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Κωνσταντίνος Γόντικας
Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ο Κωνσταντίνος Γόντικας είναι επενδυτής μέσω της δικής
του εταιρείας, Green Square Capital, που διαχειρίζεται
προσωπικά περιουσιακά στοιχεία. Πριν από τον σημερινό
του ρόλο, ο κ. Γόντικας ήταν Διευθύνων Συνεταίρος της
Novator LLP, μιας οικογενειακής εταιρείας επενδύσεων, που
ειδικεύεται στις άμεσες επενδύσεις στην Κεντρική Ευρώπη.
Ενώ βρισκόταν στη Novator, δημιούργησε και διαχειρίστηκε
μια σειρά από επενδύσεις στην Κεντρική Ευρώπη, μεταξύ
των οποίων η ίδρυση -με άλλους συνεταίρους- της Play,
της κορυφαίας εταιρείας κινητής τηλεφωνίας της Πολωνίας
Πριν τη Novator ήταν επικεφαλής επενδυτικής τραπεζικής
της Merrill Lynch για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη,
τη Μέση Ανατολή και την Αφρική και προηγουμένως είχε
περάσει 12 χρόνια στην Credit Suisse First Boston. Ο κ.
Γόντικας ήταν ένας από τους πρώτους επαγγελματίες του
χρηματοοικονομικού χώρου που δραστηριοποιήθηκε στην
Κεντρική Ευρώπη από το 1991 και έχει συμμετάσχει σε
πολλές από τις μεγαλύτερες εταιρείες της περιοχής, τόσο ως
επενδυτής όσο και ως τραπεζίτης. Έχει πτυχίο Νομικής από
το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.
Constantine Gontikas
Chairman, Independent Non-Executive Member
Constantine Gonticas is an investor through his own company
Green Square Capital managing personal assets. Prior to his
current role,Constantine was Managing Partner of Novator
LLP, a family owned investment company specialising in
direct investment in Central Europe. Whilst at Novator,
Constantine sourced and managed a number of investments
in Central Europe, including being one of the founders of Play,
Poland’s leading mobile telephony company. Before Novator
Constantine was head of investment banking for Central and
Eastern Europe, Middle East and Africa for Merrill Lynch and
prior to that spent 12 years at Credit Suisse First Boston.
Constantine was one of the first finance professionals to be
active in Central Europe from 1991. He has been involved with
many of the region’s largest companies both as an investor
and a banker, and he holds a Law degree from Oxford
University.
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Δημήτριος Ανδριόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
Ο Δημήτρης Ανδριόπουλος είναι ιδρυτής, βασικός μέτοχος
και Διευθύνων Σύμβουλος της DIMAND. Γεννημένος στην
Πάτρα έχει ποικίλο επαγγελματικό υπόβαθρο και έχει
συμμετάσχει στην ανώτατη διοίκηση επώνυμων οργανισμών
στον κλάδο των ακινήτων, του τουρισμού, της ναυτιλίας
και των τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα υπήρξε Διευθύνων
Σύμβουλος και μέτοχος της Intradevelopment AE, εταιρεία
ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων του ομίλου της
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (2003-2005), Διευθύνων Σύμβουλος της REDS
Α.Ε., εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων του ομίλου της Ελληνικής
Τεχνοδομικής (1998-2002), Project Manager στην εταιρεία
Superfast Ferries A.E. (1994-1997) κ.α. Το 2005 ίδρυσε την
Dimand real estate development, μία από τις κορυφαίες
εταιρείες στον χώρο της ανάπτυξης ακινήτων, που
υλοποιεί έργα μεγάλης κλίμακας με έμφαση στα σύγχρονα
βιοκλιματικά κτίρια γραφείων, μεγάλου μεγέθους αστικές
αναπλάσεις, σύνθετα έργα μικτών χρήσεων και ιδιωτικών
αθλητικών εγκαταστάσεων.
