Βιογραφικά σημειώματα προτεινόμενων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
(για την πληρέστερη ενημέρωση των Μετόχων, παρατίθενται συνοπτικά βιογραφικά σημειώματα
των προτεινόμενων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατ΄ αλφαβητική σειρά)
Sarkisian Ochanesoglou Marina
Η κα Sarkisian γεννήθηκε το 1970. Είναι πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός από το Imperial College of
Science, Technology and Medicine του Λονδίνου και έχει μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) σε
Environmental Engineering από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Από τον Μάιο του 2020 είναι Μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου της Cenergy Holdings και υπεύθυνη για ζητήματα ESG από το Μάρτιο του
2021. Από τον Αύγουστο του 2014 έχει εγκατασταθεί στην Ελβετία για οικογενειακούς λόγους και
ασχολείται ενεργά στην οικογενειακή επιχείρηση και τα ακίνητα της οικογένειας,
συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, της διαχείρισης συμβάσεων και της
εποπτείας. Εργάσθηκε στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (1997-2012) ως Head, Noise & Air Quality με
ευθύνη την ανάπτυξη και επίβλεψη της εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης θορύβου,
ποιότητας του αέρα και κλιματικής αλλαγής για τη διασφάλιση της νομικής συμμόρφωσης, την
προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και την υποβοήθηση της λήψης αποφάσεων
σχετικά με αυτά τα θέματα, καθώς και την επίβλεψη της ομάδας θορύβου και ποιότητας αέρα
(2007-2012). Προηγουμένως ήταν Επόπτης Ποιότητας Θορύβου & Αέρα (2002-2007) και Αναλυτής
Θορύβου & Κυκλοφορίας (1997-2007). Με ευθύνη τα θέματα θορύβου και κυκλοφορίας κατά την
κατασκευή και τη λειτουργία του αεροδρομίου και τη δημιουργία σχεδίων δράσης για μέτρα
μετριασμού, την ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής παρακολούθησης
θορύβου και κυκλοφορίας, τη δημιουργία σχετικών διαδικασιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την
αδειοδότηση του αεροδρομίου, καθώς και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την εφαρμογή
μέτρων. Προηγουμένως (1994-1997) ήταν Σύμβουλος Περιβάλλοντος (Ecosystems Analysis Ltd)
συμμετέχοντας σε ένα ευρύ φάσμα Μελετών Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα
υποδομής και άλλες μελέτες.
Νικόλαος Βουτηχτής
Ο κ. Βουτηχτής είναι κάτοχος προπτυχιακού τίτλου σπουδών (BSc, Hons) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
από το Πανεπιστήμιο του Bradford (Ην. Βασίλειο) και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στη
Διεθνή Τραπεζική και τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες από το Πανεπιστήμιο Reading (Ην.
Βασίλειο). Επίσης είναι πιστοποιημένος Ορκωτός Λογιστής (Fellow Chartered and Certified
Accountant). Διαθέτει εκτενή εμπειρία στη χρηματοοικονομική έχοντας εργασθεί ως ανώτερο
διοικητικό στέλεχος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών στην PricewaterhouseCoopers, ως επικεφαλής
της Λογιστικής Πολιτικής (Head of Group Accounting Policy) στον Όμιλο Eurobank/EFG και ως
Οικονομικός Διευθυντής (CFO) στον Όμιλο της Εθνικής Τραπεζας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
αρχικά ως επικεφαλής της Τράπεζας (Deputy Country manager) στην Αίγυπτο, ενώ από το 2014
ανέλαβε τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Οικονομικών του Ομίλου (Deputy Group CFO).
Από τις αρχές του 2016 κατέχει τη θέση του επικεφαλής Επενδυτικού Σχεδιασμού (Chief Investment
Officer) του Latsco Family Office Ελλάδος. Παράλληλα είναι μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού
Συμβούλου του Ομίλου Viva Wallet, συμπεριλαμβανομένης της Viva Bank, καθώς και μέλος του ΔΣ
της Ιαματικά Λουτρά Βουλιαγμένης Α.Ε. και της ΕΚΑΛΗ Α.Ε. Τέλος, συμμετέχει στη Συμβουλευτική
Επιτροπή (Advisory Committee) της EOS Capital partners.

Μιχαήλ Γουρζής του Αλεξάνδρου
Γεννήθηκε στην Λευκάδα το 1940. Το 1964 αποφοίτησε από την Σχολή Υπομηχανικών Αθήνας.
Εργάστηκε σαν ελεύθερος επαγγελματίας – Ανάδοχος Κατασκευαστής Δημοσίων Έργων από το 1969
μέχρι το 1976. Κατέχει πτυχίο ΜΕΚ Δ΄ τάξης και από το 1977 διευθύνει έργα της ΤΕΡΝΑ ΑΕ.
