
 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009  - ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
12:00 � 12:45 Μ.Μ.   -     ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

 
Συγκεντρωτική κατάσταση Ειδικών Επιστηµόνων και Επαγγελµατιών 

 
Α. ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  - WORK SHOPS (3ος όροφος) 

 
1η ΟΜΑ∆Α: Για υποψηφίους ΝΟΜΙΚΗΣ (αίθουσα 301) 
 
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 
 
• ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Εκπρόσωπος του ∆.Σ. ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών  
Είναι δικηγόρος παρ� Αρείω Πάγω και σύµβουλος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960 και είναι µέλος του 
∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1990. Το 1984 αποφοίτησε από το Πάντειο Πανεπιστήµιο (Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης), το 1984-1986 
έκανε µεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήµιο Nice Γαλλίας (∆ηµόσιο και Ιδιωτικό ∆ιεθνές ∆ίκαιο), και στο «Institut Européen des Hautes 
Etudes Internationales», Nice, (Κοινοτικό ∆ίκαιο). Το 1988 αποφοίτησε από τη Νοµική του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. Είναι µέλος σε 
αρκετές εθνικές και διεθνείς ενώσεις. Από το 2004 είναι εκδότης του τριµηνιαίου Νοµικού Περιοδικού «∆ΙΚΑΙΟΡΑΜΑ» και της δεκαπενθήµερης  
ηλεκτρονικής εφηµερίδας  «∆ΙΚΑΙΟΡΑΜΑ News». Έχει συγγράψει πολυάριθµα άρθρα και µελέτες. Έχει διατελέσει µέλος του ∆.Σ. Ανωνύµων 
εµπορικών και τεχνικών Εταιρειών, νοµικός σύµβουλος σε εισηγµένες στο ΧΑΑ εταιρείες, σε Τραπεζικούς Οργανισµούς, σε εταιρείες Leasing και 
αµοιβαίων κεφαλαίων, καθώς και σε άλλες εµπορικές και βιοµηχανικές εταιρείες, καθώς και επόπτης εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Εταιρειών. 
Γνωρίζει Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά. 
 
• ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,  ∆ικηγόρος 
Ο Απόστολος Κουτσουλέλος, πτυχιούχος της Νοµικής Σχολής Αθηνών, ασκεί από το έτος 2006 το λειτούργηµα του ∆ικηγόρου και παράλληλα 
είναι µεταπτυχιακός φοιτητής στον Τοµέα Πολιτικής ∆ικονοµίας της Νοµικής Σχολής Αθηνών. Έχει εκπληρώσει τη στρατιωτική θητεία του ως 
Έφεδρος Υπαξιωµατικός Πυροβολικού του Ελληνικού Στρατού. Έχει εισηγηθεί σε Σεµινάρια Πολιτικής ∆ικονοµίας των Νοµικών Σχολών του 
Πανεπιστηµίου των Αθηνών και του Πανεπιστηµίου του Freiburg της Γερµανίας, ενώ έχει συνδράµει ενεργά στη συγγραφή και έκδοση του 
βιβλίου «Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστός Τίτλος». Είναι ιδρυτικό µέλος του «Συλλόγου Αποφοίτων Νέων Εκπαιδευτηρίων», ενώ από την 20.04.2005 
εξελέγη Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου. Γνωρίζει Αγγλικά και Γερµανικά. 
 
2η ΟΜΑ∆Α: Για υποψηφίους ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ � Μ.Μ.Ε. (αίθουσα 302) 
 
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ  
 
• ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ, ∆ηµοσιογράφος -  Παρουσιαστής ενηµερωτικής εκποµπής του MEGA 
Ο ∆ηµήτρης Καµπουράκης γεννήθηκε στα Χανιά, το 1961. Σπούδασε στην  Ανωτάτη Σχολή Οικονοµικών Εµπορικών Επιστηµών. Από το 1986 
εργάζεται ως δηµοσιογράφος. ∆ούλεψε στις εφηµερίδες «Εξόρµηση», «Νίκη», «Έθνος». Σήµερα διατηρεί καθηµερινή οικονοµικο-πολιτική στήλη 
στην εφηµερίδα "Χρηµατιστήριο".  Στο ραδιόφωνο, δούλεψε, επίσης, αρκετά χρόνια. Είχε δίωρη καθηµερινή πρωινή εκποµπή στον ΑΝΤΕΝΑ FM, 
από το 1998 µέχρι το 2005. Στην τηλεόραση, ξεκίνησε από την ΕΡΤ το 1988, συνέχισε στον ΑΝΤΕΝΝΑ µέχρι το 2005 και στη συνέχεια στο Mega 
όπου παρουσιάζει την καθηµερινή πρωινή εκποµπή του καναλιού.  Έχει δουλέψει στο ελεύθερο ρεπορτάζ, το εργατικό, το άµυνας και το 
πολιτικό. Ήταν υπεύθυνος πολιτικού ρεπορτάζ του ΑΝΤΕΝΝΑ και διευθυντής ειδήσεων του ραδιοφώνου του ίδιου σταθµού. Είναι επίσης 
συγγραφέας πέντε βιβλίων, τριών µυθιστορηµάτων και ενός δίτοµου ιστορικού, το οποίο έγιινε και best seller. 
 
• ΜΑΣΤΡΟΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ,  ∆ηµοσιογράφος - Υπεύθυνος / Συντάκτης Ύλης στο «ΒΗΜΑ» 
Ο Νικόλας Γ.  Μαστροπαύλος γεννήθηκε το 1958 και µεγάλωσε στην Κάσο των ∆ωδεκανήσων µέχρι που ήλθε στην Αθήνα για σπουδές σε 
Ανωτέρα Σχολή Ηλεκτρονικών. Το 1981 εργάστηκε ως ρεπόρτερ, συντονιστής ύλης, υπεύθυνος ύλης και αρχισυντάκτης σε εφηµερίδες και 
περιοδικά. ∆ίδαξε σε ιδιωτικές σχολές δηµοσιογραφίας το αντικείµενο «∆ηµοσιογραφία και φωτογραφία». Έχει παρακολουθήσει σεµινάρια της 
Ε.Σ.Η.Ε.Α. και της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού Τύπου και πρόσφατα το σεµινάριο του BBC «∆ηµοσιογραφία στο Internet». Είναι µέλος της 
Ε.Σ.Η.Ε.Α και της International Federation of Journalists και εργάζεται ως συντάκτης ύλης στην εφηµερίδα «Το Βήµα της Κυριακής» και στην 
ηλεκτρονική έκδοση του «Βήµατος». Συνεργάζεται µε πολλά περιοδικά και εφηµερίδες  δηµοσιεύοντας περιηγητικά κείµενα και φωτογραφίες, οι 
οποίες έχουν διακριθεί και σε διαγωνισµούς, και κείµενα για την εικαστική δηµιουργία. Έχει εκδώσει ή συµµετάσχει στην έκδοση λευκωµάτων για 
τα νησιά του Αιγαίου. Έχει δηµοσιεύσει µελέτες για την ιστορία, τη λαογραφία και τη βιβλιογραφία της Κάσου και δηµιουργεί το «Ιστορικό Αρχείο 
Κάσου». Παρακολούθησε µαθήµατα Λαογραφίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και σπουδάζει τον Ελληνικό Πολιτισµό στο Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήµιο, µε ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον την ελληνικότητα.  
 
• ΤΣΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,  Απόφοιτος σχολής Μ.Μ.Ε. Αθηνών 
Η Αναστασία Τσίρη είναι  Πτυχιούχος του Τµήµατος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Γνωρίζει Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά, ενώ είναι κάτοχος πιστοποιητικού γνώσης Η/Υ. Από τον Ιούλιο του 2006 µέχρι και 
τον Οκτώβριο του 2007, εργάστηκε ως δηµοσιογράφος στη διαφηµιστική-εκδοτική και τουριστική εταιρεία BBO TRAVEL. Ασχολήθηκε µε την 
ηλεκτρονική δηµοσιογραφία, καθώς η εταιρεία εξέδιδε µέσω του διαδικτύου το ειδησεογραφικό-τουριστικό portal για τις Κυκλάδες, µε την 
επωνυµία www.kykladesnews.gr που ασχολείται µε την ειδησεογραφία από τα 24 νησιά των Κυκλάδων. Έχει εκπαιδευτεί και εξασκηθεί στο 
σύστηµα Netvolution-Content Management System (Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου) της εταιρείας Atcom, το οποίο αφορά στην κατασκευή 
και διαχείριση ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. Επίσης, έχει ασχοληθεί εκτενώς ως δηµοσιογράφος και συντάκτης και µε το περιοδικό «ΑΝΕΜΟΣ της 
Άνδρου» που εξέδιδε η εταιρεία BBO TRAVEL. Σήµερα, είναι υπεύθυνη ύλης και επιµελείται τα κείµενα στην εφηµερίδα που εκδίδει ο Σύλλογος 
Ευπαλιωτών Φωκίδας «ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ» (από το 2007), ενώ συγχρόνως αρθρογραφεί και στο περιοδικό που εκδίδει η Ένωση Γυναικών Φωκίδας  
µε τίτλο «Η Φωνή της Φωκίδας» (από το 2004). Παράλληλα, εργάζεται ως υπάλληλος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Νοέµβριος 2007) και 
ασχολείται µε το Συντονισµό Ύλης του περιοδικού που εκδίδει ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, το «Βήµα του ∆ικηγόρου». 
 



3η ΟΜΑ∆Α: Για υποψηφίους ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ � ΣΧΟΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (2ος όροφος � αµφιθέατρο) 
 
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 
 
• ΖΙΑΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,  Σχολή Ικάρων � Πιλότος αεροσκαφών 
Ο ∆ηµήτρης Ζιάκκας είναι Αξιωµατικός (E.A) Ιπτάµενος Πολεµικής Αεροπορίας µε πανεπιστηµιακές σπουδές στην Οικονοµική επιστήµη και την 
Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήµης και της Τεχνολογίας. Είναι Υποψήφιος ∆ιδάκτορας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου και του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου µε θέµα τα «Ζητήµατα προσαρµογής της ηλεκτρονικής στα Ελληνικά Αµυντικά Εξοπλιστικά Προγράµµατα της 
Αεροπορίας». Η επαγγελµατική εµπειρία του ως ιπτάµενος σε µοίρα αναχαίτισης και τακτικών µεταφορών της Πολεµικής Αεροπορίας. Έχει 
υπηρετήσει στο παρελθόν ως κυβερνήτης αεροσκαφών F-4, συγκυβερνήτης αεροσκάφους C-130, µέλος της οµάδας παραλαβής των 
εκσυγχρονισµένων αεροσκαφών από την Καναδική Εταιρία SPAR/ L3 COM, καθώς και χειριστής αεροσκάφους Gulfstream G-V στη Μοίρα 
Μεταφοράς Υψηλών Προσώπων (VIP). Στην παρούσα περίοδο εργάζεται ως χειριστής business αεροσκάφους Premier 1 καθώς και ως εκπαιδευτής 
πτήσεων σε σχολές εκπαίδευσης νέων χειριστών. Είναι άριστος χρήστης Αγγλικών. 

