Πάρις Κοκορότσικος
Είναι Διδάκτωρ του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. Από το 1983 μέχρι το 1989
δραστηριοποιήθηκε στο Α.Π.Θ. ως ερευνητής στο πρώτο μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα που
χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. (Γενική Διεύθυνση Ενέργειας) προς το τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ.
Κατά τη διάρκεια της διδακτορικής του διατριβής για παραγωγή συνθετικών καυσίμων από λιγνίτη,
εργάστηκε σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων, στην ανάπτυξη νέων εργαστηριακών χωρών και
νέων υπηρεσιών προς τη βιομηχανία τόσο από το Πολυτεχνείο όσο και από το ΕΙΤΧΗΔ, νυν ΕΚΕΤΑ,
συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό συνεδρίων και παραγωγή σχετικών ερευνητικών εργασιών. Από το 1986
έως το 1989, ΕΙΤΧΗΔΥ ασχολήθηκε με την υποστήριξη των προγραμμάτων σύνδεσης Ερευνητικών
Εργαστηρίων με τη Βιομηχανία. Από το 1990 έως σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας με
κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες όπως Υπεύθυνος για το συντονισμό παροχής τεχνικής
βοήθειας προς διεθνείς οργανισμούς (ΕΕ, Παγκόσμια Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Τράπεζα για
ανασυγκρότηση κλπ), Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης Ελλάδας, Ρωσίας, Τσεχίας, Τουρκίας κλπ
σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων ανάπτυξης έρευνας και καινοτομίας, ανάπτυξης
άυλων και υλικών υποδομών (Τεχνολογικά Πάρκα, κεφάλαια στήριξης επιχειρηματικότητας,
προγράμματα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ κλπ).
Ευστάθιος Ταυρίδης
Είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Α.Π.Θ. , Διπλωματούχος Οικονομολόγος του Α.Π.Θ. Στις
κύριες αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται η ανάπτυξη των εργασιών της Εκδότριας εντός Ελλάδας
καθώς και η παρακολούθηση του Τομέα Οικονομικών & Διοικητικού, της Διεύθυνσης Διαχείρισης
Ανθρώπινου Δυναμικού και των θυγατρικών της Εταιρίας. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε project και
construction management μεγάλων έργων βιομηχανικής υποδομής, στο program management των
πρώτων ολοκληρωμένων προγραμμάτων του ΚΠΣ Ι καθώς και στην εκπόνηση επιχειρησιακών μελετών
και εφαρμογών.
Πέτρος Ν Ιακώβου
Μαθηματικός απόφοιτος του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων και κάτοχος Μεταπτυχιακών σπουδών στους
τομείς, MSc Computer and Information Studies, Syracuse University, όπως και MSc Probability and
Statistics, Syracuse University, N.Y, U.S.A. Τα τελευταία δέκα χρόνια είναι Διευθύνων Σύμβουλος της
Ελληνοαμερικάνικης χρηματιστηριακής ΑΧΕΠΕΥ. Έχει διατελέσει μέλος Διοικητικών Συμβουλίων σε
Ελλάδα (AS company, πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου) αλλά και Εξωτερικό, όπως το χρηματιστήριο
παραγώγων SIBEX Sibiu στην Ρουμανία. Έχει Εμπειρία 30 χρονών στις χρηματιστηριακές αγορές.
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1959 όπου κα θέλει να ζει. Είναι παντρεμένος και πατέρας τριών
παιδιών.
Νέλλη Τζάκου- Λαμπροπούλου
Εκτελεστική Γενική Διευθύντρια με εμπειρία άνω των 30 ετών στον τραπεζικό τομέα, έχει υπηρετήσει
σε δύο από τις κορυφαίες Τράπεζες στην Ελλάδα στους τομείς της Λιανικής Τραπεζικής, Συναλλακτικής
Τραπεζικής, Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας και Τραπεζικών Λειτουργιών, κάτοχος πτυχίου
Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και MBA από το University of Wales & Manchester
Business School.
Ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος μιας εξειδικευμένης συμβουλευτικής εταιρείας, η οποία παρέχει
υπηρεσίες στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και Συν ιδρύτρια και Διευθύνουσα
Σύμβουλος μιας fintech εταιρείας, η οποία αναπτύσσει και διαχειρίζεται μια πλατφόρμα υπηρεσιών
(Open APIs) με βάση το πλαίσιο Open Banking και την Ευρωπαϊκή Οδηγία Υπηρεσιών Πληρωμών PSD2 .

Ανέστης Κερεμλόγλου
Πτυχιούχος Οικονομικού της ΝΟΕ του ΑΠΘ. Προϊστάμενος Λογιστηρίου της MOBIL. Γενικός Διευθυντής
της ΠΕΙΡΑΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΙΚΗΣ στην Β. Ελλάδα. Εντεταλμένος Σύμβουλος επί οκτώ έτη στον ΟΑΕ Οργανισμός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων. Διευθυντής Ελληνικών Τουριστικών Ακινήτων στην Β.
Ελλάδα. Επι σειρά ετών στέλεχος της ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε Πτυχίο Μελετητή Κατηγορία 3 ΤΑΞΗ Γ.
Πτυχίο Μελετητή Κατηγορία 5 ΤΑΞΗ Γ. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α τάξης.
Ευάγγελοs Πούλιος
Είναι απόφοιτος της
Νομικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Titulescu Nikolae, κάτοχος
διδακτορικού τίτλου του ίδιου Πανεπιστημίου και συγγραφέας των βιβλίων «Fundamentele
Civile ale contractelor comerciale de intermediere in dreptul roman si i dreptul elen» και
«Στα μονοπάτια της σκέψης».
Συμμετείχε ως legal expert σε αρκετά κοινοτικά έργα της Ανατολικής Ευρώπης και Ασίας (PHARE,
INOGATE, TRACECA κ.α.). Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας B&F Group(BSB &
Lynne). Επιπλέον, είναι Αντιπρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας. Ζει και
δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

