
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΦΑΣ 

Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1973. Είναι ∆ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός του Πανεπιστηµίου 
Πατρών και κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ). Επαγγελµατικά 
έχει δραστηριοποιηθεί στον ιδιωτικό τοµέα, σε διεθνή τραπεζικό όµιλο στον τοµέα της 
επενδυτικής τραπεζικής και την τελευταία πενταετία σε διεθνή ελεγκτική εταιρεία ως επικεφαλής 
του τοµέα project finance. Έχει συµµετάσχει ως χρηµατοοικονοµικός σύµβουλος σε σηµαντικό 
αριθµό έργων µετοχοποιήσεων /ιδιωτικοποιήσεων και Συµπράξεων ∆ηµόσιου-Ιδιωτικού Τοµέα 
στην Ελλάδα τα τελευταία δέκα χρόνια καθώς και στην οµάδα εργασίας του Τ.Ε.Ε. για τις Σ∆ΙΤ. 
Μιλά αγγλικά και γερµανικά.  

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΦΟΥΡΛΑΣ 

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1969. Σπούδασε ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων στο Οικονοµικό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), είναι κάτοχος MBA από το Warwick Business School και 
κάτοχος CFA charter από το CFA Institute. Executive Director από το 2001 σε διεθνή εταιρία 
χρηµατοοικονοµικών & συµβουλευτικών υπηρεσιών, µε αντικείµενο τις συγχωνεύσεις & εξαγορές 
και τις Συµπράξεις ∆ηµόσιου Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ) στη Ν.Α. Ευρώπη, ενώ προηγουµένως 
εργάστηκε ως manager σε ελληνικό τραπεζικό όµιλο στις εισαγωγές εταιριών στο Χρηµατιστήριο 
Αθηνών, ως σύµβουλος επιχειρήσεων και ως στέλεχος µάρκετινγκ σε µεγάλη ελληνική 
βιοµηχανία τροφίµων. Τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό έχει προσφέρει επαγγελµατικές 
υπηρεσίες σε κλάδους όπως οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, τα πετρελαιοειδή, ο ηλεκτρισµός, η 
βιοµηχανία, ο τουρισµός, οι κατασκευές και οι χρηµατοδοτήσεις έργων.  

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Γεννήθηκε και ζει στα Γρεβενά. Οικονοµολόγος µε ειδίκευση στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων. Είναι 
στέλεχος της Αγροτικής Τράπεζας, ενώ διετέλεσε µέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Περιφερειακού Προγράµµατος της Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας του Γ’ ΚΠΣ, Αντιπρόεδρος της 
Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας και Νοµαρχιακή Σύµβουλος στην Ν.Α. Γρεβενών. Είναι 
µέλος της εκτελεστικής γραµµατείας του Πανελλήνιου ∆ικτύου Αιρετών Γυναικών στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση καθώς και µέλος του Εθνικού Συµβουλίου του ΠΑΣΟΚ.  

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΛΑΪ∆ΗΣ 

Καθηγητής Παιδαγωγικής του Τµήµατος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του 
Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. Έκανε τις βασικές του σπουδές στο Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο και το διδακτορικό του στο Institute of Education του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου. 
Η συγγραφική του δραστηριότητα περιλαµβάνει 10 βιβλία και µεγάλο αριθµό άρθρων σε διεθνή 
και ελληνικά περιοδικά. ∆ιευθύνει ερευνητικά προγράµµατα και διατριβές στην Ελλάδα και άλλες 
Ευρωπαϊκές χώρες. Έχει υπηρετήσει σε πολλές διοικητικές θέσεις στα Πανεπιστήµια Πατρών και 
Πελοποννήσου. Είναι συντονιστής της επιτροπής για την σχεδιασµό και αξιολόγηση της 
εκπαιδευτικής έρευνας στη Πορτογαλία. ∆ιατέλεσε Αντιπρόεδρος του Κέντρου Εκπαιδευτικής 
Έρευνας (2000-2004). Την περίοδο αυτή εκπροσωπούσε την Ελλάδα στη Επιτροπή Παιδείας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επιτροπή Παιδείας του ΟΟΣΑ και στο Board of Participating Counties 
για το πρόγραµµα PISA.   