Τατιάνα Καραπαναγιώτη. Η κα Καραπαναγιώτη είναι ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της
FULLVIEW, εταιρείας στρατηγικής επικοινωνίας με πελατολόγιο από τον τραπεζικό, βιομηχανικό και
τον ευρύτερο επιχειρηματικό χώρο. Επίσης, είναι σήμερα Πρόεδρος της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής
Εταιρείας, Πρωτοβουλία για την Δημοσιογραφία, Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του
ΕΛΙΑΜΕΠ, Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΔΕΣΜΟΥ, μέλος Δ.Σ. του Συλλόγου Φίλων της
Μουσικής και μέλος Δ.Σ. του insidestory.gr. Έχει λάβει το Χρυσό Παράσημο της Τιμής απο την
Αυστριακή Δημοκρατία το 2018. Έχει διατελέσει Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού στην
υπηρεσιακή Κυβέρνηση Πικραμμένου, Μαϊος – Ιούνιος 2012, καθώς και Βουλευτής Επικρατείας,
Φεβρουάριος – Απρίλιος 2012. Έχει εκτενή εμπειρία ως Σύμβουλος Επικοινωνίας, 09/2011-12/2017.
Ως ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της FULLVIEW έχει βαθεία γνώση και μακρόχρονη εμπειρία σε
θέματα επικοινωνίας, σχέσεων με τα ΜΜΕ καθώς και αντίληψη λειτουργείας της Πολιτείας και
φορέων της αγοράς. Παλαιότερα, ως Executive Producer της LYNX PRODUCTIONS, 09/200508/2011 ασχολήθηκε με την παραγωγή δημοσιογραφικών και ενημερωτικών εκπομπών σε
συνεργασία με ιδιωτικά και δημόσια κανάλια τηλεόρασης. Επίσης, ως ιδρυτής και διευθύνων
σύμβουλος της URGH PRODUCTIONS, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος, 09/2005-09/2015 στην
παραγωγή εκπαιδευτικών και πολιτιστικών ντοκυμαντέρ σε συνεργασίες με ιδιωτικά και δημόσια
κανάλια τηλεόρασης, με το ΟΜΜΑ (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών), το Ίδρυμα Λαμπράκη, κλπ. Ήταν
εκδότης στο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΘΕΑΤΗΣ, 2005-2006, εκδότης στο SALVO PUBLICATIONS, ROYAL COLLEGE OF
ART, Λονδίνο, 2001-2003 και συμμετείχε σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις φωτογραφίας, Αθήνα &
Λονδίνο, 2000- 2010.
Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου
Η κα Εφραίμογλου είναι εκτελεστική Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και
Επικεφαλής του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Είναι επίσης Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό
Μέλος ΔΣ του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών και του Δ.Σ. του Ομίλου
Lavipharm Α.Ε. Είναι Εκλεγμένη Πρόεδρος του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων
Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ), καθώς και Εκλεγμένο Μέλος Δ.Σ. του Εμπορικού &
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ). Έχει διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη διοίκηση
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Επικοινωνίας, του Εμπορίου, της Βιομηχανίας
και του Portfolio Management ως Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος εταιρειών, ανάμεσα στις
οποίες η εταιρεία τηλεπικοινωνιών Vivodi Telecom και η χρηματιστηριακή εταιρεία Fortius Finance
ΑΧΕΠΕΥ, τις οποίες ίδρυσε. Έχει διδάξει στα Τμήματα Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (τότε ΤΕΙ Πειραιά). Είναι μέλος στο Γενικό
Συμβούλιο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Το 2008, ως μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒ
ηγήθηκε της δημιουργίας του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και της προώθησής του
στις επιχειρήσεις καθώς και στη μετέπειτα ίδρυση του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής
Διακυβέρνησης, στο 15μελές Συμβούλιo του οποίου είναι σήμερα μέλος. Είναι κάτοχος
πανεπιστημιακών πτυχίων και μεταπτυχιακών τίτλων στη Φιλοσοφία, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και
τον Προγραμματισμό Η/Υ και μιλάει αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά. Έχει βραβευτεί από το ΕΒΕΑ και
την Περιφέρεια Αττικής για επιτυχή επιχειρηματική δράση. Είναι παντρεμένη με τον Δημήτρη Λ.
Εφραίμογλου με τρία παιδιά.

Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης του Βασιλείου
Γεννήθηκε στην Εύβοια το 1951. Είναι κάτοχος πτυχίου Μηχανολογίας από το Πανεπιστήμιο του
Newcastle της Αγγλίας και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διεύθυνση Παραγωγής και
Τεχνολογία Κατασκευών από το Πανεπιστήμιο Strathclyde της Σκωτίας. Ξεκίνησε την επαγγελματική
του καριέρα ως διευθυντής εργοστασίου στην εταιρεία ΒΙΔΟΜΕΤ Α.Ε., όπου εργάστηκε από το 1980
έως το 1988. Από το 1988 έως το 1989 ήταν διευθυντής εργοστασίου στη Sabo S.A., που ειδικεύεται
στην κατασκευή και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού. Από το 1988 έως το 2013 ήταν
Διευθύνων Σύμβουλος στη ΒΙΟΜΕΚ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Το 1997 ξεκίνησε τη συνεργασία του με τον Όμιλο και
σήμερα κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και του Γενικού Διευθυντή του
Τομέα Περιβάλλοντος και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Γεώργιος Μέργος του Ιωάννου
Γεννήθηκε στην Εύβοια το 1948. Είναι Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών στο Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου διδάσκει από το 1986. Σπούδασε Οικονομικά στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει MSc από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και PhD από το Πανεπιστήμιο
Stanford των ΗΠΑ. Πριν το Πανεπιστήμιο Αθηνών, εργάστηκε στην Παγκόσμια Τράπεζα. Έχει
διατελέσει Γενικός Γραμματέας του Υπουργείο Οικονομικών, Διοικητής του ΙΚΑ και Γενικός
Γραμματέας του Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Έχει συνεργασθεί ερευνητικά με το ΙΟΒΕ,
συμβουλευτικά με Διεθνείς Οργανισμούς και ως Εμπειρογνώμων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG
External Relations), σε θέματα αναπτυξιακής συνεργασίας σε πολλές χώρες (Κίνα, Ινδία, Αίγυπτος,
λοιπές χώρες της Νότιας Ασίας, όλες τις χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης και ορισμένες χώρες
της πρώην Σοβιετικής Ένωσης). Έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, μέλος του Δ.Σ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, της
ΔΕΗ, της Εθνικής Τράπεζας, της Alpha Bank και μέλος του Συμβουλίου Διοικητών της Black Sea Trade
and Development Bank.
Γεώργιος Περιστέρης του Θεοδώρου
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957. Το 1980 έλαβε το πτυχίο του Πολιτικού Μηχανικού από το Ε.Μ.Π.
Η δραστηριότητα του με την ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ξεκίνησε το 1981. Από το 1982-1984 ήταν Διευθυντής
Κατασκευών σημαντικών Υδραυλικών και Σιδηροδρομικών έργων.
Από το 1984 ανέλαβε τα καθήκοντα του Προέδρου και CEO της ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
Από το 1997 αναπτύσσει έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα και στον χώρο των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Μάλιστα, το ίδιος έτος ιδρύει την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ όπου διατελεί
Πρόεδρος και από το 2000 μέχρι και σήμερα είναι Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου
Ηλεκτροπαραγωγών από Α.Π.Ε. (ΕΣΗΑΠΕ). Ο Σύνδεσμος, αποτελεί ιδρυτικό μέλος και
εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (European
Renewable Energies Federation - EREF).
Αριστοτέλης Σπηλιώτης
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Σπούδασε Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ). Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στα Χρηματοοικονομικά και
τις Επενδύσεις στο Brunel University, στο Λονδίνο. Από το 1993 έως το 2000 εργάστηκε σε θέσεις
του Χρηματοοικονομικού κλάδου (Επενδύσεις χαρτοφυλακίου, Venture Capital) ως Αναλυτής
Επενδύσεων. Από το 2000 εως το 2003 εργάστηκε ως Διευθυντής Σχέσεων με Επενδυτές στην
ΙΝΤΡΑΛΟΤ, ενώ την ίδια χρονιά προσλήφθηκε στον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, όπου ανέλαβε τα ίδια
καθήκοντα. Από το 2009 εργάζεται στην εταιρεία, με την αρμοδιότητα του Αναπληρωτή
Οικονομικού Διευθυντή και μετέπειτα μέχρι πρόσφατα Οικονομικού Διευθυντή στον τομέα των
Χρηματοοικονομικών. Σήμερα είναι Σύμβουλος επί των σχέσεων με Επενδυτές και παρακολουθεί
την χρηματοδότηση των επενδύσεων της Εταιρείας προς ενημέρωση του Δ.Σ.