Dimitrios Andriopoulos
CEO, Vice Chairman
Dimitris Andriopoulos is the founder, major shareholder
and CEO of DIMAND. Born in Patras, he has a diverse
professional background and has participated in the top
management of branded organizations in the field of real
estate, tourism, shipping and food. More specifically, he was
the Managing Director and shareholder of Intradevelopment
SA, a real estate development and exploitation company of
the INTRACOM group (2003-2005), the Managing Director
of REDS SA, a real estate development company of the
Hellenic Technodomiki group (1998-2002), Project Manager
at Superfast Ferries A.E. (1994-1997) et al. In 2005 he
founded Dimand real estate development, one of the leading
companies in the field of real estate development, which
implements large-scale projects with emphasis on modern
bioclimatic office buildings, large-scale urban renovations,
complex mixed-use projects, and private sports facilities.
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Νικόλαος - Ιωάννης Δήμτσας
Γενικός Διευθυντής Επενδυτικών Δραστηριοτήτων,
Εκτελεστικό Μέλος
Ο Νικόλαος-Ιωάννης Δήμτσας είναι ο Γενικός Διευθυντής
Επενδυτικών Δραστηριοτήτων της DIMAND, διαθέτοντας
πολυετή και εκτεταμένη εμπειρία στη χρηματοοικονομική
διοίκηση επιχειρήσεων καθώς και στην αξιολόγηση
και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και εταιρικών
μετασχηματισμών. Το διάστημα 1997-2002 διατέλεσε
Investor Relations Officer στις εισηγμένες εταιρείες ETANE
Α.Τ.Ε. και ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε., το διάστημά 2003-2005
Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας INTRADEVELOPMENT
Α.Ε. των Ομίλων INTRACOM και INTRALOT, ενώ από το 2005
έως το 2019 διατέλεσε Γενικός Διευθυντής Οικονομικών
και Διοικητικών Δραστηριοτήτων της DIMAND A.E. Ο
Νικόλαος-Ιωάννης Δήμτσας είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός &
Μηχανικός Υπολογιστών, απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) στο Manchester Business School.
Nikolaos – Ioannis Dimtsas
CIO, Executive Member
Nikolaos-Ioannis Dimtsas is the CIO of DIMAND, holding
extensive experience in financial management of companies
as well as in the evaluation and implementation of investment
plans and corporate transformations. In the period of
1997-2002 he was an Investor Relations Officer in the listed
companies ETANE SA. and VETANET SA, from 2003-2005 he
held the position of Financial Director of INTRADEVELOPMENT
SA of the INTRACOM and INTRALOT Groups, while from
2005 to 2019 he was the General Manager of Financial and
Administrative Activities of DIMAND A.E. Nikolaos-Ioannis
Dimtsas is an Electrical Engineer & Computer Engineer, a
graduate of the National Technical University of Athens, with
a postgraduate degree in Business Administration (MBA) from
Manchester Business School.
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Δέσποινα Δαγτζή Γιαννακάκη
Εκτελεστικό Μέλος
Η Δέσποινα Δαγτζή-Γιαννακάκη είναι Νομική Σύμβουλος
στην εταιρεία DIMAND. από το 2005, και υπεύθυνη του
Νομικού Τμήματος Ιδιωτικού Δικαίου της Εταιρείας. Ξεκίνησε
την επαγγελματική της σταδιοδρομία το 1985 συνεργαζόμενη
με δικηγορικά γραφεία στον Πειραιά, ειδικευθείσα
μεταξύ άλλων στη Χρηματοδότηση της Ναυτιλίας, στις
αγοραπωλησίες πλοίων, σε ίδρυση και εγκατάσταση
ελληνικών και ξένων υπεράκτιων εταιρειών και γενικότερα
στο Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο. Έχει εργαστεί ως Νομική
Σύμβουλος στις εταιρείες REDS A.E. και INTRADEVELOPMENT
A.E., ασχολούμενη με τη σύναψη εμπορικών μισθώσεων
(γραφείων και καταστημάτων) σε ψυχαγωγικά και εμπορικά
κέντρα και σε στάδια ποδοσφαίρου, με τη σύναψη
συμβάσεων διαχείρισης, συντήρησης εγκαταστάσεων,
σύνταξη Κανονισμών Λειτουργίας Εμπορικών Κέντρων και
οικιστικών συγκροτημάτων, σύνταξη συστάσεων Οριζόντιας
Ιδιοκτησίας, κ.α. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής
του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης και μέλος του
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Despoina Dagtzi Giannakaki
Executive Member
Despina Dagtzi-Giannakaki is a Legal Advisor at DIMAND.