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΗΤΣΟΣ 

Γεννήθηκε το 1947, είναι οικονοµολόγος, µε πτυχίο ΑΣΟΕΕ, MA και PhD από το Πανεπιστήµιο 
του Pittsburgh (ΗΠΑ). ∆ιετέλεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενικός ∆ιευθυντής Έρευνας και 
Τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2000-2006), ∆ιευθυντής αρµόδιος για το ανθρώπινο 



ερευνητικό δυναµικό (1996-2000), για την επαγγελµατική κατάρτιση (1993-1996), για το 
συντονισµό των διαρθρωτικών ταµείων (1987-1993). Προηγουµένως είχε διατελέσει ∆ιευθυντής 
του Γραφείου του Επιτρόπου Γρ. Βάρφη (1985-1987), Σύµβουλος στο Υπουργείο Εξωτερικών 
(1981-1984) και Τµηµατάρχης στην Τράπεζα της Ελλάδος (1976-1981). Επίσης, διδάσκει 
«πολιτική οικονοµία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης» στο Πανεπιστήµιο του Pittsburgh, ΗΠΑ, 
διετέλεσε (µέχρι το 2007) Επισκέπτης Καθηγητής της Οικονοµικής Σχολής του Λονδίνου (LSE), 
και έχει δώσει σειρά διαλέξεων σε διάφορα Πανεπιστήµια της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Έχει 
γράψει τέσσερα βιβλία και πολλά άρθρα σε θέµατα διεθνούς οικονοµικής και ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης.  

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 

Καθηγητής στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Ε.Μ.Π. Πήρε το ∆ίπλωµα του 
Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού από το Ε.Μ.Π., έλαβε µεταπτυχιακούς τίτλους στη 
Ναυπηγική και τη Μηχανολογία και ∆ιδακτορικό στη Ναυπηγική από το Μ.Ι.Τ. Έχει διατελέσει 
Πρόεδρος της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής 
Ερευνών Ε.Μ.Π. Είναι µέλος της ανεξάρτητης διοικητική Αρχής για τη ∆ιασφάλιση της 
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.∆Ι.Π.) από το 2006 και Πρόεδρος του Συνδέσµου 
Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) από το 1996. Έχει διατελέσει επιστηµονικός 
υπεύθυνος σε πάνω από 50 χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά προγράµµατα, και είναι µέλος σε 
διεθνείς Επιτροπές που αφορούν στο επιστηµονικό του αντικείµενο. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ∆ιευθυντής του Τµήµατος Αύξησης και Ανάπτυξης στο 
Νοσοκοµείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», ∆ιδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου της 
Αθήνας, µετεκπαιδευθείς στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογία στο Λονδίνο. Πρώην Πρόεδρος του 
Γενικού Κρατικού Νοσοκοµείου Πειραιά. Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Unicef. 
∆ιετέλεσε επίσης την περίοδο 2002-2004 σύµβουλος του Υπουργού Υγείας Κ. Στεφανή.  

ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΛΑΡΗΣ 

Γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1970. Πτυχιούχος Χηµείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ∆ιδάκτορας 
Χηµείας του ΕΚΠΑ, Πτυχιούχος Πυροσβεστικής Ακαδηµίας και Αξιωµατικός του 
Πυροσβεστικού Σώµατος σε επιτελικές θέσεις. Στέλεχος στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος 
σε θέµατα υγείας & ασφάλειας της εργασίας. ∆ιετέλεσε Πρόεδρος της ∆ιοικούσας Επιτροπής της 
Ένωσης Ελλήνων Χηµικών (2004 -2005) και νυν Σύµβουλός της. ∆ιδάσκει στην Εθνική Σχολή 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, 
στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας και στις Σχολές της ΕΛ.ΑΣ.. Συµµετοχή σε αρκετά 
ερευνητικά προγράµµατα ως κύριος ερευνητής ή επιστηµονικός υπεύθυνος και µέλος σε διεθνείς 
οργανισµούς και επιτροπές.   

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΖΩΤΗ-ΜΗΤΣΩΝΗ 

Κάτοχος πτυχίου του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και Μελετητού ∆ηµοσίων Έργων. 
Υπηρέτησε στο Υπουργείο ως προϊσταµένη υπηρεσιακών µονάδων µε αντικείµενο γεωργικά 
θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης, ∆ιεθνών Σχέσεων, εµπορικής πολιτικής καθώς και ως επικεφαλής 
της Κεντρικής Γραµµατείας του Συµβουλίου Αγροτικής Πολιτικής. Εργάστηκε επίσης στην 
Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά την προετοιµασία και την 
άσκηση της Ελληνικής Προεδρίας.  

