,5+ ζτθ εμπειρίασ με πελάτεσ ςε διάφορουσ κλάδουσ, όπωσ αγροτικό, τροφίμων και ποτϊν, 
καταναλωτικϊν προϊόντων, ενζργειασ, τεχνολογίασ, λιανικοφ και θλεκτρονικοφ εμπορίου. 

Πάνοσ Καλόγιωργασ  
 Manager  

Strategy, Analytics and M&A 
Consulting  

Deloitte Greece 

  



 
Ράνω από 30 χρόνια εμπειρίασ ςτθν ανάπτυξθ τεχνολογίασ και ςτο management. Ο Δρ. Κανόπουλοσ ζχει 
δθμιουργιςει και διευκφνει μεγάλεσ ομάδεσ που επικεντρϊνονταν ςτθν ανάπτυξθ, τθ μαηικι παραγωγι και τθν 
εμπορία προϊόντων θμιαγωγϊν για τθν παγκόςμια αγορά. Ρριν ιδρφςει τθν Brite Solar Technologies, ιταν Διευκφνων 
Σφμβουλοσ Ανάπτυξθσ Καναλιϊν Ρωλιςεων ςτθν Ευρϊπθ / Αφρικι / Μζςθ Ανατολι για τθν Επιχειρθματικι Μονάδα 
Θλιακισ Τεχνολογίασ τθσ Applied Materials ςτισ ΘΡΑ. Ρροθγουμζνωσ, ο Δρ. Κανόπουλοσ ιταν Διευκυντισ του 
επιχειρθματικοφ τμιματοσ Multimedia & Communications (MMC) τθσ Atmel Corp, όπου ιταν υπεφκυνοσ για τθ 
διαχείριςθ ομάδων ανάπτυξθσ προϊόντων ςτισ ΘΡΑ, τθν Ελλάδα, τθ Σουθδία και τθν Κίνα. Ο Δρ Κανόπουλοσ ιταν 
επίςθσ ιδρυτισ και Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ Data Communications Technologies, θ οποία εξαγοράςτθκε από τθν 
Atmel. Επιπλζον, ιταν Διευκυντισ του Ομίλου Integrated Electronics ςτο RTI International, ζνα από τα μεγαλφτερα 
ανεξάρτθτα ερευνθτικά κζντρα ςτισ ΘΡΑ. Για περιςςότερα από 10 χρόνια, υπθρζτθςε ωσ επίκουροσ κακθγθτισ ςτο 
Ρανεπιςτιμιο Duke ςτθ Βόρεια Καρολίνα. Διετζλεςε Διευκυντισ του Τμιματοσ Ολοκλθρωμζνων Θλεκτρονικϊν 
Κυκλωμάτων ςτο Research Triangle Institute και υπιρξε ειδικόσ ςφμβουλοσ του Υπουργοφ Μακεδονίασ & Θράκθσ ςτθν 
Ελλάδα για κζματα τεχνολογίασ. Ο Δρ. Κανόπουλοσ αποφοίτθςε από το Τμιμα Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν του 
Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν και είναι κάτοχοσ μεταπτυχιακοφ και διδακτορικοφ διπλϊματοσ από το Ρανεπιςτιμιο Duke 
των ΘΡΑ. 

Νίκοσ Κανόπουλοσ  
 Ρρόεδροσ & Διευκφνων Σφμβουλοσ 

Brite Hellas 

  



 
Κακθγθτισ αγροτικισ οικονομικισ ςτο Σουθδικό Ρανεπιςτιμιο Γεωπονικϊν Επιςτθμϊν (SLU). Γεννικθκε και 
μεγάλωςε ςτα Τρίκαλα Θμακίασ. Σποφδαςε οικονομικά ςτο Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο και κατζχει Μάςτερ και 
Διδακτορικό αγροτικισ οικονομικισ από το Ρανεπιςτιμιο Σαςκάτςιουαν Καναδά. Εργάςτθκε ςτα Ρανεπιςτιμια 
Κοπεγχάγθσ, Βαγενίγκεν, Ράντειο. Είναι επιςκζπτθσ κακθγθτισ ςτο ΜΑΙΧ, ςτο Ρανεπιςτιμιο Ρεροφτηια, ζδρα Βαν 
Βλίετ Ρανεπιςτιμιου Σαςκάτςιουαν και Μπζρκλεχ. Επιςτθμομικά αςχολείται με εφαρμοςμζνθ μικροοικονομικι, 
βιομθχανικι οργάνωςθ, κεωρία παιγνίων, οικονομετρία, κεςμικι οικονομικι, οικονομικι ανάπτυξθ, διεκνείσ 
αγροδιατροφικζσ επιχειριςεισ, ςυνεταιριςμοφσ, περιφεριακι ανάπτυξθ, αγροτικι πολιτικι. Το βιβλίο του “A new 
paradigm for Greek agriculture” (Ζνα νζο υπόδειγμα για τθν Ελλθνικι γεωργία) δθμοςιεφτθκε από τθν Palgrave-
MacMillan το 2017. 

 Κώςτασ Καραντινινισ 
 Κακθγθτισ  

Αγροτικι Οικονομικι  
Σουθδικό Ρανεπιςτιμιο 
Γεωπονικϊν Επιςτθμϊν 

 

  



 
Ο Κων/νοσ Καρτάλθσ είναι Κακθγθτισ και Δ/ντθσ του Εργαςτθρίου Φυςικισ Ρεριβάλλοντοσ ςτο Εκνικό και 
Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν (ΕΚΡΑ). Είναι επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ για το  ΕΚΡΑ ςτο ζργο «Εκνικό Δίκτυο 
για τθν Κλιματικι Αλλαγι και τισ επιπτϊςεισ τθσ», ενϊ ςυμμετζχει ςτο Κζντρο Αριςτείασ «Κλιματικι Αλλαγι – 
Ρροςαρμογι και Μετριαςμόσ» του ΕΚΡΑ. Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ςτθν τθν ζρευνα τθσ Διανζοςισ για τισ επιπτϊςεισ 
τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςτθν Ελλάδα. Διετζλεςε μζλοσ του Επικουρικοφ Οργάνου των Θνωμζνων Εκνϊν για τθν 
εφαρμογι τθσ  Συμφωνίασ των Ραριςίων. Ζχει δθμοςιεφςει 103 εργαςίεσ ςε διεκνι επιςτθμονικά περιοδικά με το 
ςφςτθμα κριτϊν. Ζχει διατελζςει Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Ρεριβάλλοντοσ τθσ Βουλισ των Ελλινων, Βουλευτισ και 
Γενικόσ Γραμματζασ ςτο Υπουργείο Ρολιτιςμοφ.  