since 2005, and head of the Legal Department of Private
Law of the Company. She started her professional career in
1985, collaborating with law firms in Piraeus, specializing in
Shipping Finance, ship sales, founding and setting up Greek
and foreign offshore companies, and more generally in
Commercial and Company Law. She has worked as a Legal
Advisor in the companies REDS A.E. and INTRADEVELOPMENT
A.E., engaged in the conclusion of commercial leases
(offices and shops) in leisure and shopping centers and
in football stadiums, with the conclusion of management
contracts, maintenance of facilities, drafting of Regulations
for the operation of Commercial and Residential buildings,
Residential buildings, and more. She is a graduate of the Law
School of the Democritus University of Thrace and a member
of the Athens Bar Association.
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Μιχαήλ Αναστασόπουλος
Εκτελεστικό Μέλος
Ο Μιχάλης Αναστασόπουλος είναι Νομικός σύμβουλος
και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της DIMAND. Έχει
την ευθύνη νομικής και πολεοδομικής ωρίμανσης και
παρακολούθησης των έργων, επενδύσεων, αναπλάσεων και
αστικών παρεμβάσεων που εντάσσει στο σχεδιασμό της η
DIMAND. Έχει διατελέσει μέλος επιστημονικών ενώσεων και
ομάδων, ερευνητικών προγραμμάτων και επιστημονικών
περιοδικών, με αντικείμενο το περιβάλλον, την πολεοδομία
και χωροταξία. Έχει διατελέσει μέλος διοίκησης και νομικός
σύμβουλος δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και εταιρειών
διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης μεγάλων ακινήτων,
με αντικείμενο τη κατάρτιση προγραμμάτων ανάπλασης,
το σχεδιασμό και την εφαρμογή επενδυτικών σχεδίων, την
πολεοδομική και περιβαλλοντική ωρίμανση, τη κατάρτιση
νομοθετικού πλαισίου αξιοποίησης ακινήτων και προώθησης
επενδύσεων (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ολυμπιακά Ακίνητα
ΑΕ, Πράσινο Ταμείο, ΕΤΑΔ ΑΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ κλπ.). Ο Μιχάλης
Αναστασόπουλος είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του
Πανεπιστημίου της Αθήνας και κάτοχος Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Σπουδών στο Δημόσιο Δίκαιο.
Michail Anastasopoulos
Executive Member
Michalis Anastasopoulos is a Legal Advisor and member
of the Βoard of Directors of DIMAND. He is responsible for
the legal monitoring of private projects and investments,
urban regeneration developments and urban interventions
that DIMAND encompasses in its business strategy and
planning. He has served as a member of scientific unions
and panels, research projects and publications, focusing
on environmental issues and urban planning. He has been
a member of BoDs and Legal Advisor to public and private
entities, responsible for management and utilization of real
estate development projects, implementation and execution
of investment plans, preparation of regeneration programs,
urban and environmental maturation, drafting of real
estate legal framework and legislation and implementation
of investments for the Ministry of Culture and Sports, the
Ministry of Environment and Energy, Olympic Properties
SA, Green Fund, ETAD SA, HELLINIKON SA etc. Michalis
Anastasopoulos is a Graduate of Athens Law University and
holder of a Postgraduate Degree in Public Law.