 
• ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΓEΩΡΓΙΟΣ,  Σχολή Ικάρων � Πιλότος αεροσκαφών 
Ο Βαζούρας Γεώργιος αποφοίτησε από την Ανώτατη Σχολή Ικάρων της Πολεµικής Αεροπορίας και κατόπιν έλαβε Εκπαίδευση Επαγγελµατικού 
Πτυχίου και Εναέριων Γραµµών στην Αµερική (Κυβερνήτης Αεροσκαφών).Έχει λάβει πλείστα αεροπορικά πτυχία και έχει παρακολουθήσει 
πολυάριθµα αεροπορικά σεµινάρια. Μετρά 7200 ώρες πτήσεων σε 12 τύπους αεροσκαφών. Η επαγγελµατική του δραστηριότητα περιλαµβάνει 
επίσης Εκπαίδευση στις Σχολές ΩΜΕΓΑ (στους Μηχανικούς Αεροσκαφών), Οργάνωση, Πωλήσεις και Ναυλώσεις αεροσκαφών σε εταιρείες 
Charter και Αερολέσχες, ενώ απασχολήθηκε ως πιλότος σε αρκετές Αεροπορικές Εταιρείες. Είναι µέλος της Ανώτατης Αεροπορικής Ακαδηµίας 
Ελλάδος και µέλος της Ενώσεως Ανταποκριτών Ξένου τύπου σε Αεροπορικά Θέµατα. Έχει υπάρξει διευθύνων σύµβουλος σε εταιρείες 
τεχνολογίας και δορυφορικών συστηµάτων, ενώ από το 2005 έως σήµερα είναι Σύµβουλος Γενικής Αεροπορίας και Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας, µέλος Ε∆ΑΑΠ (Επιτροπή ∆ιερεύνησης Αεροπορικών Ατυχηµάτων) και ∆ιερευνητής Αεροπορικών Ατυχηµάτων. Γνωρίζει Αγγλικά. 
 
• ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,  Αξ/κός Πολ. Αερ/ρίας (τεχνικός) 
Ο Παρίσης Αθανάσιος είναι Αξιωµατικός της Πολεµικής Αεροπορίας. Αποφοίτησε το 1983 από το Λύκειο και κατόπιν εισήχθη µε εξετάσεις  στην 
Σ.Τ.Υ.Α, όπου και έλαβε την ειδικότητα του Τεχνικού Ηλεκτρολόγου. Μετά  από δύο έτη φοίτησης στην σχολή τοποθετήθηκε στην 115 
Π.Μ(Χανιά) ως τεχνικός συντήρησης Αεροσκαφών. Σταδιακά, εκπαιδεύτηκε  περαιτέρω περνώντας  σχολεία σχετικά µε την ειδικότητά του. Το 
1990 τοποθετήθηκε ως επιθεωρητής εργασιών αλλά και προϊστάµενος συνεργείου στα Πυροσβεστικά Α/φη .Η Αεροπορία και ο Πρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας τον τίµησαν µε τρεις Εύφηµους Μνείες για την προσφορά του στη συντήρηση των Πυροσβεστικών σε ειδικές συνθήκες εργασίας, 
όπως, επίσης, για την κατασκευή του πρώτου  Α/φους CL-215 στην Ελλάδα µε αφροποιητικό σύστηµα για την καταστολή-επιβράδυνση 
εξάπλωσης της πυρκαγιάς  έως το 2004 αναγνωρίζοντας τις γνώσεις του, την επαγγελµατική του κατάρτιση, αλλά και το οικονοµικό όφελος που 
αποκόµισε η πατρίδα. Το 2005 τοποθετήθηκε στην Υπηρεσία Προµηθειών της Π.Α ως µέλος επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών για την 
προµήθεια οπλικών συστηµάτων. Από το 2007, του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του ∆ιοικητή της  Μοίρας  Συντήρησης Εγκαταστάσεων (κλινικές- 
χειρουργεία -λοιπές εγκαταστάσεις) του 251 ΓΝΑ  Νοσοκοµείου, θέση που κατέχει έως σήµερα. Είναι παντρεµένος και πατέρας δύο παιδιών, 17 
& 11 ετών. 
 
• ∆ΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  Αξ/κός Ναυτικού � Καθηγητής ΣΜΥΝ 
Ο Ανθυποπλοίαρχος  Π. ∆ροσόπουλος Π.Ν. γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12/2/1967. Εισήλθε στη Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών Ναυτικού στις 
11/9/1984, απ� όπου αποφοίτησε µε επιτυχία τον Ιούλιο του 1985 µε το βαθµό του ∆όκιµου Κελευστή λαµβάνοντας την ειδικότητα του 
Τηλεγραφητή. Μετά από 21 µήνες εκπαίδευση στο Κέντρο Εκπαίδευσης Παλάσκας απεφοίτησε πρώτος από το σχολείο Ειδικότητας και 
αποδόθηκε στα πλοία του Αρχηγείου Στόλου µε το βαθµό του Κελευστή. Υπηρέτησε επί εφτά χρόνια στην φρεγάτα ΛΗΜΝΟΣ, δύο  χρόνια στο 
ναρκαλιευτικό ΠΛΕΙΑΣ και ένα  χρόνο στο πετρελαιοφόρο ΑΡΙΑ∆ΝΗ. Ο εν λόγω αξιωµατικός έχει επίσης διατελέσει ως Αρχικελευστής δύο 
χρόνια  (1996 � 1998) ως supervisor του Κέντρου Επικοινωνιών του Στρατηγείου της Νότιας Πτέρυγας του ΝΑΤΟ στη Νάπολη της Ιταλίας, πέντε 
χρόνια (1998 � 2003) στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πολεµικού Ναυτικού ως προϊστάµενος συστηµάτων Επικοινωνιών και τα τελευταία έξι 
χρόνια υπηρετεί στη ∆ιεύθυνση Εθιµοτυπίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού ως Τµηµατάρχης του τµήµατος ∆ιαδικτύου 
και διαχειριστής του επίσηµου διαδικτυακού τόπου του ΓΕΝ (www.hellenicnavy.gr)  ∆ιατελεί  καθηγητής στις κάτωθι σχολές: 1. ΣΜΥΝ στα 
µαθήµατα της ειδικότητας του Τηλεγραφητή καθώς και σε γενικά µαθήµατα Ναυτικών Γνώσεων και 2. ΚΕ/ΠΑΛΑΣΚΑΣ: στα σχολεία Γενικής 
Επιµόρφωσης Αξιωµατικών, Ανθυπασπιστών και Επικελευστών. Έχει τιµηθεί µε τα ακόλουθα Μετάλλια, Παράσηµα και ∆ιαµνηµονεύσεις : 
Ευδόκιµου Υπηρεσίας Α & Β΄ Τάξεως, Συµµετοχής σε Ειρηνευτικές Αποστολές, Συµµετοχής στις Επιχειρήσεις Desert Shield, Desert Storm, 
Σαουδική   Αραβίας και Κουβέιτ, Συµµετοχής στις Επιχειρήσεις Dynamic Guard & Sharp Guard στην πρώην Γιουγκοσλαβία. Είναι παντρεµένος 
από το 1989 και έχει ένα γιo και µία κόρη. 
 
• ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ,  Ταξίαρχος (ΕΥΕΛΠΙ∆ΩΝ � ΟΠΛΑ) 
Ο Ταξίαρχος ∆ηµητρίου Ιωάννης γεννήθηκε το 1956 στη Θεσσαλονίκη. Εισήλθε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1975 απ�όπου αποφοίτησε 
το 1979 µε το βαθµό του Ανθυπολοχαγού Πεζικού. Υπηρέτησε σε διάφορες µονάδες και επιτελικές θέσεις του Στρατού Ξηράς. Έχει αποφοιτήσει 
επιτυχώς από όλα τα σχολεία που προβλεπόταν από τον εκάστοτε βαθµό του. Είναι πτυχιούχος Αλεξιπτωτιστής. Σήµερα, κατέχει το βαθµό του 
Ταξιάρχου και είναι ∆ιοικητής στη Στρατιωτική Σχολή Ξένων Γλωσσών. Έχει τιµηθεί µε το Χρυσό Σταυρό της Τιµής, τον Ανώτερο Χρυσό Σταυρό 
και το Χρυσό Σταυρό του Τάγµατος του Φοίνικα. Επίσης, έχει λάβει Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Β΄ Τάξεως, ∆ιαµνηµόνευση Επιτελούς και 
∆ιαµνηµόνευση Ευδόκιµου ∆ιοικήσεως Β΄ Τάξεως. Είναι έγγαµος και έχει 4 παιδιά. 
 
• ΠΗ∆ΗΧΤΑΚΗ  - ΕΥΓΕΝΙΑ∆Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ,  Απόφοιτος Σχολής Αξιωµατικών  - Αστυνοµικός Υποδ/ντής Αστυνοµίας 
Η Αικατερίνη Πηδηκτάκη-Ευγενιάδη είναι απόφοιτος της Σχολής Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας. Σήµερα, είναι Αστυνοµικός Υποδ/ντής 
Ελληνικής Αστυνοµίας κατέχοντας τη θέση του ∆ιοικητού Αστυνοµικού Τµήµατος Ν. Σµύρνης. Το διάστηµα 1990-2006 διετέλεσε ∆/ντρια 
Αστυνοµίας του Αερολιµένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Γνωρίζει Αγγλικά και έχει παρακολουθήσει πλείστα επιµορφωτικά σεµινάρια 
διοικητικού και διαχειριστικού περιεχοµένου. 



 
• ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΝΙΚΟΣ,  Αστυνοµικός 
Ο Νίκος Μαυρουδής είναι από το 2003 απόφοιτος της  Αστυνοµικής Ακαδηµίας  (Σχολή Αστυφυλάκων). Το 2007 αποφοίτησε από τη Σχολή  
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών (Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας) του Παντείου Πανεπιστηµίου, όπου και παρακολούθησε 
µεταπτυχιακό πρόγραµµα  «∆ίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση» µε κατεύθυνση το  Ποινικό ∆ίκαιο. Είναι κάτοχος πιστοποιητικού γνώσης Η/Υ. 
Από το 2003 µέχρι σήµερα εργάζεται ως Αστυνοµικός σε µάχιµες και επιτελικές Υπηρεσίες της Αττικής. 
 