 Κωνςταντίνοσ 
Καρτάλθσ 

 Κακθγθτισ 
Εκνικό και Καποδιςτριακό 

Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν 
 

  



 
Ο Γεϊργιοσ Κατςαρόσ είναι Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ Ε. Κατςαρόσ ΑΕΒΕ, οικογενειακισ εταιρείασ με 
μεγάλθ παράδοςθ και εξειδίκευςθ ςτο εμπόριο των γεωργικϊν ελκυςτιρων (τρακτζρ). Αντιπροςωπεφει ςε 
αποκλειςτικότθτα ςτθν Ελλάδα τουσ ελκυςτιρεσ Pasquali, Ιταλίασ και Kioti, Κορζασ (Seoul). Επίςθσ είναι  διαχειριςτισ 
τθσ Marathon Invest SrL Βουκουρζςτι ουμανίασ που αςχολείται με τθ Διαχείριςθ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ ςτο 
Βουκουρζςτι τθσ ουμανίασ και διαχειριςτισ τθσ Marathon Invest KFT που αςχολείται με τθ διαχείριςθ Ακίνθτθσ 
Ρεριουςίασ ςτθ Βουδαπζςτθ τθσ Ουγγαρίασ. Ζχει υπάρξει διαχειριςτισ τθσ STTS North ΕΡΕ που εμπορευόταν 
δορυφορικά, τθλεοπτικά και θλεκτρονικά προϊόντα των διεκνϊν οίκων Fraccaro και Alcad κακϊσ επίςθσ και βοθκόσ 
Διαχειριςτοφ Χαρτοφυλακίου (Senior Trader) τθσ Barclays De Zoete Wedd, Λονδίνο (CITY) τθσ Τράπεηασ επενδφςεων 
τθσ Barclays Group ςτο Τμιμα Ομολόγων (Debt Capital Markets). Κατζχει Διδακτορικό τίτλο ςτον κλάδο των 
Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Master of Research ςτισ Τθλεπικοινωνίεσ από το University College London του 
University of London. Επιπλζον ζχει Master of Engineering ωσ Μθχανικόσ Τθλεπικοινωνιϊν από το Queen Mary and 
Westfield College του University of London. Τζλοσ, διατελεί Μζλοσ τθσ Επιτροπισ Αγροτεχνολογίασ του Ελλθνο-
Αμερικανικοφ Εμπορικοφ Επιμελθτθρίου, Μζλοσ τθσ Μόνιμθσ Επιτροπισ Ενζργειασ και τθσ Μόνιμθσ Επιτροπισ 
Τθλεματικισ του Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου (ΤΕΕ). Μζλοσ του Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου (ΤΕΕ) ωσ διπλωματοφχοσ 
Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ κακϊσ και Μζλοσ του Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ (ΑΜΙΕΕ) και των ΘΡΑ 
(ΜΙΕΕΕ). 

 Γεώργιοσ Κατςαρόσ 
 Ρρόεδροσ και Διευκφνων 

Σφμβουλοσ 
Ε. Κατςαρόσ 

 

  



 
Ο Ακανάςιοσ Κουϊμτηισ είναι ο Διευκφνων Σφμβουλοσ (CEO) του KOUIMTZIS Group εςτιάηοντασ ςε καινοτομίεσ 
μθχανολογίασ και νζεσ τεχνολογίεσ.  Εδρεφοντασ ςτθ Θεςςαλονίκθ από το 1936, ο Πμιλοσ ΚΟΥΙΜΤΗΘ είναι ζνασ 
διεκνϊσ κορυφαίοσ καταςκευαςτισ και προμθκευτισ μθχανολογικϊν εξαρτθμάτων. Θ πρωτοπόροσ προςζγγιςθ ςτον 
κλάδο υποςτθρίηει τθ δθμιουργία αξιόπιςτου δικτφου ςε περιςςότερεσ από 40 χϊρεσ εξάγοντασ 70% τθσ παραγωγισ. 
Υπό τθ διοίκθςι του, ο Πμιλοσ διεφρυνε τισ δραςτθριότθτζσ του, ειςιχκθ ςτο χρθματιςτιριο Κφπρου, ζκεςε ςε 
εφαρμογι νζα εμπορικά πλάνα, ςυμφϊνθςε νζεσ ςυνεργαςίεσ, ανζπτυξε τθν εξωςτρζφειά του, αφξθςε τισ 
εγκαταςτάςεισ του, απζκτθςε αποκλειςτικζσ αντιπροςωπείεσ πολυεκνικϊν εταιριϊν κολοςςϊν, δθμιοφργθςε νζεσ 
πθγζσ εςόδων και μεταςχθματίςτθκε ςε μια ςφγχρονθ εταιρία.Ρριν τθν ζνταξι του ςτθν οικογενειακι επιχείρθςθ, ο κ. 
Κουϊμτηισ εργάςτθκε ςτθν ελλθνικι πρεςβεία ςτθν Washington DC κακϊσ και ςτθ ναυτιλιακι εταιρία World Carrier 
Corporation. Σιμερα κατζχει τθ κζςθ του προζδρου τθσ Επιτροπισ Αγροτεχνολογίασ ωσ μζλοσ του Ελλθνο-
Αμερικανικοφ Εμπορικοφ Επιμελθτθρίου (AMCHAM), είναι Εντεταλμζνοσ Σφμβουλοσ του Συνδζςμου Εξαγωγζων 
(ΣΕΒΕ), ενϊ παράλλθλα είναι και μζλοσ του ΔΣ του Ευρωπαϊκοφ τμιματοσ τθσ Ζνωςθσ Στρατοφ Θνωμζνων Ρολιτειϊν 
(AUSA-European Region). Διετζλεςε Ρρόεδροσ του Board of Trustees, Pinewood American  International Schools of 
Thessaloniki τθν περίοδο 2018-2019. Ο Ακανάςιοσ Κουϊμτηισ ςποφδαςε Διοίκθςθ Επιχειριςεων και Ρολιτικζσ 
Επιςτιμεσ ςτο Barton College και είναι κάτοχοσ Μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ςε κζματα Εκνικισ Αςφάλεια και MBA ςτθν 
Διοίκθςθ Ρολυεκνικϊν Επιχειριςεων από το Ρανεπιςτιμιο Georgetown των ΘΡΑ. 

 Ακανάςιοσ Κουϊμτηισ 
 Ρρόεδροσ 

Επιτροπι Αγροτεχνολογίασ 
Ελλθνο-Αμερικανικό Εμπορικό 

Επιμελθτιριο 
 

  



  

 
Ilias Kyriazakis is Professor of Animal Science at the Institute for Global Food Security of Queen’s University Belfast. 
Prior to this he has held Chairs at Edinburgh and Newcastle. He is a veterinarian by training who specialises in the 
effects of animal management on their performance, ability to cope with challenges, such as pathogens, and 
environmental impact. He has worked with a variety of animal species ranging from mice to cows, but during the last 
15 years his research has focused mainly on pigs and poultry. His recent work addresses: 1) the effect on nutrition on 
the ability of animals to cope with pathogens; 2) the use of alternative and home-grown feeds in pig and poultry 
systems, and 3) the development of methods to assess the environmental impact of local and global pig and poultry 
systems, including the assessment of system changes on their environmental impact. His team was responsible for the 
assessment of the environmental impacts of the UK pig, broiler, layer and turkey systems, and the identification of 
hotspots responsible for such impacts. They are currently assessing the contribution of livestock health to the 
environmental impact of their production systems. He is a co-author of the CIEL report 'Net Zero Carbon and UK 
Livestock'. Professor Kyriazakis is the recipient of several awards, including the Leroy Award by the European 
Federation of Animal Sciences for International Excellence in Animal Science, the Royal Agricultural Society Medal for 
Research of Outstanding merit, which is of proven benefit to Agriculture, the Blaxter Award for Lifetime contribution to 
Whole Body Metabolism, and Fellow of national and International bodies. 