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Μαρία Ιωαννίδου
Εκτελεστικό Μέλος
H Μαρία Ιωαννίδου είναι Γενική Διευθύντρια Ανάπτυξης
Επιχειρήσεων (CBDO) της DIMAND. Επιπλέον είναι Director
στη θυγατρική Holding εταιρία του Ομίλου ARCELA
Investments Limited στην Κύπρο. Βρίσκεται στην εταιρία από
το 2019, συμμετέχοντας στην διοικητική ομάδα του ομίλου
DIMAND. Είναι στέλεχος με εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε
τραπεζικά θέματα, αλλά και με εξαιρετικές οργανωτικές
ικανότητες. Έχει εργαστεί στην Alpha Bank για 16 έτη αρχικά
στο Treasury, στη Διεύθυνση Κοινοπρακτικών Δανείων,
στο Corporate Banking αλλά και στον ευρύτερο χώρο του
Wholesale Banking. To 2013 μετακινήθηκε, σε συνεργασία
με τον όμιλο Dufry, στα Καταστήματα Αφορολογήτων
Ειδών, 100% θυγατρική του ομίλου, όπου εργάστηκε ως
CFO όντας ταυτόχρονα υπεύθυνη για όλη την διαδικασία
της συστημικής αλλά και οργανωτικής ενσωμάτωσης των
ΚΑΕ στον εισηγμένο Ελβετικό όμιλο. H Μαρία Ιωαννίδου
είναι Χημικός Μηχανικός απόφοιτος του ΑΠΘ, και κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου MBA από το ALBA.
Maria Ioannidou
Executive Member
Maria Ioannidou is the Chief Business Development Officer of
DIMAND. She is a Director in the subsidiary holding company
ARCELA Investments Limited Group in Cyprus. She joined the
company in 2019, participating in the management team of
the DIMAND group. She’s an executive with specialized knowhow in banking but also with excellent organizational skills.
She worked at Alpha Bank for 16 years, initially in Treasury,
in the Syndicated Lending Department, in Corporate Banking
but also in the wider area of Wholesale Banking. In 2013 she
moved, in collaboration with the Dufry group, to Duty Free
Shops, a 100% subsidiary of the Dufry Group, where she
worked as CFO while being responsible for the whole process
of systematic and organizational integration of OEMs in the
listed Swiss group. Maria Ioannidou is a graduate of AUTh in
Chemical Engineering and holds an MBA from ALBA.
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Όλγα Ίτσιου
Εκτελεστικό Μέλος
Η Όλγα Ίτσιου είναι Γενική Διευθύντρια Λειτουργικών
Δραστηριοτήτων της DIMAND. Διαθέτει πολυετή εμπειρία
στην υλοποίηση και διαχείρηση όλων των έργων του
Ομίλου, παίζοντας σημαντικό ρόλο στην έως τώρα πορεία
της εταιρίας. Διακρίνεται για την ικανότητά της να παρέχει
λύσεις σε κάθε δύσκολη περίσταση, να διαχειρίζεται ομάδες
που λειτουργούν με αποτελεσματικότητα και συνέπεια, αλλά
και να εφαρμόζει και να εισάγει στην λειτουργία της DIMAND
νέες, καινοτόμες και αειφόρες πολιτικές και τεχνολογίες.
Έχει εργαστεί ως Project Architect στο αρχιτεκτονικό γραφείο
HOK International Ltd στο Λονδίνο, ως Design Manager
στην εταιρεία REDS Α.Ε. του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, και Design
Manager στην εταιρεία IntraDevelopment, μέχρι να ενταχθεί
στην ομάδα της DIMAND Α.Ε. το 2005. Eίναι Αρχιτέκτων
Μηχανικός απόφοιτη των University of Greenwich με BA
(Hons) Architecture, του Kingston University με Postgraduate
Diploma in Architecture, του Kingston University με Postexperience Certificate in the Professional Practice of
Architecture (RIBA Part 3) και είναι μέλος του Royal Institute
of British Architects στο Ηνωμένο Βασίλειο (RIBA).
Olga Itsiou
Executive Member
Olga Itsiou is the Chief Operations Officer of DIMAND. She
holds many years of experience in realizing and managing
all projects of the DIMAND Group, playing an important
role in the company’s growth so far. She is distinguished for
her ability to provide solutions in every difficult situation,
managing teams that operate efficiently and consistently,
but also implementing and introducing new, innovative, and
sustainable policies and technologies into the operations of
DIMAND. She has previously worked as a Project Architect at
the architectural practice HOK International Ltd in London, a
Consultant and Design Manager at REDS S.A. of the ELLAKTOR
Group, and a Design Manager at IntraDevelopment S.A., until
joining DIMAND S.A. in 2005. She is an Architect Engineer
graduate of the University of Greenwich with BA (Hons)
Architecture, Kingston University with Postgraduate Diploma
in Architecture, Kingston University with Post-experience
Certificate in the Professional Practice of Architecture (RIBA
Part 3) and is a member of the Royal Institute of British
Architects in the United Kingdom (RIBA).