4η  ΟΜΑ∆Α: Για υποψηφίους ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ � ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (αίθουσα 306) 
 
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 
 
• ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΘΑΛΗΣ - Πρόεδρος του  ∆.Σ. Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων  
Ο Θαλής Ν. Παπαδάκης είναι Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτής Οµάδας και Θεραπευτής Οικογένειας. Είναι απόφοιτος του Τµήµατος 
Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Γκρενόµπλ της Γαλλίας. Κατέχει µεταπτυχιακό τίτλο από το Παν/µιο της Λυών στην Κλινική Ψυχολογία. ∆ιαθέτει 
ιδιωτικό γραφείο και παράλληλα είναι ∆/ντής του τµήµατος Θεραπείας Οικογένειας και Παιδιών του Ανοικτού Ψυχοθεραπευτικού Κέντρου και 
Συντονιστής της Εκπαίδευσης στη Θεραπεία Οικογένειας του Ινστιτούτου Θεραπείας Οικογένειας του Ανοικτού Ψυχοθεραπευτικού Κέντρου. 
 
• ΓΡΙΜΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ,  Κοινωνιολόγος Υγείας 
Η Κατερίνα Γριµάνη είναι απόφοιτος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου µε Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα ειδίκευσης στη «Βασική και 
Εφαρµοσµένη Γνωσιακή Επιστήµη» του Πανεπιστηµίου Αθηνών, φοιτήτρια του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «∆ιοίκηση Μονάδων 
Υγείας» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου, Υποψήφια ∆ιδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε θέµα διδακτορικής διατριβής «Η Σωµατική 
και Ψυχική υγεία στο χώρο εργασίας». Ερευνήτρια στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραµµα «Health at Work». Έχει 
εργαστεί ως εξετάστρια στη χορήγηση συστοιχίας δοκιµασιών στα πλαίσια του Υποέργου 4 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευµάτων για τις µαθησιακές δυσκολίες. Είναι µέλος του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων, καθώς και της Εταιρίας των Επιστηµών της 
Γνώσης και της Νόησης. Συµµετείχε στο 1ο Ευρωπαϊκό Workshop �Stress Assignment in Reading�. 
 
• ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Κοινωνική Λειτουργός 
Η Αναστασία Νταφοπούλου, είναι απόφοιτος του Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας του Α. Τ .Ε. Ι.  Πατρών. Έκανε εξάµηνη πρακτική άσκηση στο 
Τµήµα Ψυχολογικής Απεξάρτησης Τοξικοµανών  18 Άνω του Ψ. Ν. Α.. Ως κοινωνική λειτουργός έχει εργαστεί στην Παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας» 
στο Καλαµάκι και τώρα εργάζεται στο Πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» του ∆ήµου Ηλιούπολης. Έχει παρακολουθήσει σεµινάρια και ηµερίδες 
σχετικά µε τις θεραπευτικές προσεγγίσεις σε θέµατα απεξάρτησης, όπως επίσης και µε θεµατολογία που αφορά στην ψυχική υγεία των παιδιών 
και την πολυπολιτισµικότητα. Ολοκλήρωσε τη Σχολή Εκµάθησης Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας του ∆ήµου Αργυρούπολης. 
 
 
5η ΟΜΑ∆Α:  Για υποψηφίους ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ � ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ (αίθουσα 308) 
 
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 
 
• ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών (Πληρ/κης & Τηλεπ/νιών) 
Ο Γιάννης Ιωαννίδης είναι Καθηγητής στο Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.   
Είναι διπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κατέχει µεταπτυχιακό δίπλωµα και διδακτορικό από τα 
Πανεπιστήµια Harvard  και Berkeley των ΗΠΑ, αντίστοιχα.  
Η έρευνά του αφορά σε θέµατα διαχείρισης δεδοµένων και πληροφοριών, και συχνά  κινείται στην τοµή της Πληροφορικής µε άλλες επιστήµες, 
µελετώντας τεχνολογικές λύσεις για θέµατα ηλεκτρονικής υγείας, πολιτιστικής κληρονοµιάς, ψηφιακών βιβλιοθηκών, κ.α. . 
 Μεταξύ άλλων βραβείων για την ερευνητική και διδακτική του συνεισφορά, ο κ. Ιωαννίδης έλαβε το «Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστηµιακής 
∆ιδασκαλίας Ξανθόπουλου-Πνευµατικού» από τον Πρόεδρο της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια το 2006.  
Η επιστηµονική του πορεία υπήρξε αντικείµενο συνέντευξης στον Καθηγητή Γιώργο Γραµµατικάκη, η οποία προβλήθηκε από την ΕΤ1 τον 
Ιανουάριο του 2009, στα πλαίσια της σειράς «Μονοπάτια της Επιστήµης». 
 
• ΒΟΥΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αιγαίου (Μηχ/κός Πληρ/κών & Επικ/κών Συστηµάτων) 
O Γεώργιος Βούρος είναι κάτοχος πτυχίου Μαθηµατικών και ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος στην Τεχνητή Νοηµοσύνη από το Εθνικό Καποδιστριακό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών. Σήµερα, είναι Καθηγητής στο Τµήµα Μηχανικών και Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, 
Κοσµήτορας της Σχολής Θετικών Επιστηµών στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου, ∆ιευθυντής του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος 
και ∆ιευθυντής του Εργαστηρίου Τεχνητής Νοηµοσύνης και Στήριξης Αποφάσεων, όπου και δραστηριοποιείται η οµάδα Ευφυών Συνεργατικών 
Συστηµάτων που ίδρυσε το 1998.  Οι ερευνητικές περιοχές στις οποίες έχει δραστηριοποιηθεί είναι αυτές των Έµπειρων Συστηµάτων, 
Οντολογιών, ∆ιαχείρισης Γνώσης, Πρακτόρων και Πολυπρακτορικών Συστηµάτων � µε έµφαση στις συνεργατικές δραστηριότητες. 
 
• ΧΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ,  Ηλ/γος Μηχ/κός &  Μηχ/κός Η/Υ ( Πρώην συνεργάτης του ΡΟΜΒΟΥ) 
Ο Χωνιανάκης Στέφανος είναι απόφοιτος του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης, (επιλογή τοµέα Τηλεπικοινωνιών) και έλαβε µεταπτυχιακό τίτλο στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Κατά τη διάρκεια του µεταπτυχιακού του, ανέπτυξε ερευνητική δραστηριότητα. Η εργασιακή του εµπειρία περιλαµβάνει: 
1.Συµµετοχή στην ανάπτυξη του deinet, καθώς και στην αναδιοργάνωση της κεντρικής αποθήκης της Σίνδου (∆ΕΗ), 2. ∆ιδασκαλία σε σεµινάρια 
πληροφορικής για το ∆ίπλωµα ECDL  και του µαθήµατος «Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον» της Γ� τάξης του Ενιαίου 
Λυκείου στον Εκπαιδευτικό Οργανισµό ΡΟΜΒΟΣ, 3. ∆ιαχείριση της ιστοσελίδας του Γενικού Επιτελείου Στρατού (www.army.gr) στο Σώµα 
Έρευνας Πληροφορικής του Ελληνικού Στρατού. Σήµερα, είναι Business Partners Territory Representative στη ∆ιεύθυνση System Sales της 
ΙΒΜ. Ο ρόλος του είναι Account Manager των εταιριών πληροφορικής � συνεργατών της ΙΒΜ. Είναι γνώστης λειτουργικών συστηµάτων, 
γλωσσών προγραµµατισµού και εφαρµογών Πληροφορικής. Γνωρίζει Αγγλικά και Γαλλικά. Έχει παρακολουθήσει αρκετά επιµορφωτικά 
σεµινάρια και ηµερίδες. 



 
• ΜΠΑΚΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΣ, Ηλεκτρ/κός - Ηλ/γος Μηχ/κός & Μηχ/κός Η/Υ (Συνεργάτης του ΡΟΜΒΟΥ) 
Ο Μπακούνης Νικόλαος γεννήθηκε το 1975 στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος του τµήµατος Ηλεκτρονικής Τ.Ε.Ι. Αθηνών και φοιτητής του Ε.Μ.Π. 
του τµήµατος ηλεκτρολόγων-µηχανικών Η/Υ. Είναι γνώστης Αγγλικών και κάτοχος πιστοποιητικού γνώσης και χειρισµού Η/Υ. Από το 1995 έως 
σήµερα εργάζεται ως Υπηρεσιάρχης στο τµήµα Ποιοτικού Ελέγχου στα Ναυπηγεία Ελευσίνας και ειδικά ως υπεύθυνος  των ηλεκτρολογικών 
εργασιών και οπλικών συστηµάτων, για τις τορπιλακάτους που κατασκευάζονται στα ναυπηγεία. Είναι µέλος της επιτροπής θεµάτων 
προσοµοίωσης του Οργανισµού Φροντιστηρίων Ελλάδος [Ο.Ε.Φ.Ε.]. Από το 2005 έως σήµερα διετέλεσε Καθηγητής Φροντιστηρίων Μέσης 
Εκπαίδευσης στα οποία δίδαξε τα µαθήµατα Εκποµπή & λήψη ραδιοφωνικού σήµατος, ∆οµές Μικροϋπολογιστών & Ειδικές Ηλεκτρικές 
Εγκαταστάσεις σε µαθητές ΤΕΕ. Το διάστηµα 2004-2005 εργάστηκε ως ωροµίσθιος καθηγητής στο Τ.Ε.Ε. Ρέντη και δίδαξε τα µαθήµατα της 
Φυσικής Ηλεκτρονικών Κυκλωµάτων, Βασικές γνώσεις Η/Υ, Εκποµπή και λήψη ραδιοφωνικού σήµατος και ∆οµές Μικροϋπολογιστών. 
 
6η  ΟΜΑ∆Α: Για υποψηφίους ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ � ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (αίθουσα 310) 
 
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 
 
• ΛΑΠΠΑΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ,  Αναπληρωτής Καθηγητής του Μαθηµατικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Αθηνών  
Ο ∆ιονύσιος Λάππας γεννήθηκε το 1955 στο Βαρθολοµιό Ηλείας και είναι παντρεµένος και πατέρας δύο κοριτσιών. Έκανε βασικές σπουδές στο 
τµήµα Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, από όπου έλαβε και  ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα. Βοηθός ∆ιδασκαλίας από το 1980 έως το 1992, 
τώρα κατέχει µόνιµη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή Γεωµετρίας στο Τµήµα Μαθηµατικών, της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών και έχει διδάξει,  σε Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό επίπεδο, µια πλειάδα Γεωµετρικών ενοτήτων. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα 
περιλαµβάνουν Οµάδες Μετασχηµατισµών, Γεωµετρία Riemann και την Ιστορική διαµόρφωση των γεωµετρικών εννοιών. Σ� αυτά τα αντικείµενα, 
έχει δώσει  διαλέξεις σε Συνέδρια και έχει παρουσιάσει δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά. Ενδιαφέρεται ζωηρά για την Γεωµετρία στη 
∆ευτεροβάθµια  Εκπαίδευση και  τη διετία 1996-1998 συνεργάστηκε µε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.), για τη διαµόρφωση ενός προγράµµατος 
που αφορούσε στην διδασκαλία της ευκλείδειας Γεωµετρίας στο Λύκειο. 
 
• ΜΟΥΣΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ,  ∆ιδάκτωρ Αστροφυσικής Παν/µίου Αθηνών 
Ο Ξενοφών ∆ιονυσίου Μουσάς, είναι  ∆ιευθυντής του Εργαστηρίου Αστροφυσικής και Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσικής ∆ιαστήµατος του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Έχει διατελέσει συγκλητικός του Πανεπιστηµίου, αντιπρόεδρος του Τµήµατος Φυσικής, καθώς και κριτής για το 
Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Ερευνών. Συµµετέχει σε πολλά διαστηµικά πειράµατα της NASA και ESA (STEREO, WIND,Ulysses, Κρόνο, Τιτάνα, Σελήνη, 
IBEX, LOIS). Εκτός των άλλων, είναι υπεύθυνος του Ηλιακού Ραδιοφασµατογράφου στις Θερµοπύλες. Παράλληλα, µελετά τον αρχαιότερο 
υπολογιστή, τον Μηχανισµό των Αντικυθήρων, για τον οποίο έχει κάνει δεκάδα εκθέσεων στην Αθήνα και σε µεγάλες πόλεις του εξωτερικού (Νέα 
Υόρκη, Παρίσι,Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, Ουψάλα, κ.α.). Είναι επιβλέπων 15 διδακτορικών και 200 πτυχιακών εργασιών. Έχει δηµοσιεύσει 
δεκάδες επιστηµονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά, βιβλίο ∆ιαστηµικής Ανοικτού Πανεπιστηµίου. Έχει εκτενές εκλαϊκευτικό έργο (όλα τα 
αστρονοµικά λήµµατα της Εγκυκλοπαίδειας Εκδοτικής Αθηνών). Έχει λάβει τιµητική διάκριση από την Αµερικανική Ένωση Γεωφυσικών. 
 
7η  ΟΜΑ∆Α: Για υποψηφίους ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (αίθουσα 311) 
 
 ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 
 
• ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ,  Αναπληρωτής Καθηγητής Βιολογίας Παν/µίου Αθηνών 
Ο Νίκος Χριστοδουλάκης είναι ∆ρ Βιολογίας και Επίκουρος Καθηγητής στο τµήµα Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το επιστηµονικό του 
έργο έχει παρουσιαστεί στον ξένο τύπο και αναφέρεται σε ξένα εκπαιδευτικά βιβλία και εγκυκλοπαίδειες. Περιλαµβάνεται στο Who is Who για την 
επιστήµη. Έχει κατευθύνει πλήθος ερευνητικών προγραµµάτων, έχει βραβευθεί για την επιστηµονική του δράση και το φωτογραφικό του έργο. 
Έχει πλούσια συγγραφική δραστηριότητα. 
 
• ΣΩΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ,  Καθηγητής  Βιολογίας (Συνεργάτης του ΡΟΜΒΟΥ)  
Ο Ηλίας Σωζόπουλος είναι απόφοιτος του τµήµατος Βιολογίας Αθηνών. Κάτοχος Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης στο διατµηµατικό τµήµα 
«Εφαρµογές της Βιολογίας στην Ιατρική». Είναι υποψήφιος ∆ιδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και παράλληλα εργάζεται ως καθηγητής 
Βιολογίας στον Εκπαιδευτικό Οργανισµό ΡΟΜΒΟΣ.  
 
• ΜΑΡΚΟΥ - ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ ,  Βιολόγος � Μικροβιολόγος 
Η  Λουκία Μάρκου γεννήθηκε το 1958 και σπούδασε Βιολογία. Εργάζεται ως Βιολόγος από το 1988. Ειδικότερα, εργάστηκε από το 1988-1993 
στη Βιοιατρική ΕΠΕ. Από το 1994 έως σήµερα εργάζεται στο ∆ιαγνωστικό Ινστιτούτο Πειραιώς (Αιµατολογικό, Βιοχηµικό και Ορµονολογικό). 
Παράλληλα, εργάστηκε ως εκπαιδευτικός στα Ι.Ε.Κ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ στο τµήµα ΑΡΧΕΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ από το 1999-2003. Είναι γνώστης Ιταλικών, 
Γαλλικών και Αγγλικών. 
 
8η  ΟΜΑ∆Α:  Για υποψηφίους ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ � ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ � ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (αίθουσα 312) 
 
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 
 
• ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ,  Αρχιτέκτων � Ιδιοκτήτης µεγάλου Τεχνικού Γραφείου 
Ο ∆ηµήτριος Π. Κωστελέτος είναι διπλωµατούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός του Ε.Μ.Π. . Από το 1980 έως σήµερα διατηρεί αρχιτεκτονικό γραφείο 
στο κέντρο της Αθήνας επί της Λεωφόρου Αµαλίας. Το γραφείο του έχει εκπονήσει σειρά αρχιτεκτονικών µελετών και κατασκευών κτιρίων 
διαφόρων χρήσεων. Είναι επίσης κάτοχος µελετητικού πτυχίου στην κατηγορία Πολεοδοµικών και Ρυµοτοµικών µελετών. Έχει κληθεί από 
διάφορους φορείς και εν συνεχεία οργανώσει σειρά διαλέξεων- οµιλιών σε θέµατα σύγχρονης σκέψης, τέχνης και αρχιτεκτονικής. 
 
• ΟΡΝΕΡΑΚΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ, Γραφίστας (Συνεργάτης του Κέντρου Εφαρµοσµένων Τεχνών «ΟΡΝΕΡΑΚΗΣ»)  
Ο Λυκούργος Ορνεράκης είναι Βιοµηχανικός Σχεδιαστής. Σπούδασε Βιοµηχανικό Σχέδιο στο Istituto Europeo di Design στο Μιλάνο της Ιταλίας. 
Από το 1999, εργάζεται στο χώρο του βιοµηχανικού σχεδιασµού µε διεθνές πελατολόγιο δηµιουργώντας αθλητικό εξοπλισµό και ηλεκτρονικά 
είδη ευρείας κατανάλωσης από τη σύλληψη στην παραγωγή. Από το 2002 µέχρι το 2006 υπήρξε ο δηµιουργικός διευθυντής της εταιρίας 
ACERBIS, όπου ασχολήθηκε µε τον σχεδιασµό αθλητικού εξοπλισµού, µοτοσικλετών και των εξαρτηµάτων τους. Από το 2006 συν-ίδρυσε το 
δηµιουργικό γραφείο OR Design το οποίο δραστηριοποιείται στον χώρο του design και της γραφιστικής. ∆ιδάσκει επίσης  στην Σχολή 



Εφαρµοσµένων Τεχνών «Ορνεράκης» και δίνει διαλέξεις στο Τhe Istituto Europeo di Design στο Μιλάνο και στην Scuola Italiana di Design στην 
Πάντοβα της Ιταλίας. 
 
• ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ,  Αρχιτέκτων � Ζωγράφος  
Ο Ανδρέας Λυµπεράτος γεννήθηκε στην Πάτρα το 1963. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Ζωγραφική στην 
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας. Υπήρξε µεταπτυχιακός ερευνητής σε ζητήµατα αρχιτεκτονικής θεωρίας και τοπίου στο University of  
Edinburgh στη Σκωτία και παρακολούθησε µαθήµατα στο Edinburgh College of Art και στο τµήµα πολλαπλών µέσων της Koninklijke Academie 
voor Schone Kunsten στη Γάνδη του Βελγίου. Είναι απόφοιτος του διατµηµατικού µεταπτυχιακού προγράµµατος του Ε.Μ.Π. Σχεδιασµός � 
Χώρος � Πολιτισµός. Στα πλαίσια του προγράµµατος προσέφερε επικουρικό εκπαιδευτικό έργο στο εργαστήριο ζωγραφικής της Σχολής 
Αρχιτεκτόνων. Συνεργάστηκε περιοδικά µε διάφορα αρχιτεκτονικά γραφεία στην Αθήνα, τη Βαρσοβία και τη Χάιφα και εργάστηκε ως σχεδιαστής 
και εικαστικός καλλιτέχνης σε ιδιωτικούς χώρους. Έχει διδάξει σε δηµόσια και ιδιωτικά ινστιτούτα εφαρµοσµένων τεχνών δοµικό, κατασκευαστικό, 
ελεύθερο και γραµµικό σχέδιο, σύνθεση και χρώµα. Από το 2006 διδάσκει οπτική αντίληψη και ιστορία της τέχνης στο ARTES (πρώην 
καθηγητών σχολών ∆οξιάδη).Έχει παρουσιάσει το έργο του σε ατοµικές και οµαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό και συµµετείχε σε 
διεθνή workshops. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. 
 
• ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ,  
Η Μαρία Ζαβιτσάνου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Το 1999 ξεκίνησε τις σπουδές της στη Σχολή Καλών Τεχνών �Pietro Vannucci� της 
Περούτζια στην Ιταλία, όπου σπούδασε ζωγραφική στο εργαστήρι του Sauro Cardinali και γραφικές τέχνες µε τη Marilena Scavizzi και τη Wilma 
Lok. Το 2004, αποφοίτησε από τη Σχολή µε άριστα και έπαινο. Την ίδια χρονιά, ξεκίνησε µεταπτυχιακές σπουδές στην ίδια πάντα Σχολή, πάνω 
στις εικαστικές τέχνες και τις επιστήµες του θεάµατος, ακολουθώντας ως κατεύθυνση τις γραφικές τέχνες. Το 2007 ολοκλήρωσε το µεταπτυχιακό 
της µε άριστα και έπαινο. Τον ίδιο χρόνο, πήρε µέρος στην εικονογράφηση ποιητικής συλλογής του διάσηµου Ιταλού ποιητή  Sandro Penna. Το 
2008, συµµετείχε στην IV ∆ιεθνή Μπιενάλε γραφικών τεχνών της πόλης Rokycany στην Τσεχία, όπου τιµήθηκε µε το βραβείο Cena Města 
Rokycany. Από το Σεπτέµβριο του 2008, εργάζεται ως καθηγήτρια ελεύθερου σχεδίου στον Εκπαιδευτικό Οργανισµό ΡΟΜΒΟΣ, ενώ παράλληλα 
διδάσκει σε Ι.Ε.Κ. Έχει λάβει µέρος σε πολλές εκθέσεις, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.        
 