Ilias Kyriazakis 
Professor of Animal Science  

Institute for Global Food Security 
 Queen’s University Belfast 

 



 
Ο Κωνςταντίνοσ Κωνςταντινίδθσ είναι o CEO τθσ Pelopac, θ οποία παράγει και εξάγει τυποποιθμζνα Μεςογειακά και 
Ελλθνικά τρόφιμα, με κφριεσ αγορζσ τισ ΘΡΑ, τθν Μεγ. Βρετανία, τθν Αυςτραλία. Θ Pelopac ζχει τιμθκεί με τα βραβεία 
«Greek Export Awards» (Top Greek Export Company - Bronze και Top Manufacturing Company – Silver,  «Ελλθνικι 
Αξία»  (Αριςτεία Μεςαίασ Επιχείρθςθσ, Εξωςτρζφεια και Καινοτομία), National Champion Exports - European Business 
Awards, ενϊ πολλά προϊόντα τθσ ζχουν κερδίςει 28 Χρυςά Βραβεία Great Taste Awards και ζχουν επιλεγεί ςτα 
Innovation Selections τθσ SIAL και τθσ PLMA. Είναι πρόεδροσ του ΔΣ του AgroTech Export Cluster και του Oversight 
Committee του Anatolia High School, μζλοσ τθσ Συμβουλευτικισ Επιτροπισ του Ινςτιτοφτου Εφαρμοςμζνων 
Βιοεπιςτθμϊν του ΕΚΕΤΑ, τθσ ΔΕ του ΣΕΒΕ, του ΔΣ του ΣΒΕ και του Anatolia College Board of Trustees. Τίτλοι Σπουδϊν: 
1984:Bsc (ENG) in Mechanical Engineering, Queen Mary College, University of London. 1986: MBA, Columbia 
University, Graduate Business School. 

Κωνςταντίνοσ 
Κωνςταντινίδθσ 

CEO  
PELOPAC 

  



 
Efstratios Loizou is a Prof. of Applied Economics in the Dept. of Regional Development and Cross Border Studies (until 
2019 in the Division of Agricultural Economics - Department of Agriculture) of the University of Western Macedonia, 
GREECE. In 2018 with sabbatical he served (9 months) as senior researcher in the ERA chair of the Dept. of Bioeconomy 
and Systems Analysis, Institute of Soil Science and Plant Cultivation (IUNG), in Poland. Θe is a graduate of the 
Department of Economics at the University of Macedonia-Greece (1992) and holds MSc. in Agricultural Economics 
from the Mediterranean Agronomic Institute of Chania (1995). In 2001, he received his PhD in Agricultural Economics 
from the Aristotle University of Thessaloniki, the Department of Agricultural Economics of the School of Agriculture. He 
works in the field of Agricultural, Rural and Regional economics with specification to Input-Output Analysis, Regional-
Rural modeling, interindustry linkages and impacts analysis, rural and regional development, Common Agricultural 
Policy, Agri-food sector and food industries, precision agriculture and Innovations in agriculture, energy and 
Bioeconomy. He participated, since 1997, as team member in several national and EU projects (Horizon, ERASMUS+, 
FP, INTERREG, TEMPUS, DG AGRI TENDERS), mainly related to CAP programmes evaluation, impact analysis at regional 
level, etc. He published his work in several referred journals, conference volumes, collective volumes, research reports 
and conferences.  

Efstratios Loizou 
Professor of Applied Economics 

Department of Regional Development 
and Cross Border Studies 

University of Western Macedonia 
 

  



 
Θ Φαίθ Μακαντάςθ είναι Διευκφντρια Ερευνϊν ςτον ερευνθτικό οργανιςμό διαΝΕΟςισ. Ζχει διδάξει για πολλά χρόνια 
Μικροοικονομικι Θεωρία και Θεωρία Ραιγνίων ςτο Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν (ΟΡΑ) και Αρχζσ Οικονομικισ 
Θεωρίασ ςτο Ελλθνικό Ανοικτό Ρανεπιςτιμιο (ΕΑΡ). Θ Διδακτορικι τθσ Διατριβι (Ph.D.) ολοκλθρϊκθκε ςτο ΟΡΑ με 
τίτλο “Trade Policy under Imperfect Competition”. Υπιρξε Μεταδιδακτορικι Ερευνιτρια (Post-Doctoral fellow) ςε 
κζματα μεταρρφκμιςθσ του δθμοςίου τομζα ςτθν Ελλάδα, των εξαγωγικϊν επιδόςεων τθσ χϊρασ και τθσ μζτρθςθσ 
του ανκρϊπινου κεφαλαίου τθσ. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια των ςπουδϊν τθσ ζλαβε βραβεία/υποτροφίεσ από το ΙΚΥ, τθν 
Τράπεηα Κφπρου, το Κδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίασ Καρζλια, το Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν και το ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα «ΘΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ». Ρρόςφατα ζλαβε ζνα ερευνθτικό βραβείο από το Hellenic Observatory του London 
School of Economics ςε κζματα ευφυοφσ μοντελοποίθςθσ τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ ςτθν Ελλάδα. Ζχει 
ανακοινϊςεισ ςε διεκνι ςυνζδρια, δθμοςιεφςεισ ςε διεκνι περιοδικά και ζχει ςυγγράψει και επιμελθκεί 
επιςτθμονικά κοινωνικο-οικονομικζσ μελζτεσ που αφοροφν ςτθν Ελλάδα, τθν ζξοδο τθσ από τθν κρίςθ και τον 
εκςυγχρονιςμό τθσ.   Φαίθ Μακαντάςθ 

 Διευκφντρια Ερευνϊν 
διαΝΕΟςισ 

  



 
Ρροϊςτάμενοσ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ του Ρρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ ςτο Υπουργείο Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ και Τροφίμων. Ο Νικόλαοσ Μανζτασ είναι απόφοιτοσ του Γεωπονικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και κάτοχοσ 
μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων (ΜΒΑ) με ειδίκευςθ ςτθν αγροτικι οικονομία. Από το 
2002 υπθρετεί ςτο Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, ςε υπθρεςίεσ με αρμοδιότθτα τα 
ςυγχρθματοδοτοφμενα με πόρουσ τθσ Ε.Ε. προγράμματα αγροτικισ ανάπτυξθσ, ενϊ προθγοφμενα είχε απαςχολθκεί 
ςε ςθμαντικζσ κζςεισ ευκφνθσ ςε εταιρείεσ κρζψθσ φυτϊν και παραγωγισ και εμπορίασ τροφίμων. Από το 2014 είναι 
Ρροϊςτάμενοσ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ του Ρρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλάδασ (ΡΑΑ). Ζχει 
ςθμαντικι εμπειρία ςτθν εφαρμογι και διαχείριςθ επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων ανάπτυξθσ του αγροτικοφ χϊρου 
και πολλζσ ςυμμετοχζσ ςε επιτροπζσ, ςυμβοφλια και ςυνζδρια ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο. 

