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Βιογραφικά Ομιλητών (με αλφαβητική σειρά) 

 

 
Ελευθέριος Βλαχογιάννης, Head of Cash & Trade Services, Euro bank 

Ο Ελευθέριος Βλαχογιάννης, διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών. Από το 1998, έχει εργαστεί στην Citigroup Inc. όπου ανέλαβε διάφορους πελατοκεντρικούς 

ρόλους στην προώθηση  υπηρεσιών συναλλακτικής τραπεζικής (Global Custody, Securities Services, 

Fund administration) σε διάφορες αγορές (Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία). Στο σημερινό του 

ρόλο, είναι επικεφαλής του τομέα συναλλακτικής τραπεζικής, cash and Trade Services της Eurobank, 

έχοντας τόσο την εμπορική όσο και την προϊοντική ευθύνη του τομέα. Είναι πτυχιούχος του τμήματος 

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Πληροφορικής του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος - Deree. Έχει 

συμμετάσχει ως ομιλητής σε διάφορα εθνικά και διεθνή συνέδρια καθώς και εκδηλώσεις του κλάδου. 

 

  

Θωμάς Μαλάκης, International Sales Manager, ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. 

Ο Θωμάς Μαλάκης είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός με μεταπτυχιακό τίτλο στις 

σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης και σχεδιασμού παραγωγής στη βιομηχανία με τη χρήση 

προσομοίωσης, καθώς επίσης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MBA από το Alba Graduate Business 

School. 

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του θητείας μέχρι τώρα, έχει διατελέσει διευθυντής πωλήσεων 

Ελλάδας της πολυεθνικής εταιρίας AAF International, καθώς επίσης και υπεύθυνος ανάπτυξης νέων 

αγορών (περιοχή EMEA) της συγκεκριμένης εταιρίας. 
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Από το 2015 βρίσκεται στο δυναμικό της ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε., η οποία αποτελεί μέρος του κλάδου χάλυβα του 

ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ και είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς χάλυβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Στην εταιρία κατέχει τη θέση του Διευθυντή Πωλήσεων Εξωτερικού (αγορές spot) για το σύνολο 

προϊόντων της εταιρίας, έχοντας επιτύχει να τοποθετήσει ή να βελτιώσει τη θέση της εταιρίας σε 

αγορές όπως ο Λίβανος, η Αίγυπτος, η Σ. Αραβία, το Ισραήλ, η Αλγερία και πρόσφατα το Εκουαδόρ, το 

Μαρόκο, η Βολιβία και το Μεξικό. 

Τον ελεύθερο χρόνο που του αφήνουν οι δύο γιοί του, τον ξοδεύει παίζοντας μπάσκετ και 

παρακολουθώντας αγώνες αυτοκινήτου, που αποτελεί και τη παιδική του τρέλα! 

 

 

Χρήστος Μπακόπουλος, Διευθυντής Εξαγωγών, ΙΟΝ Α.Ε.  

Ο Χρήστος Μπακόπουλος διαθέτει μακρά επαγγελματική εμπειρία στις εξαγωγές που ξεκινάει στα 

μέσα της δεκαετίας του ’70.  Οι πρώτες προσπάθειες έγιναν στην κεντρική  Ευρώπη  αλλά γρήγορα 

εξελιχτήκαν με επιτυχία στον τότε αναδυόμενο Αραβικό κόσμο στη Βόρειο Αφρική και στον Περσικό 

Κόλπο. Στην συνέχεια, υπήρξε επέκταση στις Η.Π.Α. , στον Καναδά και στην Αυστραλία. 

Τις τελευταίες δεκαετίες αποκτήθηκε πολύ μεγάλη εμπειρία με την εξάπλωση των πωλήσεων στην 

Ιαπωνία, στην Ν. Κορέα, στην Κίνα και στην Ρωσία. 

Επίσης έχει δραστηριοποιηθεί με επιτυχία στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου, της Σουηδίας, του 

Παναμά, της Ν. Αφρικής και της Ισπανίας.  

Ο κ. Μπακόπουλος είναι απόφοιτος της ΑΣΟΕΕ. Έχει παρακολουθήσει πλήθος επαγγελματικών 

σεμιναρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (  (Ph. Kotler, Insead, κ.λπ.) και  έχει ολοκληρώσει το 

πρόγραμμα   Marketing H’  του ΕΛΚΕΠΑ.» 

Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Αραβικά 
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Λεμονιά Ξενιτού, Διευθύντρια Εξαγωγών, ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. 

 

Έχοντας σημαντική εμπειρία σε θέσεις ευθύνης στη φαρμακευτική βιομηχανία και ειδικά στις 

εξαγωγές, η κυρία Ξενιτού κατέχει, από το 2006, τη θέση της International Business Director στην 

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε  

 

Έχει  την ευθύνη, μεταξύ άλλων, για την προώθηση και τις πωλήσεις των προϊόντων της εταιρίας στις 

αγορές του εξωτερικού, την έρευνα και μελέτη αγορών-στόχων και των συστημάτων υγείας τους, την 

έρευνα αγοράς για την παραγωγή νέων προϊόντων , τις επαφές με διεθνείς οργανισμούς όπως η 

UNICEF και τα Ηνωμένα Έθνη, την προετοιμασία και υποβολή φακέλων  σε διεθνείς διαγωνισμούς κ.α. 