ΛΙΝΑ ΜΕΝ∆ΩΝΗ 

Γεννήθηκε το 1960. Είναι ∆ρ. Αρχαιολογίας και εργάζεται από το 1988 στο Κέντρο Ελληνικής και 
Ρωµαϊκής Αρχαιότητας του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών. Είναι πτυχιούχος του Φιλολογικού και 



του Αρχαιολογικού-Ιστορικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Αθηνών και διδάκτωρ του ιδίου 
Πανεπιστηµίου. Είναι επικεφαλής ερευνητικών διεπιστηµονικών προγραµµάτων, καθώς και µέλος 
ελληνικών και διεθνών επιστηµονικών ενώσεων και οργανισµών. Βασικά επιστηµονικά της 
ενδιαφέροντα, πέραν της ιστορικής και αρχαιολογικής έρευνας, είναι η µελέτη του τοπίου ως 
πολιτιστικό αγαθό, η ανάδειξη και διαχείριση του πολιτιστικού αποθέµατος, η θεωρία και πολιτική 
του Πολιτισµού. Είναι συγγραφέας και εκδότρια µονογραφιών και συλλογικών τόµων, ενώ 
µεγάλος αριθµός άρθρων της έχει δηµοσιευθεί σε ελληνικά και διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και 
συλλογικούς τόµους. ∆ιετέλεσε επιστηµονική σύµβουλος στο ΥΠΕΧΩ∆Ε και στο Υπουργείο 
Αιγαίου ενώ από το 1999 έως το 2004 κατείχε τη θέση του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου 
Πολιτισµού.  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΙΤΣΑΞΗΣ 

Γεννήθηκε το 1956. Σπούδασε στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών και Πολιτικές 
Επιστήµες στη Σχολή ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Πολιτικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης. Από το 1980 ασκεί µάχιµη δικηγορία στην Αθήνα, µε ιδιαίτερη παρουσία σε 
σηµαντικές υποθέσεις στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. ∆ιετέλεσε ειδικός 
σύµβουλος σε θέµατα νοµοθετικής πολιτικής στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ειδικός σύµβουλος στο 
Υπουργείο Πολιτισµού, Πρόεδρος του ∆.Σ του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων και Γενικός 
Γραµµατέας Λαϊκής Επιµόρφωσης.  

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ 

Χωροτάκτης – Πολεοδόµος. ∆ιετέλεσε µέλος του ∆.Σ. της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυµπιακών 
Αγώνων Αθήνα 2004 Α.Ε. και Εντεταλµένος Σύµβουλος, υπεύθυνος για τα Ολυµπιακά Έργα, την 
Τεχνολογία, το Περιβάλλον και τον Πολιτισµό. Έχει εργασθεί ως επιστηµονικός συνεργάτης των 
Υπουργείων Εθνικής Οικονοµίας και ΥΠΕΧΩ∆Ε. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα µε τη σύνταξη των 
νοµοσχεδίων για την προστασία του περιβάλλοντος και για τα ρυθµιστικά σχέδια της Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης. ∆ίδαξε στο Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Ως µελετητής και ερευνητής έχει συντάξει µεγάλο αριθµό µελετών και 
ερευνών για θέµατα πολιτικής γης, αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Έχει διατελέσει 
εµπειρογνώµων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
προγράµµατα διαπεριφερειακής συνεργασίας και καινοτόµων ενεργειών καθώς και για 
προγράµµατα αστικής ανάπτυξης. Μέλος του ∆. Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόµων και 
Χωροτακτών, µέλος της Κίνησης Πολιτών για µια Ανοικτή Κοινωνία και του Οµίλου 
Προβληµατισµού για τον Εκσυγχρονισµό της Κοινωνίας.  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ 

Γεννήθηκε το 1955 στην Αθήνα. Παντρεµένος µε την Γαλλίδα Claudine Sombret, παρακολούθησε 
σπουδές στο Πανεπιστήµιο Lille ΙΙΙ της Γαλλίας και εργάστηκε από το 1973 έως το 1987 ως 
στέλεχος Ναυτιλιακών Εταιρειών. Το 1987 εγκαταστάθηκε στην Ίο, και στις δηµοτικές και 
κοινοτικές εκλογές του 1991 εξελέγη Πρόεδρος της τότε Κοινότητας Ίου Νοµού Κυκλάδων. Το 
1994 αναδεικνύει την Κοινότητα Ίου σε ∆ήµο Ιητών και στις δηµοτικές εκλογές των ετών 1994, 
1998, 2002, 2006 εκλέγεται συνεχώς ∆ήµαρχος Ιητών. Σήµερα διανύει την 5η συνεχή θητεία του, 
έχοντας αναπτύξει σηµαντικό έργο ως προς τις υποδοµές του νησιού, την υγεία, τον πολιτισµό, 
την τουριστική αναβάθµιση και ανάδειξη της Ίου, την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς 
και του φυσικού πλούτου. Είναι παράλληλα µελισσοκόµος – βιοκαλλιεργητής. Μιλάει Αγγλικά 
και Γαλλικά. 

 