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Νικόλαος Χαρίτος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ο Νίκος Χαρίτος είναι ένα επιτυχημένο στέλεχος
Οικονομικής Διαχείρισης με πάνω από 20 χρόνια
εμπειρίας σε ανώτερους ηγετικούς ρόλους στον τομέα των
χρηματοοικονομικών και της διοίκησης επιχειρήσεων, σε
άμεση συνεργασία με διοικητικά συμβούλια, μετόχους,
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και νομικούς συμβούλους.
Η τεχνογνωσία του, μεταξύ άλλων, είναι στους τομείς του
οικονομικού και στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδιασμού,
της διαχείρισης κρίσεων και κινδύνων, των ΔΠΧΠ, της
χρηματοοικονομικής ανάλυσης και του reporting.
Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία ως ελεγκτής
στην KPMG όπου εργάστηκε για πάνω από 10 χρό-νια
προτού υπηρετήσει σε ανώτερες θέσεις οικονομικών
υπηρεσιών στη MultiChoice Hellas και στη συνέχεια στον
Ε. Ι. Παπαδόπουλο (Danone). Μέχρι πολύ πρόσφατα
εργαζόταν ως Chief Financial Officer της ABB στη Ρωσία και
στις χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών, όπου
συνέβαλε καθοριστικά στην επιτάχυνση της αύξησης των
εσόδων μέσω του μετασχηματισμού συστημάτων και της
γενικής αναδιοργάνωσης της επι-χείρησης. Πριν από αυτό
υπηρέτησε για 8 χρόνια ως CFO της ΑΒΒ σε Ελλάδα και
Κύπρο. Ο Νίκος Χαρίτος κατέχει πτυχίο BSc στα Οικονομικά
από το Πανεπιστήμιο Trent (με διάκριση) και μεταπτυχια-κό
στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Carleton στον Καναδά.
Nikolaos Haritos
Independent Non-Executive Member
Nikos Charitos is a successful executive of Financial
Management with over 20 years of experience in senior
leadership roles in the field of finance and business
administration, in direct collaboration with boards,
shareholders, financial institutions and legal advisers. His
know-how, among others, is in the areas of financial and
strategic business planning, crisis and risk management, IFRS,
financial analysis and reporting. He started his professional
career as an auditor at KPMG where he worked for over 10
years before serving in senior positions of financial services
at MultiChoice Hellas and then at EI Papadopoulos (Danone).
Until recently, he served as ABB Chief Financial Officer in
Russia and the Commonwealth of Independent States, where
he was instrumental in accelerating revenue growth through
systems transformation and general business reorganization.
Prior to that, he served for 8 years as ABB CFO in Greece
and Cyprus.Nikos Charitos holds a BSc in Economics from
Trent University (with honors) and a BSc in Economics from
Carleton University in Canada.
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Εμμανουήλ (Μάνος) Πηλείδης
Μη Εκτελεστικό Μέλος
O Μάνος Πηλείδης έχει συνολικά πάνω από σαράντα χρόνια
επαγγελματικής εμπειρίας ως ορκωτός ελεγκτής στη Νότιο
Αφρική, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελλάδα όπου
εγκαταστάθηκε μόνιμα το 1988. Έχει διατελέσει ως τακτικός
ελεγκτής σε μερικές από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές και
χρηματοοικονομικές εταιρίες στην Ελλάδα, καθώς και σε
εταιρίες εισηγμένες στις οργανωμένες αγορές των Ηνωμένων
Πολιτειών και σε διάφορες πολυεθνικές. Μέσα από αυτή την
εμπειρία έχει αποκτήσει βαθιά γνώση σε θέματα λογιστικής,
ελεγκτικής και εταιρικής διακυβέρνησης. Ο Μάνος Πηλείδης
ήταν από τους αρχικούς εταίρους της Deloitte Ελλάδος
και υπήρξε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Deloitte
από το 1993 έως το 2021, καθώς και Πρόεδρος της Deloitte
Ελλάδος από τον Δεκέμβριο του 2015 μέχρι και τον Μάιο του
2019. Επίσης συμμετείχε στην Επιτροπή Εταίρων της Deloitte
Central Mediterranean από το 2015 μέχρι το 2020. Είναι
πτυχιούχος Εμπορικής, καθώς και κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος στη Λογιστική από το Πανεπιστήμιο του Νατάλ
στη Νότιο Αφρική. Είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών της Ελλάδος και του Ινστιτούτου
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Νοτίου Αφρικής.
