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Κούλης Νίκος 

Ο Νίκος Κούλης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Deca Investments A.E.Δ.Ο.Ε.Ε., διαχειρίστριας 

εταιρίας επενδύσεων του Diorama Investments Sicar, ενός private equity fund € 135 εκατομμυρίων 

με έδρα το Λουξεμβούργο, το οποίο ιδρύθηκε το 2014, για την παροχή κεφαλαίων ανάπτυξης σε 

ελληνικές εταιρείες με εξαγωγικό χαρακτήρα. Πριν από την DECA υπηρέτησε για τέσσερα χρόνια ως 

επικεφαλής του ομίλου private equity της Eurobank. 

Ο κ. Κούλης ξεκίνησε την καριέρα του στην πόλη της Νέας Υόρκης, όπου εργάστηκε για 18 χρόνια για 

εταιρίες όπως η McKinsey & Company, η First Boston Corporation (M & A Group) και η Bear Stearns 

& Co  ως Senior Managing Director . Αργότερα ίδρυσε μια συμβουλευτική εταιρεία M & A, η οποία 

παρείχε συμβουλευτικές και χρηματιστηριακές υπηρεσίες σε πολλές διεθνείς εταιρείες. 

Είναι πτυχιούχος του Wharton School, University of Pennsylvania (MBA 1983) και του Πανεπιστημίου 

Αθηνών (1979). Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πολλών εταιρειών. 

 

Κούκος Παύλος 
Στέλεχος του τομέα Global Transaction Banking της Eurobank με εξειδίκευση στην ανάπτυξη και 
εφαρμογή Trade & Supply Trade Finance προϊόντων.  
 
Διαθέτει τραπεζική εμπειρία 27 ετών στον τομέα των Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών:  
 
(1990-2001) Στέλεχος σε εμπορικά τμήματα κεντρικών καταστημάτων της Τράπεζας 

(2001-2009) Λειτουργικός αναλυτής στην ανάπτυξη νέων προϊόντων στα πλαίσια αναβάθμισης 

μηχανογραφικών συστημάτων και κεντροποίησης εργασιών Εισαγωγών- Εξαγωγών 

(2009-σήμερα) Trade & Supply Trade Finance expert με έμφαση στην υποστήριξη πελατών και την 

διεκπεραίωση σύνθετων συναλλαγών (structured trade finance) 

 
Έχει σπουδάσει Οικονομικές Επιστήμες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 



 

Μουτάφης Γρηγόρης 

Ο κ. Γρηγόρης Μουτάφης είναι απόφοιτος του τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης 

του Πανεπιστημίου Πειραιώς καθώς και απόφοιτος του Ετήσιου Προγράμματος Ασφαλιστικών 

Σπουδών του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ). 

Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων σχετικά με Οικονομικά, Ασφαλιστικά και Διοικητικά 

θέματα. Έχει διατελέσει Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Α.Ε. Με 

πάνω από 24 χρόνια εμπειρία στον Ασφαλιστικό τομέα, έχει εργαστεί ως Οικονομικός και 

Διοικητικός Διευθυντής στις εταιρείες ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., MAPFRE ASSISTENCIA Α.Ε. καθώς 

και στις BRITISH PROVIDENCE και INCHCAPE ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε.Α.Ζ. (εταιρείες του TOYOTA HELLAS 

GROUP). 

Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος καθώς και του Συνδέσμου Εκπροσώπων & 

Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιρειών (Σ.Ε.Σ.Α.Ε.).  

Από τον Αύγουστο του 2017 κατέχει τη θέση του Πρόεδρου & Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού 

Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) 

 

 
 
Τσιλιμπάρη Μαρία 
 
Η Μαρία Τσιλιμπάρη έχει μια πορεία 27 ετών στην ασφαλιστική αγορά, έχει διατελέσει στέλεχος σε 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις και μεγάλα γραφεία brokers  .   

Είναι μεσίτης ασφαλίσεων από το 2009  όπου & ίδρυσε την  NOBILIS INSURANCE BROKERS   

υλοποιώντας το όραμα της,  η εταιρεία της να αποτελέσει ένα πρότυπο μοντέλο επιχειρηματικής 

μονάδας Μεσιτείας Ασφαλίσεων τόσο ως προς τα οικονομικά αποτελέσματα της  όσο κα ως προς την 

λειτουργία και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει στους επιχειρηματικούς πελάτες της .  

Εξειδικεύεται στην διαχείριση επιχειρηματικών «κινδύνων» εστιάζοντας στην διαχείριση του 

πιστωτικού ρίσκου – Credit Insurance & ευθυνών – Insurance Liabilities  



Δραστηριοποιείται στο Δ.Σ του ΣΕΜΑ επιφορτισμένη με τα καθήκοντα τους Γ. Γραμματέως και 

παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τους επιχειρηματικές προσπάθειες στην Ελλάδα συνδράμοντας από 

την πλευρά τους ασφαλιστικής αγοράς στην διαμόρφωση τους τους επιχειρηματικότητας που θα 

κρατήσει ζωντανή την ελληνική οικονομία και θα κρατήσει τους νέους ανθρώπους στην χώρα.  

Είναι απόφοιτη του ΕΙΑΣ  (Ελληνικό Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών ) & μεταπτυχιακές σπουδές 
στο   C.I.P  (Chartered Insurance Professional) &  C.I.I   ( Chartered Insurance Institute), είναι απόφοιτη 
του Παιδαγωγικού Τμήματος του Ε.Κ.Π.Α. 
 

Πουλάκη Μαρία 

Η Μαρία Πουλάκη είναι οικονομολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στη χρηματοοικονομική 

διοίκηση. Διετέλεσε σύμβουλος σε επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς  για μια εικοσαετία και  

διευθυντικό στέλεχος στην εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου μεγάλου τραπεζικού οργανισμού. 

Δίδαξε σε κολλέγια επί σειρά ετών στρατηγική και λογιστική επιχειρήσεων. Το 2003 εντάχθηκε στο 

στελεχιακό δυναμικό της ΜΟΔ Α.Ε. και υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις στις επιτελικές Δομές  ΕΣΠΑ. 

Την τετραετία 2012-2015  ήταν  εκπρόσωπος της Ελλάδας στην  Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας του 

Συμβουλίου της Ευρώπης στο Παρίσι. Το 2014 υπήρξε συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 

Επενδύσεων -ΕΣΠΑ και από το 2015 είναι συνεργάτης της Ειδικής Γραμματέως ΕΤΠΑ και Ταμείου 

Συνοχής στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Διαθέτει σημαντική  εμπειρία στο σχεδιασμό 

προγραμμάτων, στη διαχείριση και στον έλεγχο συγχρηματοδοτούμενων έργων.   

 

 

http://www.cii.co.uk/