 Νικόλαοσ Μανζτασ 
 Ρροϊςτάμενοσ 

Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του 
Ρρογράμματοσ Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ, Υπουργείο Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ και Τροφίμων 

  



 
Ο Άρθσ είναι Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ ςτον Σχεδιαςμό Εφοδιαςτικϊν Αλυςίδων και Συςτθμάτων Logistics και 
Διευκυντισ του Τμιματοσ Μθχανικϊν Συςτθμάτων και Διοίκθςθσ Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ ςτο Ρανεπιςτιμιο του 
Άςτον, ςτον Θνωμζνο Βαςίλειο (ΘΒ) κακϊσ επίςθσ και Επιςκζπτθσ Κακθγθτισ ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ Lille, ςτθ Γαλλία. 
Θ ζρευνά του εςτιάηει ςτο πϊσ πρζπει οι εταιρίεσ να ςχεδιάηουν τθν εφοδιαςτικι τουσ αλυςίδα και ζχει αναπτφξει 
μεκοδολογία για τθν μζτρθςθ τθσ ετοιμότθτάσ (supply chain readiness) τουσ. Θ ζρευνα του ζχει χρθματοδοτθκεί από 
διάφορουσ φορείσ με περίπου £2εκ. και επίςθσ ζχει υπάρξει εξωτερικόσ αξιολογθτισ προγραμμάτων ςτθν Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι, τθν Γαλλικι Ακαδθμία Ζρευνασ, και τθν Κυβζρνθςθ του Καναδά. Ζχει αναπτφξει ςυνεργαςίεσ τόςο με 
επιχειριςεισ όςο και με τον ακαδθμαϊκό χϊρο. Είναι ςυχνά προςκεκλθμζνοσ για ομιλίεσ τόςο  ςτο ΘΒ, όςο και 
διεκνϊσ. Οι εταιρίεσ με τισ οποίεσ ζχει ςυνεργαςτεί περιλαμβάνουν μεταξφ άλλων: Jaguar Land Rover, Marks & 
Spencer, AΒ Βαςιλόπουλοσ και πολλζσ ΜΜΕ. Το 2019 βραβεφτθκε με υποτροφία από τθν Βαςιλικι Ακαδθμία του ΘΒ 
για να ςυνεργαςτεί με τθν εταιρία Williams Advanced Engineering για τθν αξιολόγθςθ και ανάπτυξθ εφοδιαςτικισ 
αλυςίδασ του ομίλου.  Αριςτείδθσ Ματόπουλοσ 

 Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ  
Σχεδιαςμόσ Εφοδιαςτικϊν Αλυςίδων 

και Συςτθμάτων Logistics 
Aston University  

  



 
Alan Matthews is Professor Emeritus of European Agricultural Policy at Trinity College Dublin, Ireland. His research has 
focused on EU agricultural policy, agricultural trade policy, and agricultural trade and development issues. His policy 
advice has been published by the OECD, the UN Food and Agriculture Organization, the European Parliament, and the 
European Committee of the Regions. He is a former President of the European Association of Agricultural Economists 
and has been a member of Ireland’s Climate Change Advisory Council. He is a regular contributor to the blog 
capreform.eu on issues relating to the EU’s Common Agricultural Policy. 
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Θ Αίνθ Μιχαθλίδου γεννικθκε ςτθ Θεςςαλονίκθ και φοίτθςε ςτο Αμερικάνικο Κολλζγιο «Ανατόλια». Σποφδαςε 
Οικονομικά ςτο Α.C.S. American College of Switzerland, όπωσ επίςθσ και Γραφικζσ Τζχνεσ ςτθν Σχολι Βακαλό ςτθν 
Ακινα.  
Θ επαγγελματικι τθσ δραςτθριότθτα ξεκίνθςε το 1980 από τθν οικογενειακι επιχείρθςθ Ε.ΒΙ.Ε. Α. ΜΙΧΑΘΛΙΔΘΣ.  
 

1986-1993 Τμιμα Marketing & Υπεφκυνθ Δθμοςίων Σχζςεων ΜΡΑΜΡΑ ΣΤΑΘΘΣ Α.Ε. 
 

1993-2016 Εκτελεςτικι Αντιπρόεδροσ Ε.ΒΙ.Ε. Α. ΜΙΧΑΘΛΙΔΘΣ Α.Ε. 
 

2008-ςιμερα Γενικι Διευκυντισ τθσ ΕΒΥΡ Ε.Ε., θ οποία ειδικεφεται ςτθν παραγωγι υδρολυμζνων φυτικϊν πρωτεϊνϊν 
για χριςθ ςτθν ςυμβατικι και τθν βιολογικι γεωργία. 
 

2016-ςιμερα Ρρόεδροσ & Διευκφνουςα Σφμβουλοσ Ε.ΒΙ.Ε. Α. ΜΙΧΑΘΛΙΔΘΣ Α.Ε. 
Επίτιμθ Ρρόξενοσ τθσ Ρορτογαλίασ ςτθν Θεςςαλονίκθ. 
 

Μζλοσ Γ.Σ. του ΣEB, Αντιπρόεδροσ επί τιμι Δ.Σ. Ε.ΕΝ.Ε. (Ελλθνικι Ζνωςθ Επιχειρθματιϊν), Ρρόεδροσ τθσ Ζνωςθσ 
Επιχειριςεων Βιομθχανικισ Ρεριοχισ Θεςςαλονίκθσ και Μζλοσ τθσ Επιτροπισ Αγροτεχνολογίασ του Ελλθνο-
Αμερικανικοφ Εμπορικοφ Επιμελθτθρίου. Ιδρυτικό μζλοσ του «Μακεδονικοφ Μουςείου Σφγχρονθσ Τζχνθσ» και μζλοσ 
Δ.Σ. του ιδρφματοσ από το 1993 ζωσ το 2009. Μζλοσ Δ.Σ. του ΣΒΒΕ (Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Βορείου Ελλάδοσ) για 12 
χρόνια, του ΕΒΕΘ (Εμπορικό & Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ) για 4 χρόνια και του Φιλανκρωπικοφ 
ςωματείου «Στοργι».  