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
 

Α� ΟΜΑ∆Α (ΑΙΘΡΙΟ � πίσω µέρος εισόδου) 
 

1. ∆ΑΣΚΑΛΟΣ �ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ  -ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ   
 
•••• ΚΟΡΥΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , ∆άσκαλος 
Ο  Νικόλαος Κορύλλος γεννήθηκε στην Αθήνα  το 1958. Πτυχιούχος της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδηµίας (1980) και της Σχολής 
Νηπιαγωγών Αθηνών (1987), έχει µετεκπαιδευτεί στο Μαράσλειο ∆ιδασκαλείο ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή. Στην επαγγελµατική 
του πορεία έχει εργαστεί σε όλους τους  τύπους σχολείων, µεταξύ των οποίων ως δάσκαλος κωφών και υπεύθυνος διεθνών σχέσεων του 
σχολείου στο Ειδ. ∆ηµ. Σχολείο Κωφών Αργυρούπολης (1991 � 1998) και ως δάσκαλος (1998 � 2003) και συντονιστής (2000 � 2002) στο 
Ελληνικό τµήµα του Ευρωπαϊκού Σχολείου Βρυξελλών. Από το 1994 έως το 1996  διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Συλλόγου ∆ασκάλων 
<<Θουκυδίδης>> , συνεργάτης σε εκπαιδευτικά θέµατα του Παιδικού Χωριού SOS �Bάρης (1988-1998), ενώ έχει συµµετάσχει σε ένα µεγάλο 
αριθµό  επιµορφωτικών σεµιναρίων. Κατέχει γνώσεις χρήσης συµβατών υπολογιστών και Macintosh. Είναι παντρεµένος και πατέρας δύο 
παιδιών ηλικίας 22 και 18 χρονών. 

 
•••• ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ , ∆άσκαλος 
Ο ∆ηµήτριος Κολοκυθάς είναι πτυχιούχος της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδηµίας Αθηνών, πτυχιούχος ΚΑΤΕΕ-∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και 
κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος volley Γ-Β-Α κατηγορίας Γ. Γραµ. Αθλητισµού. Κατέχει πιστοποιητικό γνώσης χειρισµού Η/Υ. Έχει 
παρακολουθήσει πλείστα επιµορφωτικά σεµινάρια. Επιπλέον, είναι επί 20 έτη ενεργός αθλητής volleyball µε διεθνείς  συµµετοχές και διακρίσεις. 

 
•••• ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ,  Νηπιαγωγός, Ιδιοκτήτρια παιδικού σταθµού 
Η Γιώτα Γιώτη-Φραγκάκη γεννήθηκε στην Πρέβεζα. Είναι παιδαγωγός και µητέρα τεσσάρων παιδιών. Από το 1984 έως το 1990 εργάστηκε ως 
νηπιαγωγός και υπεύθυνη ιδιωτικού παιδικού σταθµού. Από το 1991 ίδρυσε και διευθύνει το Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης «Ο 
Μικρός Πρίγκιπας». Στην πορεία της σταδιοδροµίας της έχει ασχοληθεί µε το θεατρικό παιχνίδι, το σύστηµα Orff και το κουκλοθέατρο για παιδιά. 
∆ραστηριοποιείται σε χώρους σχετικούς µε την προαγωγή και ενηµέρωση νέων µεθόδων και προγραµµάτων σχετικών µε την εκπαίδευση στην 
προσχολική ηλικία, δίνοντας έµφαση στην ολιστική θεώρηση της ανθρώπινης ύπαρξης. 
 
•••• ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ,  Νηπιαγωγός 
Η Σοφία Αθανασίου εργάζεται ως Νηπιαγωγός εδώ και 23 χρόνια. Είναι παντρεµένη και έχει δύο παιδιά. Είναι κάτοικος Αργυρούπολης και τα 
τελευταία 4 χρόνια είναι Προϊσταµένη στο 6ο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Ελληνικού. Το 1983 αποφοίτησε από τη Σχολή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 
του Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Συνέχισε τις σπουδές της στη Σχολή Νηπιαγωγών στην Εκάλη και αργότερα στο τµήµα Νηπιαγωγών του Πανεπιστηµίου 
Ιωαννίνων. Ολοκλήρωσε τη µετεκπαίδευσή της στο Μαράσλειο ∆ιδασκαλείο Αθηνών το 2005. 'Εχει "Diploma " στην Παιχνιοθεραπεία, από το 
Ινστιντούτο ∆ραµατοθεραπευτών και Παιχνιοθεραπευτών της Αγγλίας, και γνωρίζει Αγγλικά και Γαλλικά. Έχει παρακολουθήσει πλείστα σεµινάρια 
και έχει συµµετάσχει σε Συνέδρια για θέµατα που αφορούν το παιδί της Προσχολικής Ηλικίας, τα Παιδαγωγικά και την Ψυχολογία.  Στα πλαίσια 
του εκπαιδευτικού προγράµµατος, δουλεύει µε τα νήπια, σε διάφορα Καινοτόµα Προγράµµατα, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ∆ιαπολιτισµικής 
Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και άλλα. Πιστεύει ότι κρίσιµος για τη διαµόρφωση της προσωπικότητας και της ψυχοσύνθεσης του παιδιού είναι ο 
χώρος της Προσχολικής Εκπαίδευσης. Με αυτό το σκεπτικό, τη φετινή χρονιά, το  Νηπιαγωγείο, όπου εργάζεται, ξεκίνησε συνεργασίες µε άλλα 
Νηπιαγωγεία της Ευρώπης, µέσα από την πλατφόρµα του Ε-Twinning, καθώς και ένα πρόγραµµα Commenius που θα "τρέξει" επίσηµα τον 
Σεπτέµβριο του 2009 και θα ολοκληρωθεί σε 2-3 χρόνια. Τα προγράµµατα αυτά, µε τη βοήθεια των Η/Υ και του ∆ιαδικτύου, θα αποτελέσουν έναν 
πρώτο τρόπο επαφής, γνωριµίας, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. 



 
•••• ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ,  Βρεφονηπιοκόµος 
Η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη είναι πτυχιούχος Προσχολικής Αγωγής του Τµήµατος Προσχολικής Αγωγής της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και 
Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας. Στο διάστηµα 2006-2007 έκανε πρακτική άσκηση 6 µηνών σε δηµοτικό βρεφονηπιακό σταθµό του ∆ήµου 
Ηλιούπολης, στα τµήµατα βρεφικού και νηπιακού. Από το 2007 έως σήµερα εργάζεται στον ιδιωτικό παιδικό σταθµό «Παιδική Φωλιά». Έχει 
γνώσεις Πληροφορικής. Μιλάει άριστα την Αγγλική και είναι καλή χρήστης της Γαλλικής. 
 
2. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ   
 
•••• ΚΟΝΙΩΣΗ ΑΝΝΑ ,  Καθηγήτρια Ξένων Γλωσσών 
Η Άννα Κονιώση είναι απόφοιτος του Τµήµατος Αγγλικής Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Είναι επίσης 
άριστη γνώστης της Γαλλικής. Από το 2001 έως το 2003 εργάστηκε ως Καθηγήτρια Αγγλικών στο Πρότυπο κέντρο Ξένων γλωσσών Τέρρυ 
Προσκεφαλά. 
 
•••• ΣΑΛΤΑΠΙ∆Α ΒΑΝΑ ,  Καθηγήτρια Ξένων Γλωσσών 
Η Ευαγγελία Σαλταπίδα είναι απόφοιτος του Τµήµατος Αγγλικής Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το 1982 
παρακολούθησε σεµινάριο στο City Tutorial College (London) σχετικό µε την Αγγλική ως ξένη γλώσσα. Έχει παρακολουθήσει πλείστα 
επιµορφωτικά σεµινάρια στο αντικείµενό της. Από το 1980 έως το 1987 δίδαξε την Αγγλική σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών σε όλα τα επίπεδα. 
Από το 1987 έως το 1991 δίδαξε την Αγγλική σε δηµόσια Γυµνάσια και Λύκεια ως αναπληρώτρια. Από το 1991 έως σήµερα δραστηριοποιήθηκε 
στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας σε σχολεία Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης αρχικά ως αναπληρώτρια και από το 1993 ως µόνιµη υπάλληλος 
του Υπουργείου Παιδείας. Έχει συµµετάσχει σε αρκετές δράσεις και εκπαιδευτικά προγράµµατα πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 
 
3. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ Φ.Π.Ψ.) 
 
•••• ΚΑΚΟΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ,  Φιλόλογος - Απόφοιτος τµήµατος Ιστορίας � Αρχαιολογίας  (Συνεργάτης του Ρόµβου) 
Ο Λάµπρος Κακογιώργος είναι τελειόφοιτος του Τµήµατος Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, µε 
ειδίκευση στον τοµέα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας. Είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών ενηλίκων και πιστοποιηµένος στο 
ΕΚΕΠΥΣ. Μετρά 10 χρόνια παρουσίας στον χώρο της µέσης εκπαίδευσης, 7χρόνια στη Σχολή «Καραβάνα» (ιδιωτικό σχολείο της ιδιαίτερης 
πατρίδας του Λάρισας) και 3 χρόνια σε φροντιστήρια εκ των οποίων τα 2 τελευταία στο ΡΟΜΒΟ. Γνωρίζει Αγγλικά και Ιταλικά. 
 
•••• ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ , Φιλόλογος - Απόφοιτος τµήµατος Φ.Π.Ψ. (Συνεργάτης του Ρόµβου) 
Η Μαρία Θαλασσινού είναι απόφοιτος του Τµήµατος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και µητέρα δύο παιδιών. Εργάζεται ως Καθηγήτρια 
Έκθεσης και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στον Εκπαιδευτικό Οργανισµό «ΡΟΜΒΟΣ». Έχει παρακολουθήσει σεµινάριο Επαγγελµατικού 
Προσανατολισµού και Κατάρτισης για το Αυτοµατοποιηµένο Career Gate Test. Είναι άριστη γνώστης Αγγλικών. 
 