Emmanouil (Manos) Pelides
Non-Executive Member
Manos Pelidis has over forty years of professional experience
in South Africa, the United Kingdom and Greece where he
settled permanently in 1988. He has served as a regular
auditor in some of the largest industrial and financial
companies in Greece, as well as companies listed in regulated
markets in the United States and in various multinationals.
Through this experience he has acquired deep knowledge in
matters of accounting, auditing and corporate governance.
Manos Pelidis was one of the initial partners of Deloitte
Greece and was a member of the Executive Committee of
Deloitte from 1993 to 2021, as well as President of Deloitte
Greece from December 2015 until May 2019. He also
participated in the Committee of Partners of Deloitte Central
Mediterranean from 2015 to 2020. Manos Pelidis holds a
degree in Business, as well as a Master’s Degree in Accounting
from Natal University in South Africa and is a member of the
Board of Chartered Accountants of Greece and the Institute of
Chartered Auditors of South Africa.
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Παναγιώτα (Πέγκυ) Αντωνάκου
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Η κα Πέγκυ Αντωνάκου είναι Γενική Διευθύντρια
Νοτιοανατολικής Ευρώπης της GOOGLE. Έχει βαθιά εμπειρία
στους τομείς του Μάρκετινγκ και της Γενικής Διοίκησης,
αφού έχει στελεχώσει βασικές θέσεις τόσο στην Ευρώπη
όσο και στις ΗΠΑ. Εντάχτηκε στην ομάδα της Microsoft
τον Φεβρουάριο του 2012 ως Διευθύντρια Πωλήσεων και
ανέλαβε την ηγεσία της εταιρείας ως Γενική Διευθύντρια τον
Νοέμβριο του ίδιου έτους. Αργότερα ανέλαβε εκτεταμένη
ευθύνη ως Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελλάδας, της Κύπρου
και της Μάλτας. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, η Microsoft Ελλάδας βραβεύτηκε ως η καλύτερη θυγατρική στον
κόσμο μεταξύ χωρών σχετικού μεγέθους. Πριν την Microsoft ήταν στην DELL S.A, όπου κατείχε τη θέση της Γενικής
Διευθύντριας Καταστημάτων Καταναλωτών και SMB για τη
Νοτιοανατολική Ευρώπη & Ιταλία. Εργάστηκε για πρώτη
φορά στην DELL το 2002, στο τμήμα Μάρκετινγκ στην έδρα
της εταιρείας στο Όστιν, Τέξας των ΗΠΑ. Προηγουμένως
κατείχε θέσεις στις General Motors USA και στην Opel Bank
GMBH. Είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων
από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά και πτυχίου MBA από το
Πανεπιστήμιο του Michigan.
Panagiota Antonakou
Independent Non-Executive Member
Peggy Antonakou is General Manager of GOOGLE Southeast
Europe. She has deep experience in the fields of Marketing
and General Management, having held key positions both in
Europe and the USA. She joined Microsoft in February 2012 as
a Sales Director and took over the leadership of the company
as the General Manager in November of the same year. She
later assumed an expanded responsibility as the CEO for
Greece, Cyprus and Malta. During her tenure, Greece was
awarded as Best subsidiary in the world amongst countries
of relevant size. She joined Microsoft, from DELL S.A, where
she held the position of General Manager of Consumer and
SMB divisions for Southeastern Europe & Italy. She first joined
DELL in 2002, in the Marketing Department of the company’s
Headquarters in Austin, Texas USA. Peggy has previously held
positions at General Motors USA και Opel Bank GMBH. She
holds a BSc in Business Administration from the University of
Piraeus and an MBA from the University of Michigan.
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