 Αίνθ Μιχαθλίδου 
Ρρόεδροσ & Διευκφνουςα 

Σφμβουλοσ 
EΒΥΡ  

  



 

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 
Ιοφνιο 2016 διετζλεςε Μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Attica Bank. Υπιρξε Μζλοσ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ 
του Ελλθνικοφ Διεκνοφσ Ρανεπιςτθμίου ζωσ τον Ιανουάριο 2014, Μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΕΕΔΕ και 
Ρρόεδροσ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ Β. Ελλάδοσ. Είναι Μζλοσ τθσ Επιτροπισ Υποςτιριξθσ ΕΚΕΤΑ, Ζφοροσ του 
Κολλεγίου Anatolia, Μζλοσ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ και του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΣΒΕ και Επίτιμοσ Ρρόξενοσ 
Βελγίου ςτθν Βόρεια Ελλάδα. Ζχοντασ υπάρξει, για αρκετά χρόνια Μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ελλθνο – 
Αμερικανικοφ Επιμελθτθρίου τον Ιοφνιο 2010 εκλζχκθκε Αντιπρόεδροσ του AMCHAM και Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Β. 
Ελλάδοσ και από τον Ιοφνιο του 2019 είναι Ρρόεδροσ του AMCHAM. Τον Οκτϊβριο του 2019, με απόφαςθ τθσ Γενικισ 
Συνζλευςθσ του ΔΕΔΔΘΕ, εκλζχτθκε Ρρόεδροσ του ΔΕΔΔΘΕ. Ζχει ςπουδάςει Κοινωνιολογία ςτο University of Reading 
και ζχει κάνει Μεταπτυχιακό ςτα Ναυτιλιακά, Εμπόριο και Οικονομικά ςτο City University Business School.   
 

 Νικόλαοσ Μπακατςζλοσ 
Ρρόεδροσ 

Ελλθνο-Αμερικανικό Εμπορικό 
Επιμελθτιριο 

  



Ο κακθγθτισ Μιχάλθσ Μπουρλάκθσ είναι Διευκυντισ Ζρευνασ για το Cranfield School of Management και Επικεφαλισ του 
Logistics, Procurement and Supply Chain Management Group. Ζχει εργαςτεί ςτο παρελκόν ςτο Brunel University Business 
School, ςτο Kent University Business School, ςτο Newcastle University, ςτο Oxford University Templeton College, ςτο Leicester 
University Management Centre. Ο κ. Μπουρλάκθσ είναι διεκνοφσ φιμθσ κακθγθτισ ςτθ διαχείριςθ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ 
και ειδικεφεται ςε βιϊςιμεσ αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ τροφίμων και τεχνολογίεσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. Ζχει ςθμειϊςει μεγάλθ 
επιτυχία ςτθν απόκτθςθ ςθμαντικισ εξωτερικισ χρθματοδότθςθσ και ζχει κερδίςει περιςςότερα από 30 ερευνθτικά και 
ςυμβουλευτικά ζργα ςυνολικοφ φψουσ 33 εκατομμυρίων λιρϊν από διάφορουσ φορείσ και ιδιωτικζσ εταιρείεσ. Ζχει 
δθμοςιεφςει 80 άρκρα ςε περιοδικά και 5 επιμελθμζνα βιβλία και ςυμμετζχει ςτθ Συντακτικι Επιτροπι 15 περιοδικϊν. Ο 
κακθγθτισ Μπουρλάκθσ ζχει ςυμμετάςχει ςε αξιολογιςεισ για τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και άλλουσ 25 εκνικοφσ φορείσ 
χρθματοδότθςθσ από όλο τον κόςμο. Υπιρξε Ρρόεδροσ, Κεντρικόσ Ομιλθτισ και Μζλοσ Επιτροπισ για πολυάρικμα, κορυφαία 
ακαδθμαϊκά και βιομθχανικά ςυνζδρια logistics παγκοςμίωσ και εξωτερικόσ εξεταςτισ για PhD viva voce (25 φορζσ) για 
κορυφαία πανεπιςτιμια ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο και ςε άλλεσ χϊρεσ. Το πολυεπιςτθμονικό ερευνθτικό του ζργο ζχει λάβει 
μεγάλθ προςοχι από τα μζςα ενθμζρωςθσ όπου ζχει δϊςει πολυάρικμεσ ςυνεντεφξεισ (π.χ. BBC News, ITV News, BBC Radio 4 
Today, The Guardian, The Indepedent, The Times, Wall Street Journal κ.λπ.). Υπιρξε Μζλοσ Ομάδασ Εμπειρογνωμόνων για τθν 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι όπου   ςυνεργαηόταν με κορυφαίουσ λιανζμπορουσ (Tesco, Carrefour, Metro) και είχε επίςθσ ενεργιςει 
ωσ Expert Contributor για μια ζρευνα για τθν "Κοινοβουλευτικι Ομάδα του Θνωμζνου Βαςιλείου για το Λιανικό εμπόριο». Ζχει 
ςυνεργαςτεί με πολυάρικμουσ πολυεκνικοφσ οργανιςμοφσ, ιδιαίτερα με εταιρείεσ τροφίμων και, για παράδειγμα, υπιρξε 
μζλοσ τθσ ομάδασ εμπειρογνωμόνων για τθν TESCO (Νο 1 λιανζμποροσ ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο) ςε μια «Συμβουλευτικι 
επιτροπι για το μζλλον των Τροφίμων» - αυτι θ ομάδα προιδρευςε ο πρϊθν Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ TESCO, Dave Lewis. Το 
2018, ενιργθςε ωσ Εμπειρογνϊμονασ για τθν κυβζρνθςθ του Θνωμζνου Βαςιλείου / DEFRA (Υπουργείο Τροφίμων) ςε ςχζςθ με 
τθν «Επίπτωςθ του Brexit ςτισ Αλυςίδεσ Εφοδιαςμοφ Τροφίμων» και, κατά τθν περίοδο 2021-22, είναι μζλοσ επιτροπισ 
(REF2021) που αξιολογεί τθν ζρευνα ςτα Τμιματα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων των Ρανεπιςτθμίων του Θνωμζνου Βαςιλείου. 
Αυτι θ αξιολόγθςθ κα υποςτθρίξει τθν κυβζρνθςθ του Θνωμζνου Βαςιλείου για τθν παροχι ουςιαςτικισ χρθματοδότθςθσ για 
τθν ζρευνα ςτα Βρετανικά πανεπιςτιμια. 

 Μιχάλθσ Μπουρλάκθσ 
Διευκυντισ Ζρευνασ 

Cranfield School of Management 

  