•••• ΣΚΡΕΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ , Φιλόλογος - Απόφοιτος τµήµατος Φιλολογίας (Συνεργάτης του Ρόµβου) 
Ο Λουκάς Σκρέκης είναι απόφοιτος του Τµήµατος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Έχει συµµετάσχει στα 
σεµινάρια «Εκπαίδευση εκπαιδευτών στην Έκφραση � Έκθεση» (17/3/2004 -  21/4/2004) και  «Σχεδιασµός και Αξιολόγηση της διδασκαλίας 
Μαθήµατος � ∆ιδακτικό Συµβόλαιο», που οργάνωσε ο εκπαιδευτικός οργανισµός ΡΟΜΒΟΣ. 
Από το Σεπτέµβριο του 2003 έως και σήµερα εργάζεται ως φιλόλογος στον εκπαιδευτικό οργανισµό ΡΟΜΒΟΣ. 
 
 

Β� ΟΜΑ∆Α (ΑΙΘΡΙΟ � πίσω µέρος εισόδου) 
 

1. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ � ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  -  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
  
•••• ΓΛΕΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ,   Πολιτικός Μηχανικός 
Ο Αλέξανδρος Γλεντής είναι απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης του τµήµατος Πολιτικών 
Μηχανικών. Εργάστηκε για 10 χρόνια ως Μηχανικός Συγκοινωνιακών Μελετών,  Μηχανικός Κατασκευών και επιβλέπων Μηχανικός σε µεγάλες 
κατασκευαστικές και τεχνικές εταιρίες. Από το 2004 µέχρι σήµερα, εργάζεται στην εταιρεία ΓΑΙΟΣΕ Α.Ε. (Εταιρεία αξιοποίησης ακίνητης 
περιουσίας Ο.Σ.Ε.) ως Στέλεχος στον Τοµέα Ανάπτυξης. 
 
•••• ΓΚΙΡΓΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ,  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
Ο Θεόδωρος Γκίργκης είναι απόφοιτος της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Ε.Μ.Π.. Εργάζεται στην εταιρεία 
«ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.» από το 2002. 
 
•••• ΜΑΤΖΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος  
Ο ∆ρ Αθανάσιος Ματζώρος είναι ∆ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός, µε ειδικότητα Συγκοινωνιολόγου, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 
Κατέχει µεταπτυχιακό τίτλο στο Σχεδιασµό και τη Μηχανική των Μεταφορών στο Ινστιτούτο Συγκοινωνιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου του 
Leeds Αγγλίας και διδακτορικό τίτλο στο Ινστιτούτο Συγκοινωνιακών Σπουδών από το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου του 
Leeds Αγγλίας. Έχει εργαστεί ως Προϊστάµενος Μονάδας Προγραµµατισµού και Αξιολόγησης στη ∆ιαχειριστική Αρχή του Υπ. Μεταφορών, ως 
Προϊστάµενος Τµήµατος Στρατηγικού Σχεδιασµού στον Οργανισµό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) στη ∆/νση Μελετών και Ανάπτυξης, 
ως Επιστηµονικός Συνεργάτης στο Ινστιτούτο Συγκοινωνιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου του Leeds. Έχει συµµετάσχει σε κυκλοφοριακές 
µελέτες διαφόρων ελληνικών πόλεων και έχει διατελέσει Επιστηµονικός Συνεργάτης στο Εργαστήριο Σιδηροδροµικής και Μεταφορών στο 
Ε.Μ.Π., Μηχανικός Λογισµικού στη ∆/νση Ανάπτυξης Λογισµικού της Ιντρακόµ και Υπεύθυνος Έργων σε µεγάλα διεθνή έργα ανάπτυξης 
λογισµικού για ψηφιακές τηλεπικοινωνίες στη ∆/νση Ανάπτυξης Λογισµικού της Ιντρακόµ. Έχει δηµοσιεύσει πλείστα άρθρα σε επιστηµονικά 
περιοδικά. 



 
•••• ΨΑΡΡΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ,  Μηχανολόγος Μηχανικός 
Ο ∆ηµήτριος Ψαρρός είναι απόφοιτος του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ. (κατασκευαστικός τοµέας) και του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου (συστήµατα αυτοµατισµού). Έχει αποκτήσει εργασιακή εµπειρία σε εταιρείες τεχνολογικών συστηµάτων και έχει να επιδείξει 
πλούσια επαγγελµατική δραστηριότητα στον τοµέα ειδίκευσής του. Από το 2004 έως σήµερα, εργάζεται στην εκπόνηση µελετών αντιµετώπισης 
θορύβου πλυντηρίου οχηµάτων σε πρατήρια υγρών καυσίµων για λογαριασµό της BOVIS Global Alliance. Κατέχει γενικές και ειδικές γνώσεις 
Πληροφορικής. Έχει παρακολουθήσει σεµινάρια για τη συντήρηση/λίπανση εδράνων κύλισης και την ασφαλή µεταφορά επικίνδυνων προϊόντων 
(ΣΑΜΕΕ). Έχει κάνει αρκετές επιστηµονικές δηµοσιεύσεις. Έχει λάβει τιµητικές διακρίσεις από το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος και το 
Α.Π.Θ.. Γνωρίζει Αγγλικά και Γερµανικά. 
 
•••• ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,  Πολιτικός Μηχανικός 
Ο Νικόλαος Κωστόπουλος είναι ∆ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός του Α.Π.Θ.. Έχει, επίσης, Πτυχίο Μαθηµατικού και ΜSc (Εφαρµοσµένα 
Μαθηµατικά � Επιχειρησιακή Έρευνα & Στατιστική) από τη Σχολή Θετικών Επιστηµών-Τµήµα Μαθηµατικών του Α.Π.Θ., καθώς και MSc στην 
Εφαρµοσµένη & Περιβαλλοντική Γεωλογία από τη Σχολή Θετικών Επιστηµών-Τµήµα Γεωλογίας του ίδιου Πανεπιστηµίου. Είναι κάτοχος 
εργοληπτικού ΜΕΕΠ Β� τάξης σε έργα Οδοποιΐας-Οικοδοµικά -Υδραυλικά � Λιµενικά, κάτοχος Μητρώου Εµπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) Γ΄ 
τάξης σε έργα Οδοποιΐας-Οικοδοµικά-Υδραυλικά-Λιµενικά, µέλος της Ελληνικής Επιτροπής Σηράγγων και Υπογείων Έργων, Πραγµατογνώµων 
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας. Από το 2000 έως σήµερα είναι Συνεργάτης ως Τµηµατάρχης κατασκευών στον Σύµβουλο Ανεξάρτητο 
Μηχανικό που είναι η Κοινοπραξία SCOTT WILSON ( GB) & OMEK AE (GR) στο ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ:  «Aυτοκινητόδροµος ΙΟΝΙΑ Ο∆ΟΣ α) 
Τµήµα Αντίρριο µέχρι Ιωάννινα β) Τµήµα ΠΑΘΕ από ανισόπεδο κόµβο Μεταµόρφωσης µέχρι Σκάρφεια γ) Συνδετήριος κλάδος ΠΑΘΕ Σχηµατάρι 
� Χαλκίδα». Το διάστηµα 2007-08 εργάστηκε για το Project Management στο Abu  Dhabi των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων σε συνεργασία µε 
την αµερικανική εταιρεία �Parsons Middle East� στο έργο υποδοµής «Al Reem Island Development � Regional Roads and Utilities Infrastructure 
». Στο παρελθόν, έχει εργαστεί ως επιβλέπων σε τεχνικά έργα και ως ωροµίσθιος καθηγητής. Γνωρίζει Αγγλικά και Γαλλικά και είναι γνώστης 
Πληροφορικής. Έχει παρακολουθήσει αρκετά επιµορφωτικά σεµινάρια.  
 
2. ΧΗΜΙΚΟΣ � ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
1. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ,  Χηµικός (Συνεργάτης του ΡΟΜΒΟΥ) 
Ο Ηλίας Πανταζόπουλος αποφοίτησε από το Τµήµα Χηµικών του Πανεπιστηµίου Αθηνών εκπονώντας διπλωµατική εργασία στη «Μόλυνση του 
περιβάλλοντος». Είναι µέλος της Ένωσης Ελλήνων Χηµικών. Εργάζεται στο χώρο των Φροντιστηρίων αρκετά χρόνια. Συνεργάστηκε µε αρκετά 
Φροντιστήρια των Αθηνών και τα τελευταία δεκαέξι χρόνια συνεργάζεται µε τον Εκπαιδευτικό Οργανισµό ΡΟΜΒΟ ως συντονιστής του µαθήµατος 
της Χηµείας. Από το 2000 έως σήµερα είναι µέλος της Επιτροπής Θεµάτων της Ο.Ε.Φ.Ε. 
 
2. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,  Χηµικός Μηχανικός  (Συνεργάτης του ΡΟΜΒΟΥ) 
Ο Γιάννης Κουκουλάς γεννήθηκε το 1969 στην Αθήνα. Σπούδασε στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών (1987-1993) της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, όπου και εκπόνησε τη ∆ιπλωµατική του εργασία στο Εργαστήριο Ανόργανης Χηµείας µε θέµα την 
"Ηλεκτροχηµική αποµάκρυνση ιόντων χαλκού και χρυσού από αραιά υδατικά διαλύµατα". Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (1994-
1997) στην ειδίκευση «Χηµεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος» του Καποδιστριακού Πανεπιστήµιου Αθήνας, όπου εκπόνησε διατριβή στο 
εργαστήριο Οργανικής Χηµείας, µε τίτλο "Συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο των τυπογραφείων". Έχει παρακολουθήσει 
σειρά σεµιναρίων εξειδίκευσης µεταξύ των οποίων "Ήπιες Μορφές Ενέργειας" (300 ώρες) στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του ΑΠΘ, "Χηµεία 
Περιβάλλοντος" (300 ώρες) στο Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστήµιου Αθήνας κ.ά. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, έχει ασχοληθεί µε σειρά 
περιβαλλοντικών ζητηµάτων συγγράφοντας τις εργασίες "Οργανοκασσιτερικές ενώσεις στο Περιβάλλον", "Οικονοµοτεχνική µελέτη βιωσιµότητας 
µονάδας παραγωγής και αξιοποίησης βιοµάζας", "Αέρια Ρύπανση" κ.ά. Είναι µέλος του Τεχνικού Επιµελητήριου Ελλάδας, έχει επιµεληθεί την 
έκδοση βιβλίων Χηµείας για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και από το 1994 εργάζεται στον Εκπαιδευτικό Οργανισµό ΡΟΜΒΟΣ ως καθηγητής 
Χηµείας. 
 
3. ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 
 
•••• ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΙΑ ,  Γυµναστάστρια 
Η Μαρία Ψυρροπούλου είναι από το 2006 απόφοιτος του τµήµατος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε ειδίκευση 
τους Ελληνικούς Παραδοσιακούς χορούς και την Προσαρµοσµένη Κινητική Αγωγή. ∆ιαθέτει επίσης Επαγγελµατικό ∆ίπλωµα Ναυαγοσωστικής. 
Έχει παρακολουθήσει πολυάριθµα σεµινάρια και συνέδρια σχετικά µε την ειδικότητά της. Έχει λάβει τιµητική διάκριση  για την προσφορά της 
στον Αθλητισµό από την Ακαδηµία Καλαθοσφαίρισης � Άρης Γλυφάδας �. Από το 2006 έως σήµερα, συµµετέχει σε κατασκηνωτικές 
δραστηριότητες του Πανελληνίου Συλλόγου Προσαρµοσµένων Αθλητικών & Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων �Πρωτοπόροι�, ενώ έχει υπάρξει 
προπονήτρια κολύµβησης του ίδιου Συλλόγου, αλλά και του Πανιωνίου. Το 2007 δίδαξε Φυσική Αγωγή στα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια 
Γιαννόπουλου, ενώ από το 2008 έως σήµερα είναι προπονήτρια Στίβου στα πλαίσια αθλητικού προγράµµατος του ∆ήµου Γλυφάδας για άτοµα µε 
αναπηρίες. Είναι γνώστης Αγγλικών. 
 
•••• ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , Γυµναστής 
Ο Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου είναι απόφοιτος του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε ειδικότητα προπονητού αλµάτων κλασικού αθλητισµού. Από το 2004 έως σήµερα εργάζεται ως 
προπονητής ακαδηµίας κλασικού αθλητισµού στο ∆ήµο Γλυφάδας. Παράλληλα, είναι ωροµίσθιος εκπαιδευτικός στο 14ο & 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο 
Γλυφάδας. Έχει παρακολουθήσει το 3ο επιµορφωτικό σεµινάριο Παιδικού Ποδοσφαίρου υπό την αιγίδα της γενικής γραµµατείας Αθλητισµού. 

 
Γ� ΟΜΑ∆Α  (ΑΙΘΡΙΟ � πίσω µέρος εισόδου) 

 
1. ΙΑΤΡΟΣ  - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ 
 
•••• ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,  Στρατιωτικός Ιατρός 
Ο Γεώργιος ∆ηµητρόπουλος εισήχθη το 1981 6ος στο Ιατρικό Τµήµα της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωµατικών Σωµάτων (Σ.Σ.Α.Σ.). 
Παρακολούθησε και ολοκλήρωσε τον κύκλο σπουδών στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. . Απέκτησε τον τίτλο της ειδικότητας του Ορθοπαιδικού 
Χειρουργού το 1995. Από το 1995 έως το 1997 διετέλεσε Επιµελητής στην Α΄ Ορθοπαιδική κλινική του 401 Γ.Σ.Ν.Α.. Από το 1997 έως το 1999 
διετέλεσε ∆/ντής της Ορθοπαιδικής κλινικής του 412 Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Ξάνθης. Από το 1999 έως το 2001 διετέλεσε Επιµελητής της 
Ορθοπαιδικής κλινικής του 417 Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., ενώ από το 2001 έως το 2007 υπηρέτησε ως Επιµελητής στην Α΄ Ορθοπαιδική κλινική του 401 



Γ.Σ.Ν.Α.. Το 2007 αποστρατεύτηκε και ασκεί ιδιωτικά την ιατρική. Έχει εξειδικευτεί στις Η.Π.Α. και στο Βέλγιο στην χειρουργική ισχίου και 
γόνατος, ενώ υπήρξε και τακτικός εκπαιδευτής στη Σχολή Εφαρµογής Υγειονοµικού (Σ.Ε.Υ.) σε διάφορα αντικείµενα. Η διδακτορική του διατριβή 
βρίσκεται σε εξέλιξη. Γνωρίζει την Αγγλική. 
 
•••• ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , Ιατρός � Ακτινολόγος 
Ο Ιωάννης Καραβιτάκης σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήµιο της Νάπολης στην Ιταλία. Ακολούθησε την ειδικότητα του Ειδικού Ακτινοδιαγνώστη 
στο Νοσοκοµείο Νοσηµάτων Θώρακος «ΣΩΤΗΡΙΑ» και εξειδικεύτηκε στην Αξονική Μαγνητική Τοµογραφία στο Osbetale Monaldi στη Νάπολη 
της Ιταλίας. Είναι Επιστηµονικός Συνεργάτης της «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΕ» και εργάζεται στο Ακτινοδιαγνωστικό Τµήµα του 
Νοσοκοµείου «ΥΓΕΙΑ». Έχει δηµοσιεύσει αρκετές εργασίες, µε κυριότερη αυτή του 2004 στο Ευρωπαϊκό Περιοδικό RADIOLOGY, µε τίτλο «Ο 
ρόλος της Επεµβατικής Ακτινολογίας στη σύγχρονη Ιατρική». 
 
•••• ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,   Ιατρός - Παθολόγος 
Ο Ευάγγελος Φαρµάκης είναι Ιατρός-Παθολόγος. Είναι απόφοιτος Ιατροχειρουργικής Σχολής του Ιδρύµατος Universita degli Studi di Ferrara 
Italia. Έλαβε µετεκπαιδευτικό  τίτλο σπουδών στο Σακχαρώδη ∆ιαβήτη από την Πανεπιστηµιακή Κλινική Ιπποκράτειου Γεν. Νοσοκοµείου. Η 
επαγγελµατική του εµπειρία περιλαµβάνει την άσκηση της  ειδικότητάς του επί 5ετία και την άσκηση επαγγέλµατος επί 25ετία. Γνωρίζει την 
Ιταλική. 

 
2. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ 
 
•••• ΜΠΑΓΙΩΡΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Φαρµακοποιός  
 
3. Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 
 
•••• ΤΣΙΩΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ , Οδοντίατρος 
Ο Θεοφάνης Τσιώλης εισήχθη το 1979 στην Οδοντιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. απ� όπου αποφοίτησε το 1984. Το διάστηµα 1982-1984 
απασχολήθηκε ως άµισθος επιστηµονικός συνεργάτης στην έδρα Προληπτικής Οδοντιατρικής και Περιοδοντολογίας. Από το 1985 έως σήµερα, 
διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο, ενώ παράλληλα συµµετέχει σε επιστηµονικά συνέδρια, ηµερίδες και σεµινάρια.  
 
4. ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ � ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ 
 
•••• ΚΩΣΤΑΚΟΥ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ∆ιατροφολόγος - ∆ιαιτολόγος 
Η Κατερίνα Κωστάκου είναι Κλινική ∆ιατροφολόγος-∆ιαιτολόγος. Έχει  Bachelors of Science in Nutrition � University of Surrey, Guildford, (UK) 
και έχει λάβει πρακτική εκπαίδευση στο Κέντρο Υγείας Σπάτων. Επίσης, διαθέτει Masters of Science in Clinical Nutrition � Roehampton 
University, London, (UK) και έχει λάβει εξάµηνη πρακτική άσκηση στο Νοσοκοµείο Ερρίκος Ντυνάν. Έχει εκπαιδευτεί ως Ειδικός Εφαρµογών 
∆ιαιτητικής (Σχολή Βοηθών Ιατρικών Επαγγελµάτων-ΣΒΙΕ). Η κ. Κωστάκου έχει υπάρξει Επιστηµονικός Συνεργάτης στο Ιατρικό Κέντρο 
Βάρκιζας, Υπεύθυνη ∆ιατροφολόγος � ¨Αρήτη¨ (Κατοικίες Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης) και Υπεύθυνη ∆ιαιτολογικού Τµήµατος Μediterraneo  
hospital.Το ιδιαίτερο κλινικό ενδιαφέρον της και η διατροφική υποστήριξη που παρέχει επικεντρώνεται σε ασθενείς προ και µετά χειρουργικών 
επεµβάσεων, ασθενείς µε Σακχαρώδη ∆ιαβήτη (Ι, ΙΙ), Σύνδροµο Ευερέθιστου Εντέρου, Νεφροπαθείς, Καρδιοπαθείς, Καρκινοπαθείς, 
Υπερτασικούς, Εγκύους. 
 
5. ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
 
•••• ΓΚΑΝΑ ΗΛΙΑ∆Α ,  Εργοθεραπεύτρια 
Η Ηλιάδα Γκανά γεννήθηκε στο Κιάτο Κορινθίας. Το 1986 εισήχθη στο Τ.Ε.Ι. Αθηνών στο Τµήµα Εργοθεραπείας, απ�όπου και αποφοίτησε το 
1992. Εργάστηκε όλα τα χρόνια στον τοµέα της παιδιατρικής εργοθεραπείας. Από το 1997, ανήκει στο επιστηµονικό προσωπικό του Σικιαρίδειου 
Ιδρύµατος, ενώ από το 1999 ασκεί παράλληλα ως ελεύθερη επαγγελµατίας την ειδικότητα. 
 
•••• ΑΜΙΡΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ,  Φυσιοθεραπευτής 
Ο Ελευθέριος Αµιράλης είναι απόφοιτος του Α.Τ.Ε.Ι. Φυσικοθεραπείας Αθήνας. Έχει απασχοληθεί στο Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Αγ. 
Αναργύρων και Ειδικού Σχολείου Σπαστικών Παιδιών, στο Ρευµατολογικό Τµήµα Νοσοκοµείου Ασκληπιείου Βούλας, στο Ορθοπεδικό Τµήµα 
ΝΙΜΙΤΣ, στη µονάδα Υγείας του ΙΚΑ Πειραιά και ως ελεύθερος επαγγελµατίας. Έχει λάβει επιµόρφωση επί πολλών µεθόδων φυσικοθεραπείας 
και έχει παρακολουθήσει σεµινάρια εγκαυµάτων, ακρωτηριασµών, αθλητικών κακώσεων και καρδιοαναπνευστικών προβληµάτων. 
 
•••• ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΦΑΝΗ ,  Λογοθεραπεύτρια 
Η Σταυριανή Βαγγελάτου είναι απόφοιτος του Α.Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, του Τµήµατος  Λογοθεραπείας Ιωαννίνων, µε ειδικότητα τις ∆ιαταραχές Φωνής-
∆υσφωνίες. Στο παρελθόν, έχει συνεργαστεί µε το κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης «Φιλοκτήτης», µε το κέντρο Αποκατάστασης 
Παιδιού «Εµείς», µε το ειδικό σχολείο Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α «Ορίζοντες», µε το Ινστιτούτο Παιδοψυχολογίας του ∆ρ. Σ. Κουράκη, µε το ιδιωτικό κέντρο 
Λογοθεραπείας «Λογοπαιδεία», ενώ έχει προσφέρει και εθελοντική εργασία στο µη κερδοσκοπικό πρόγραµµα «ΑΓΑΠΩ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ». Από το 
2006 έως σήµερα, εργάζεται ως ελεύθερη επαγγελµατίας, παρέχοντας υπηρεσίες για ιδιωτικές συνεδρίες αγωγής λόγου και την αποκατάσταση 
αρθρωτικών και µαθησιακών δυσκολιών. Γνωρίζει Αγγλικά και Γαλλικά. Είναι κάτοχος πιστοποιητικού γνώσης και χειρισµού Η/Υ. Έχει 
συµµετάσχει σε ηµερίδες και συνέδρια σχετικά µε την Ειδική Αγωγή και τις Αναπτυξιακές ∆ιαταραχές. 
 