Γεώργιος Σπύρου
Γεννήθηκε στη Χίο το 1946. Αποφοίτησε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών το 1969 με
Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου-Μηχανολόγου Μηχανικού και από το 1970, παρακολούθησε το
μεταπτυχιακό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπήρξε Ιδρυτικό στέλεχος και
εταίρος της εταιρείας Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ, όπου εργάσθηκε από το 1972 έως το 2004 στους τομείς
Σχεδίασης, Μελετών και Κατασκευής Βιομηχανικών και Ενεργειακών Έργων, καθώς και στη
Διοίκηση αυτής. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος διαφόρων
Θυγατρικών εταιρειών της εταιρίας και επί 20ετία Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ομίλου αυτού. Υπήρξε από το 1994 έως το 2004, ο κύριος υπεύθυνος σχεδιασμού, ανάπτυξης και
υλοποίησης του Ενεργειακού προγράμματος του Ομίλου. Το 2004, μετά την πώληση του Ομίλου
ΡΟΚΑ, ξεκίνησε την συνεργασία του με τον Όμιλο ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, ως σύμβουλος για ενεργειακά έργα.
Σήμερα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. και κατέχει τη
θέση του Εντεταλμένου Συμβούλου και Υπευθύνου Ανάπτυξης του τομέα παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας εκτός Ελλάδος. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Υπήρξε μέλος του Δ.Σ.
του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτροπαραγωγών ΑΠΕ, στον οποίο εξελέγη για μία δεκαετία ως
Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αυτού.
Ανδρέας Ταπρατζής
Ο κ. Ταπραντζής γεννήθηκε το 1967. Είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Avis, από 11/2014. Σχεδίασε
και ολοκλήρωσε τη ριζική αναδιοργάνωση της εταιρίας με σκοπό την πώλησή της από την Τράπεζα
Πειραιώς. Η συναλλαγή έγινε το 2017 στα €325 εκατ. (EV) και ήταν από τις μεγαλύτερες στη χώρα.
Συνέχισε στην ίδια θέση και με τους νέους μετόχους. Σήμερα, η Avis είναι η μεγαλύτερη εταιρία
μισθώσεων αυτοκινήτων στην Ελλάδα, με 500 άτομα προσωπικό, ευρύ δίκτυο σταθμών, στόλο
40.000 οχημάτων, ενεργητικό άνω των €500 εκατ., έσοδα πάνω από €180 εκατ. και EBITDA της
τάξης των €100 εκατ. Πριν από την τρέχουσα θέση του, ήταν Εντεταλμένος Σύμβουλος του Ταμείου
Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), από την έναρξη λειτουργίας του τον
Αύγουστο του 2011 έως το Νοέμβριο του 2014. Ήταν υπεύθυνος για την αξιοποίηση της ιδιωτικής
ακίνητης περιουσίας του δημοσίου, που περιελάμβανε αεροδρόμια, λιμάνια, μαρίνες, ξενοδοχεία
και μεγάλες εκτάσεις γης. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, το ΤΑΙΠΕΔ υλοποίησε συμβάσεις της
τάξης των €12,5 δις., όπως η σύμβαση για το Ελληνικό, τον Αστέρα Βουλιαγμένης και τα
Περιφερειακά Αεροδρόμια, προσελκύοντας πολλαπλάσιες δευτερογενείς επενδύσεις. To 2009,
ανέλαβε καθήκοντα COO και Managing Director Λιανικής Τραπεζικής στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
(ΤΤ). Τον Δεκέμβριο του 2010, ανέλαβε καθήκοντα Αν. Διευθύνοντος Συμβούλου της T Bank
(θυγατρική του ΤΤ). Από το 2005 έως το 2009, ήταν Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών
Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), ενώ παράλληλα ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχυδρομικού
Ταμιευτηρίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, τα ΕΛΤΑ ήταν
κερδοφόρα με τζίρο άνω των €600 εκατ. και κέρδη €50 εκατ. ετησίως, ως αποτέλεσμα ριζικής
αναδιοργάνωσης και επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες. Το έργο του στα ΕΛΤΑ έχει αναγνωριστεί
διεθνώς. Τον Αύγουστο του 2008, εξελέγη από τις 192 Ταχυδρομικές Επιχειρήσεις του κόσμου,
Πρόεδρος του Παγκόσμιου Ταχυδρομικού Συμβουλίου (POC) της Διεθνούς Ταχυδρομικής Ένωσης
(UPU), ενός οργανισμού του ΟΗΕ με έδρα την Βέρνη, για την περίοδο 2008 έως 2012. Από τον Ιούλιο
του 2019 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Bank, καθώς επίσης και Πρόεδρος της
Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων. Ο Δρ. Ταπραντζής είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός (MSc)
και διδάκτορας (PhD) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στη γνωστική περιοχή της αυτόματης
ρύθμισης συστημάτων με μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ). Διαθέτει MBA και πιστοποιητικό AMP
από το INSEAD.