 
Ο Κακ. Δρ Διονφςθσ Μπόχτθσ εργάηεται ςτον επιςτθμονικό τομζα τθσ Μθχανικισ Συςτθμάτων με επίκεντρο τθν 
ψθφιακι και ρομποτικι αγροτικι παραγωγι, κατζχοντασ κζςεισ, ςτο πλαίςιο τθσ καριζρασ του, ςε διάφορα 
Ακαδθμαϊκά-Ερευνθτικά Ιδρφματα, ςυμπεριλαμβανομζνου του Κζντρου Ζρευνασ και Τεχνολογίασ (Διευκυντισ 
Ινςτιτοφτου Βιο-Οικονομίασ και Αγρο-Τεχνολογίασ), Ρανεπιςτιμιο του Λίνκολν  - Θνωμζνο Βαςίλειο (Κακ. Αγρο-
ρομποτικισ), Ρανεπιςτιμιο του Ώρχουσ– Δανία (Κακ. Διαχείριςθσ Λειτουργιϊν), ενϊ παράλλθλα ενεργοποιείται ςτθν 
ανάπτυξθ προϊόντων Αγρο-τεχνολογίασ ςτον Ιδιωτικό Τομζα. 
Ανάμεςα ςτισ πάνω από 300 δθμοςιεφςεισ του, ςυμπεριλαμβάνονται περιςςότερα από 120 Άρκρα Επιςτθμονικϊν 
Ρεριοδικϊν και 11 Βιβλία, ενϊ ζχει εκτελζςει πάνω από 50 ερευνθτικά ζργα ςτον τομζα των Αγρο-τεχνολογιϊν. 
Επιλεκτικζσ δραςτθριότθτεσ περιλαμβάνουν: 
• Ρρόεδροσ του Τομζα V (Διαχείριςθ Συςτθμάτων) του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ Γεωργικϊν Μθχανικϊν και Μθχανικϊν 
Βιο-ςυςτθμάτων– CIGR, 
• Ρρόεδροσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Τεχνολογιϊν Ρλθροφορίασ ςτθ Γεωργία (EFITA). 
• Ιδρυτισ τθσ εταιρείασ τεχνοβλαςτόσ “farmB – Digital Agriculture”. 

Διονφςθσ Μπόχτθσ 
Διευκυντισ  

Ινςτιτοφτο Βιο-Οικονομίασ και 
Αγρο-Τεχνολογίασ 

EKETA 
 

  



 
Ο Ιωάννθσ Νάκασ γεννικθκε τον Σεπτζμβρθ του 1967 ςτα Γιάννενα. Το 1985 αποφοίτθςε από το 2ο Λφκειο Ιωαννίνων 
και το 1993 πιρα το πτυχίο μου από τθν  Σχολι Γεωτεχνικϊν Επιςτθμϊν του Α.Ρ.Θ., τμιμα Γεωπονίασ, ζχοντασ ιδθ 
εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ μου υποχρεϊςεισ. Ξεκίνθςε τθν ςταδιοδρομία του, δουλεφοντασ εποχιακά ςτισ 
εκτιμιςεισ του ΕΛΓΑ, τισ τοπικζσ Ε.Α.Σ.  Λαγκαδά, Ομοςπονδία κτλ. και το 1996 ανζλαβε τισ πωλιςεισ τθσ 
Ηωοτροφικι–ASME ςτθν Βόρεια Ελλάδα. Το 1998 ξεκίνθςε να εργάηεται ωσ Διευκυντισ Ραραγωγισ και εν ςυνεχεία 
ωσ Διευκυντισ Εργοςταςίου τθσ Farma-chem S.A. Από τον Ιανουάριο του 2004 εργάηεται ςτον Πμιλο Vivartia, αρχικά 
ωσ Υπεφκυνοσ Γεωπονικοφ Τμιματοσ τθσ εταιρείασ Greenfood (καινοτόμο παραγωγικι εταιρεία ζτοιμθσ κομμζνθσ 
πλυμζνθσ ςαλάτασ) και το 2014 του ανατζκθκε θ κζςθ του Διευκυντι τθσ Ενοποιθμζνθσ Γεωπονικισ Διεφκυνςθσ 
(ςαλατϊν και κατεψυγμζνων) τθσ Μπάρμπα Στάκθσ ΑΒΕΕ. Είναι παντρεμζνοσ με τθν Μαρία Τζρςθ, επίςθσ γεωπόνο. 

Ιωάννθσ Νάκασ 
Διευκυντισ Γεωπονικοφ 

Μπάρμπα Στάκθσ 
 

  



Ο Δθμιτρθσ Σάββασ είναι Κακθγθτισ ςτο Τµιµα Επιςτιμθσ Φυτικισ Ραραγωγισ (Εργαςτιριο Κθπευτικϊν Καλλιεργειϊν) του Γεωπονικοφ 
Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Ζχει λάβει πτυχίο γεωπόνου ςτθν ειδικότθτα τθσ Φυτοτεχνίασ από τθ Γεωπονικι Σχολι Ακθνϊν το 1985 και 
διδακτορικό δίπλωμα από τθ Γεωπονικι Σχολι του Ρανεπιςτθμίου τθσ Βόννθσ (Γερμανία) με ειδίκευςθ ςτισ Κθπευτικζσ Καλλιζργειεσ και τθν 
Υδροπονία το 1992. Μετά τθν απονομι του διδακτορικοφ διπλϊματοσ εργάςτθκε ωσ ζκτακτο εκπαιδευτικό προςωπικό ςτα Τεχνολογικά 
Εκπαιδευτικά Ιδρφματα Μεςολογγίου, Καλαμάτασ, και Θπείρου αλλά και ςτο Ρανεπιςτιμιο Ιωαννίνων. Επίςθσ, διδάςκει ωσ επιςκζπτθσ 
κακθγθτισ ςτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του MAICh-CIHEAM από το 2000 ςυνεχϊσ μζχρι και το 2022. Στο Γεωπονικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν 
υπθρετεί από τον Ιοφνιο του 2006, αρχικά ωσ επίκουροσ κακθγθτισ, από το 2011 ωσ αναπλθρωτισ κακθγθτισ και από το 2015 ωσ κακθγθτισ. 
Από το 2016 είναι Διευκυντισ του Εργαςτθρίου Κθπευτικϊν Καλλιεργειϊν του ΓΡΑ. Από το 2012 ζωσ το 2016 διετζλεςε εςωτερικό μζλοσ του 
Συμβουλίου του ΓΡΑ, ενϊ από 1/1/2019 είναι Κοςμιτορασ τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν των Φυτϊν του ΓΡΑ. Από το 2017 ζωσ το 2020 διετζλεςε 
επίςθσ Διευκυντισ του Ρρογράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν του Τμιματοσ Επιςτιμθσ Φυτικισ Ραραγωγισ. Στα κφρια ερευνθτικά του 
ενδιαφζροντα περιλαμβάνονται κζματα ςχετικά με τισ ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ και τθν ορκολογικι διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων ςτισ 
κερμοκθπιακζσ καλλιζργειεσ, το μικροκλίμα του κερμοκθπίου, τθν κρζψθ και λίπανςθ των κθπευτικϊν, τισ υδροπονικζσ καλλιζργειεσ και τα 
υποςτρϊματα, τθν άρδευςθ, κακϊσ και τον εμβολιαςμό των κθπευτικϊν. Το ςυγγραφικό του ζργο περιλαμβάνει πάνω από 110 εργαςίεσ 
δθμοςιευμζνεσ ςε ζγκριτα διεκνι επιςτθμονικά περιοδικά με κριτζσ που διακζτουν impact factor ςτο Journal Citation Reports, πάνω από 40 
επιςτθμονικζσ εργαςίεσ ςε πλιρθ πρακτικά διεκνϊν ςυνεδρίων, πάνω από 50 εργαςίεσ ςε πλιρθ πρακτικά πανελλθνίων ςυνεδρίων, 5 
κεφάλαια ςε ξενόγλωςςα βιβλία και 3 πανεπιςτθμιακά ςυγγράμματα (Γενικι Ανκοκομία, Γενικι Λαχανοκομία, Καλλιζργειεσ εκτόσ Εδάφουσ – 
Υδροπονία & Υποςτρϊματα) ςτα Ελλθνικά. Σφμφωνα με πρόςφατθ ταξινόμθςθ ςτθ βιβλιομετρικι μελζτθ των Baas J, Boyack K, Ioannidis JPA., 
(2021): “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators” που διενιργθςε το Stanford University για τον εκδοτικό 
οίκο Elsevier, ο κακθγθτισ Δ. Σάββασ κατατάςςεται ςτο κορυφαίο 2% των επιςτθμόνων διεκνϊσ ςτο επιςτθμονικό του υποπεδίο. Ζχει 
ςυμμετάςχει ι ςυμμετζχει ωσ μζλοσ τθσ Ερευνθτικισ Ομάδασ ι ςυντονιςτισ ςε πολλά ευρωπαϊκά και εκνικά ερευνθτικά προγράμματα ςχετικά 
με τισ κθπευτικζσ καλλιζργειεσ. Από το 2010 μζχρι ςιμερα ζχει ςυντονίςει ι ςυντονίηει 4 ευρωπαϊκά ερευνθτικά προγράμματα και ειδικότερα 
το LEGUME FUTURES (FP7, 2010-2014), το EUROLEGUME (FP7, 2014-2017), το TRUE (H2020, 2017-2021) και το TOMRES (H2020, 2017-2020), 
ενϊ από 1/10/2019 ςυντονίηει και το Ευρωπαϊκό ερευνθτικό πρόγραμμα VEGADAPT (PRIMA). Από τθν 1/1/2020 ςυντονίηει επίςθσ το 
ερευνθτικό πρόγραμμα NUTRISENSE που χρθματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ.  