•••• ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ,  Νοσηλεύτρια  (Συνεργάτης του ΡΟΜΒΟΥ) 
Η Ευγενία Οικονοµίδου είναι απόφοιτος του Τµήµατος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών από το 2005, 
κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στη Μοριακή Ιατρική και Έρευνα κατά του καρκίνου (Molecular Medicine and Cancer Research) από το Brunel 
University, West London από το 2008, πρωτοετής φοιτήτρια του Τµήµατος Χηµείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
εργαζόµενη στον Εκπαιδευτικό Οργανισµό ΡΟΜΒΟΣ διδάσκοντας τα µαθήµατα ειδικότητας του Τοµέα Υγείας και Πρόνοιας των Επαγγελµατικών 
Λυκείων από το 2008 και Επιστηµονική Συνεργάτης του Τµήµατος Νοσηλευτικής. Γνώστης Αγγλικών, Ιταλικών, Ισπανικών και Γαλλικών και 
κάτοχος του ECDL από το 2003.    
 



•••• ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,  Νοσηλευτής 
Ο Γεώργιος Σταυρόπουλος είναι απόφοιτος της Μέσης Τεχνικής Επαγγελµατικής Νοσηλευτικής Σχολής στο Π.Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ». Έχει 
συµµετάσχει σε πλείστα εξειδικευµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα- εθελοντικές δραστηριότητες (π.χ. ∆ηµόσιο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο, 
Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Σχολή Εθελοντών Σαµαρειτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Σώµα Εθελοντών 
Σαµαρειτών του Ε.Ε.Σ., Κ.Ε.Κ. του «Π.Γ.Ν.Α.-Γ. Γεννηµατάς» κ.α.). Από το 1987, έχει προσληφθεί στη θέση Αδερφού Νοσοκόµου του κλάδου 
∆.Ε.. Έχει υπηρετήσει στο παρελθόν σε διάφορα τµήµατα του νοσοκοµείου «ΣΩΤΗΡΙΑ», όπως στην 5η Πνευµονολογική κλινική, στην 
Πανεπιστηµιακή Πνευµονολογική του Ν..Ν.Θ.Α., στον Ψυχιατρικό Τοµέα του νοσοκοµείου στο Τµήµα Βραχείας Νοσηλείας, στο Χειρουργείο ως 
εργαλειοδότης, στη Μονάδα Αυξηµένης Φροντίδας του Κέντρου Αναπνευστικής Ανεπάρκειας του ίδιου νοσοκοµείου. Από το 2008 έως σήµερα, 
εργάζεται στον Ξενώνα Βραχείας Παραµονής του Ψυχιατρικού Τοµέα του Ν.Ν.Θ.Α. . 
 

∆� ΟΜΑ∆Α (ΕΙΣΟ∆ΟΣ � δεξιά) 
 

1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ � ΛΟΓΙΣΤΗΣ -  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΣ  - ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ 
 
•••• ΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ,  Χρηµατοοικονοµική Σύµβουλος 
Η Αναστασία Κουρή γεννήθηκε το 1982 στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του τµήµατος Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής του 
Παν/µίου Πειραιά, ενώ κατά το διάστηµα 2005-2006 έλαβε µεταπτυχιακό τίτλο από το Warwick Business School: MSc Economics & Finance 
(Specialist Master�s of the Univ. of Warwick). Το 2004 θήτευσε στην EFG EUROBANK ERGASIAS, ενώ το διάστηµα 2006-2007 εκπαιδεύτηκε 
στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος στο τµήµα ∆/νσης Εξυπηρέτησης Μεγάλων Πελατών. Παράλληλα, στο διάστηµα 2001-2006 δίδαξε στον 
Εκπαιδευτικό Οργανισµό ΡΟΜΒΟΣ χειρισµό Η/Υ. Από το 2007 έως σήµερα εργάζεται στην Alpha Bank ως οικονοµική αναλύτρια. Είναι γνώστης 
Αγγλικών και Ιταλικών και κάτοχος πιστοποιητικού γνώσης και χειρισµού Η/Υ. 
 
•••• ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΗΣ ,   Λογιστής 
Ο ∆ιονύσιος Χρονόπουλος του ∆ηµητρίου είναι πτυχιούχος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και κάτοχος ειδικής άδειας Α΄ τάξης 
Άσκησης Επαγγέλµατος Φοροτέχνη-Λογιστή. Από το 1992 ασκεί το επάγγελµα του φοροτέχνη-λογιστή. Είναι µέλος του Οικονοµικού 
Επιµελητηρίου Αθηνών. 
 
•••• ΦΡΑΓΚΟΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,  Ασφαλιστής 
Ο Ιωάννης Φραγκογιώργος είναι από το 1985 απόφοιτος της ΑΣΟΕΕ. Το 1987 αποφοίτησε από τη Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων (Πολεµικό 
Ναυτικό). Γνωρίζει Αγγλικά και Γαλλικά. Κατέχει πιστοποιητικό γνώσης και χειρισµού Η/Υ. Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεµιναρίων στο 
Management και το Marketing, στα οποία έχει υψηλές επιδόσεις. Σήµερα, είναι εν ενεργεία Αντιπλοίαρχος του Πολεµικού Ναυτικού ως 
Οικονοµικός Αξιωµατικός. Από το 1990 εργάζεται στον Όµιλο της Εθνικής Τράπεζας και συγκεκριµένα στην Εθνική Ασφαλιστική ως 
Ασφαλιστικός και Τραπεζικός ∆ιαµεσολαβητής µε ιδιαίτερη επιτυχία. Κατέχει τον τίτλο του κορυφαίου ∆ιαµεσολαβητή στην εταιρεία του και είναι 
υποψήφιος Unit-Manager. Έχει βραβευθεί σε πολλά συνέδρια της εταιρείας για τις επιδόσεις του και είναι µέλος της LIMRA 
INTERNATIONAL(∆ιεθνής Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών). 
 
•••• ΜΠΑΡΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,  Ορκωτός Λογιστής 
Ο Παναγιώτης Μπάρλας είναι απόφοιτος του Τµήµατος Ναυτιλιακών Σπουδών του  Πανεπιστηµίου Πειραιά. Έχει λάβει µεταπτυχιακό τίτλο από 
το Τµήµα Εκπαίδευσης «Σώµατος  Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών  Λογιστών  
(Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) και του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Σήµερα, είναι σπουδαστής του τµήµατος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήµης στο  
Πανεπιστήµιο Πειραιά, από το οποίο έχει λάβει βραβεία επίδοσης. Έχει παρακολουθήσει  αρκετά σεµινάρια και συνδιασκέψεις σχετικές µε το 
αντικείµενό του. Από το 2000 έως σήµερα, έχει την ιδιότητα του Επίκουρου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  ΟΡΚΩΤΟΙ 
ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (Σ.Ο.Λ. Α.Ε.). Γνωρίζει Αγγλικά και είναι γνώστης χειρισµού Η/Υ. 
 
2. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
•••• ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ,  Οικονοµολόγος (Συνεργάτης ΡΟΜΒΟΥ) 
Ο Ελευθέριος Μυλωνάς είναι απόφοιτος του Τµήµατος Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης και Τεχνολογίας  του Πανεπιστηµίου Πειραιά, µε ειδικότητα 
Οικονοµολόγου. Έχει γνώση Η/Υ (Windows, Office, Internet, Γλώσσες προγραµµατισµού) και γνωρίζει Αγγλικά και Ισπανικά. Έχει εργαστεί ως 
καθηγητής Οικονοµικών ∆/θµιας Εκπαίδευσης (Γενικό και Επαγγελµατικό Λύκειο, Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας, (µάθηµα επιλογής Γ΄ Λυκείου & 
ειδικότητας Γ΄ ΕΠΑΛ) και Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου & Ειδικότητας Γ΄ ΕΠΑΛ). Το 
2006 ίδρυσε ατοµική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών παράδοσης ιδιαίτερων µαθηµάτων, ενώ δραστηριοποιείται στην οικογενειακή επιχείρηση 
�ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Ε. � Εταιρία Ειδών Ένδυσης και Υπόδησης� (ενασχόληση µε τις διάφορες λειτουργίες της εταιρίας). 

 
•••• ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,  Σύµβουλος Επιχειρήσεων  
Ο Αθανάσιος Σκουτέλης είναι από το 2005 απόφοιτος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης 
Επιχειρήσεων). Έχει εργαστεί ως υπάλληλος στις Χορηγήσεις στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, καθώς και ως υπεύθυνος Λογιστηρίου-Οικονοµικού 
στον Όµιλο εταιρειών MEGA SECURITY και στον Όµιλο HOMENTALITY µε την ίδια ιδιότητα. Γνωρίζει Αγγλικά και είναι γνώστης χειρισµού Η/Υ. 

 
3. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ � ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ -  ∆ΗΜΟΣΙΕΣ  ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
•••• ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , ∆ιευθυντής Marketing  
Ο Κώστας Κουτσουµπός είναι απόφοιτος του ΤΕΙ Αθηνών Εµπορίας και ∆ιαφήµισης Μάρκετινγκ. Από το   Σεπτέµβριο του 2006, είναι Εµπορικός 
∆ιευθυντής στην εταιρία Raxevsky AEBE. Εργάστηκε για 5 χρόνια ως ∆ιευθυντής Μάρκετινγκ στην εταιρία BΟLTON HELLAS S.A µε αντικείµενο 
τoν οικονοµικό προϋπολογισµό του Μάρκετινγκ, τη ∆ιαφήµιση, την προώθηση προϊόντων και το συντονισµό του Μάρκετινγκ µε τις µητρικές 
εταιρίες, για 1 χρόνο ακόµη ως ∆ιευθυντής Μάρκετινγκ στην εταιρία VOYATZOGLOU SYSTEMS SA µε αντικείµενο την προώθηση προϊόντων 
επίπλου. Για 9 χρόνια ακόµη εργάστηκε ως Υπεύθυνος Μάρκετινγκ µε αντικείµενο την προώθηση προϊόντων στις εταιρίες SMITHKLINE 
BEECHAM SA, MISKO-BARILLA SA και BRAVO-SARA LEE SA.    
 
 
 