Δθμιτρθσ Σάββασ 
Κοςμιτορασ 

Σχολι Επιςτθμϊν των Φυτϊν 
Γεωπονικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν 

  



 
Ο Θλίασ Σπυρτοφνιασ μετά τθν αποφοίτθςι του από το Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Τμιμα Μακθματικϊν, ςυνζχιςε τισ ςπουδζσ του 
ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ Βοςτϊνθσ, Τμιμα Θλεκτρολόγων Μθχανολόγων (Ρτυχίο M.Sc., διδακτορικζσ ςπουδζσ). Κατά τθ διάρκεια 
τθσ παραμονισ του ςτισ ΘΡΑ, ςυμμετείχε ωσ Ερευνθτισ Μθχανολόγοσ ςε διάφορα προγράμματα ςχεδιαςμοφ αναλογικϊν και 
ψθφιακϊν δορυφορικϊν κυκλωμάτων και εφαρμογϊν ςε ςυνεργαςία με παγκόςμια αναγνωριςμζνουσ οργανιςμοφσ και 
Ιδρφματα όπωσ ΝΑSΑ, ΜΙΤ, UNH κ.α. Επζςτρεψε ςτθν Ελλάδα το 1992 και μετά τθν εκπλιρωςθ τθσ ςτρατιωτικισ του κθτείασ 
εργάςτθκε ωσ Τεχνικόσ Διευκυντισ ςε κυγατρικι τθσ ιταλικισ εταιρίασ CITEC SpA, εταιρία εξειδικευμζνθ ςτον ςχεδιαςμό, 
παραγωγι και εφαρμογι ςυςτθμάτων επεξεργαςίασ φωνισ και εικόνασ. Από το 1997 μζχρι τον Φεβρουάριο του 2009, 
εργάςτθκε ςτο Κδρυμα Μείηονοσ Ελλθνιςμοφ, ενόσ ιδιωτικοφ μθ κερδοςκοπικοφ πολιτιςτικοφ οργανιςμοφ, αρχικά ωσ 
εποπτεφων ςφμβουλοσ των καταςκευαςτικϊν ζργων των γραφείων και του πολιτιςτικοφ κζντρου. Στθ ςυνζχεια ωσ Γενικόσ 
Διευκυντισ του νεοςφςτατου Ρολιτιςτικοφ Κζντρου «Ελλθνικόσ Κόςμοσ», ενόσ πρωτοποριακοφ κεματικοφ πάρκου του οποίου 
θ λειτουργία και οι κεματικζσ παρουςιάςεισ βαςίηονταν ςε καινοτόμεσ ψθφιακζσ τεχνολογίεσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ παρουςίασ 
του ςυνζβαλε ςθμαντικά ςτθν επζκταςθ, ανάπτυξθ και λειτουργία του Κζντρου και ςτθν κακιζρωςι του ςε ζνα από τα πλζον 
γνωςτά και επιςκζψιμα τεχνολογικά-κεματικά πάρκα ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό. Από το Μάρτιο 2009, ο Θλίασ Σπυρτοφνιασ 
κατζχει τθ κζςθ του Γενικοφ Διευκυντι του Ελλθνο-Αμερικανικοφ Εμπορικοφ Επιμελθτθρίου. Μαηί με μία εξαιρετικι ομάδα 
ςτελεχϊν και ςε ςυνεργαςία με το εκάςτοτε Διοικθτικό Συμβοφλιο ζχει καταφζρει, εν μζςω τθσ οικονομικισ κρίςθσ, το 
Επιμελθτιριο να αναπτφξει ςθμαντικά τισ δραςτθριότθτεσ του, να αναλάβει ςθμαντικζσ και καινοτόμεσ πρωτοβουλίεσ, να 
διατθριςει  ςε υψθλά επίπεδα τον αρικμό των μελϊν του και να ςυμβάλλει δυναμικά ςτθν προϊκθςθ των κεμάτων που 
απαςχολοφν τθν επιχειρθματικι κοινότθτα. Ραράλλθλα ζχει καταφζρει να αυξιςει ςθμαντικά τθν παρουςία του 
Επιμελθτθρίου ςτισ ΘΡΑ μζςα από δράςεισ και πρωτοβουλίεσ ςυμβάλλοντασ καταλυτικά ςτθν κακιζρωςι του ςε ζναν 
κορυφαίο, δυναμικό και αξιόπιςτο επιχειρθματικό οργανιςμό. Από τον Δεκζμβριο του 2020, ςτα κακικοντά του προςτζκθκε 
και θ εκλογι του Ταμία, ςτθ Διοικοφςα Επιτροπι των Αμερικανικϊν Επιμελθτθρίων ςτθν Ευρϊπθ (AmChams in Europe). 

Ηλίασ Σπυρτοφνιασ 
Γενικόσ Διευκυντισ 

Ελλθνο-Αμερικανικό Εμπορικό 
Επιμελθτιριο 

  



 

WORK EXPERIENCE: 

• Engineer by training (Engineering Cybernetics / University Stuttgart) 

• Joined Deere in 2005 as Manufacturing Engineer Cab Factory Bruchsal  

• Transitioned to Mannheim Tractor Engineering in 2008 

• Transitioned into Factory Operations – Mannheim Tractor Factory – in 2013 

• Joined Intelligent Solutions Group in 2015 

• Regional Director leading the Intelligent Solutions Group in Kaiserslautern since 2019 

Stefan Stahlmecke 
Regional Director 

Intelligent Solutions Group 
John Deere 

  



 
Ο Θλίασ Ταγκόπουλοσ κατάγεται από τθν Ελευκεροφπολθ Καβάλασ. Σποφδαςε ςτο Τμιμα Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και 
Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ Ράτρασ παίρνοντασ το πτυχίο του το 2001, για να ςυνεχίςει με ζνα 
μεταπτυχιακό ςτθ μικροθλεκτρονικι ςτο Ρανεπιςτιμιο Columbia το 2003 και ζπειτα, το 2008, με ζνα διδακτορικό ςτο πεδίο 
του Electrical Engineering ςτο Ρανεπιςτιμιο Princeton. Εργάςτθκε ςτθν Credit Suisse ςτθ Νζα Υόρκθ ςτθν ανάπτυξθ 
επενδυτικϊν μοντζλων. Τα τελευταία 12 χρόνια είναι κακθγθτισ Επιςτιμθσ Υπολογιςτϊν και του Ινςτιτοφτου Γενετικισ του 
Ρανεπιςτθμίου τθσ Καλιφόρνιασ ςτο Davis Campus. Είναι διευκυντισ του USDA/NSF AI Institute for Next Generation Food 
System (AIFS), που είναι το νζο εκνικό ινςτιτοφτο τεχνθτισ νοθμοςφνθσ τθσ Αμερικισ ςε αγροτικι ανάπτυξθ και διατροφι και 
απαρτίηεται από 50 κακθγθτζσ από το UC Berkeley, το Cornell, το University of Illinois, μεταξφ άλλων ιδρυμάτων. Το ερευνθτικό 
του ζργο κινείται ςτουσ χϊρουσ τθσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ, ςυςτεμικισ, ςυνκετικισ, και εξελικτικισ βιολογίασ και τθσ χριςθσ 
υπολογιςτικϊν μεκόδων ςτισ επιςτιμεσ υγείασ, ενϊ εργάςτθκε και ςε επιχειριςεισ του βιοτεχνολογικοφ κλάδου. Μεταξφ των 
δραςτθριοτιτων του ςτισ ΘΡΑ ιταν το 2015 και θ δθμιουργία τθσ εταιρείασ Process Integration and Predictive Analytics (PIPA), 
θ οποία φτιάχτθκε για να διαχειριςτεί τισ προκλιςεισ του τεράςτιου όγκου των data για λογαριαςμό μεγάλων επιχειριςεων 
από μια ςειρά κλάδων. Αξιοποιϊντασ θ PIPA τθν Τεχνθτι Νοθμοςφνθ και τουσ αλγόρικμουσ που ανζπτυξε κατάφερε να γίνει ο 
καλφτεροσ ςφμμαχοσ μεγάλων εταιρειϊν, κυρίωσ βιοτεχνολογίασ, υγείασ και παραγωγισ τροφίμων, ϊςτε να μποροφν να 
χρθςιμοποιιςουν προσ όφελόσ τουσ τα δεδομζνα που υπάρχουν εκεί ζξω, για να αναπτφξουν καινοτόμα προϊόντα, να 
βελτιςτοποιιςουν τθν παραγωγικι τουσ διαδικαςία και γενικότερα να κάνουν βιματα μπροςτά. Το 2017 δθμιοφργθςε τθν 
εταιρεία Deus Ex Machina ςτθν Ελλάδα, με γραφεία ςτθν Ακινα και ςτθ Θεςςαλονίκθ. Θ εταιρεία ζχει ολοκλθρϊςει πάνω από 
50 πρότηεκτ ςε Ευρϊπθ και ΘΡΑ, που αφοροφςαν από τον αγροτικό κλάδο και τον τομζα των τροφίμων μζχρι τισ 
χρθματοοικονομικζσ προβλζψεισ και τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ παραγωγισ και πλζον εςτιάηει ςτισ εφαρμογζσ τεχνθτισ 
νοθμοςφνθσ ςτισ επιςτιμεσ υγείασ και ςτθν διατροφι, υποςτθρίηοντασ τθ δθμιουργία καινοφργιων προϊόντων διατροφισ. 

 Ηλίασ Ταγκόπουλοσ 
Κακθγθτισ 

Computer Science & Genome Center 
University of California, Davis 

  



 
Ο Βαςίλθσ Τςεκοφρασ καλφπτει το ρεπορτάη του Υπουργείου Οικονομικϊν. Ζχει ςπουδάςει δθμοςιογραφία ςτο πανεπιςτιμιο 
του Bedfordshire ςτθ Μεγάλθ Βρετανία, με εξειδίκευςθ ςτθν τθλεόραςθ. Τα τελευταία χρόνια παρουςιάηει τα δελτία ειδιςεων 
ςτον τθλεοπτικό ςτακμό OPEN.  

 Βαςίλθσ Τςεκοφρασ 
Δθμοςιογράφοσ 

Open TV & Mononews 
 

  



 
Stavros Vougioukas is a Professor in the Department of Biological and Agricultural Engineering, at the University of 
California, Davis. He received his engineering diploma from the School of Electrical Engineering, at Aristotle University, 
in 1989. He got his M.Sc. from the State University of NY at Buffalo, and his Ph.D. in Electrical, Computer and Systems 
Engineering from Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY, in Robotics and Automation. After his Ph.D., he worked as 
post-doctoral researcher at the Department of Industrial Engineering at the University of Parma, Italy. Next, he served 
in the Hellenic Airforce, and afterwards, worked at the University of Macedonia, as Visiting Lecturer and Network 
Administrator. From 2002 until 2012, he worked as a faculty member at Aristotle University, with the School of 
Agriculture, and then joined the UC. He has published more than 140 journal and conference papers, most of them in 
the areas of agricultural robotics and automation. He is currently leading several research projects on agricultural 
robotics and automation, focusing on worker-robot interaction and labor savings, and precision yield mapping 
technologies. He receives funding from grower commodity boards, federal agencies, and private industry. He holds two 
US patents and has two more pending. He serves on the advisory board of an agricultural robotics startup, as Associate 
Editor of the Biosystems Engineering journal, and is a Fulbright Fellow. 

Stavros Vougioukas  
Professor 

Department of Biological and 
Agricultural Engineering 

 University of California, Davis 
 

  



 
Larissa Zimberoff is a freelance journalist and author covering the intersection of food and technology. Her new book, 
"Technically Food: Inside Silicon Valley's Mission to Change What We Eat“, covers how what we eat is rapidly changing 
and the startups behind it. Her work has appeared in the New York Times, Wall Street Journal, Bloomberg 
Businessweek, Wired, Time, and more. After working in high tech for a decade, she earned her MFA from The New 
School in New York city. She lives in the San Francisco Bay Area and will gamely try any new food. 

Larissa Zimberoff   
Journalist and Author  

"Technically Food: Inside Silicon 
Valley's Mission to Change What 

We Eat“ 

  