 

Η κυρία Ξενιτού  κατέχει πτυχίο Ιατρικής Βιολογίας-Βιοχημείας και μεταπτυχιακό τίτλο στη Βιοϊατρική 

Τεχνολογία από το Universite Catholique de Louvain.   

 

Μιλάει άπταιστα Γαλλικά (μητρική γλώσσα) και Αγγλικά. 

 

 
Αλεξάνδρα Πετρολέκα, Account Manager, BMI (Fitch Group of Companies) 

 

Η Αλεξάνδρα Πετρολέκα εργάζεται ως Account Manager στην BMI Research, μέλος του ομίλου Fitch. Τα 

τελευταία 5 χρόνια έχει εξειδικευτεί στα πλαίσια της εταιρείας στους τομείς της Ενέργειας, 

Κατασκευών/Υποδομών, Φαρμακευτικών υλικών, καθώς και στον κλάδο του FMCG (fast-moving 

consumer goods).   

 

Ως στέλεχος της Ευρωπαϊκής ομάδας, διαχειρίζεται τους φακέλους πλήθος, κυρίως πολυεθνικών, 

εταιρειών καθώς συμβουλεύει και συνεργάζεται, ιδιαίτερα με εταιρείες από  τον χώρο των 

Οικοδομικών Υλικών (πχ Lafarge Holcim), της Ενέργειας (Repsol,Galp Energia, ENEL), του 

Τροφίμων/Ποτών (Mars), αλλά και της αλυσίδας καταστημάτων IKEA. Ανάλογη συνεργασία διατηρεί 

και με διάφορους κυβερνητικούς/κρατικούς οργανισμούς, (κυρίως ΥΠΕΞ Ολλανδίας, Δανίας, Ισπανίας).  
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Συνάμα, μερικές από τις πιο γόνιμες συνεργασίες της είναι με μικρότερες Ευρωπαϊκές εταιρείες οι 

οποίες συμβουλεύονται από την BMI προκειμένου, είτε να επεκτείνουν της δραστηριότητες τους σε 

υφιστάμενες αγορές αναπτυγμένων χωρών, ή/και να διεισδύσουν επιτυχώς σε νέες αναδυόμενες και 

μεθοριακές αγορές. 

 

Η Αλεξάνδρα κατέχει προ-πτυχιακό δίπλωμα (Β.Α.) στην Ιστορία της Τέχνης από το Πανεπιστήμιο 

Καλών Τεχνών του Λονδίνου/Central Saint Martin’s College of Art, και Μεταπτυχιακό (Μ.Α.) με 

ειδίκευση στην Εκτίμηση των Αγορών Τέχνης από το Πανεπιστήμιο του Kingston. Ζει και εργάζεται στο 

Λονδίνο τα τελευταία 11 χρόνια. 

Bλ επίσης - https://uk.linkedin.com/in/alexandrapetroleka 

 

 

Μαρίνα Πετρολέκα, Global Head of Industry Research, BMI (Fitch Group of Companies) 

Η Μαρίνα Πετρολέκα είναι Επικεφαλής Διεθνών Βιομηχανικών Ερευνών (Global Head of Industry 

Research) στην ΒΜΙ Research, μέλος του ομίλου Fitch. 

Προΐσταται 60μελούς ομάδας αναλυτών στο Λονδίνο, Σιγκαπούρη,  Γιοχάνεσμπουργκ  και Νέα Υόρκη,  

με εξειδίκευση σε βασικούς κλάδους της μεταποίησης  όπως, υποδομές/κατασκευές, 

αυτοκινητοβιομηχανία, ενέργεια/κλιματική αλλαγή,  υδρογονάνθρακες, φαρμακοβιομηχανία, 

τροφίμων και τηλεπικοινωνίες/ΙοΤ.  

Έχει δε η ίδια πολυετή και ιδιαίτερη εξειδίκευση στην ανάλυση και τις προβλέψεις στους τομείς της 

ενέργειας και των υποδομών, εστιασμένες στις οικονομίες της Βόρειας Αμερικής , Αφρικής, Κίνας και 

Ανατολικής Μεσογείου.  

Εντάχθηκε στη BMI Research το 2007 στην ομάδα ανάλυσης παγκόσμιων υποδομών και έκτοτε έχει 

διατελέσει Επικεφαλής Ερευνών Κατασκευαστικού Κλάδου και Επικεφαλής Ερευνών Ενεργειακού 

Κλάδου. 

Η Μαρίνα παρέχει τακτικά σχόλια σε σημαντικούς οργανισμούς Τύπου και ΜΜΕ, όπως το Bloomberg, 

Wall Street Journal, China Daily, Reuters, CNBC και το BBC, ενώ είναι ομιλήτρια σε κορυφαίες 

εκδηλώσεις της βιομηχανίας ενέργειας στο Λονδίνο και διεθνώς. Αρθρογραφεί δε συχνά op-eds και 

ανάλυση για διεθνή ενεργειακά ζητήματα, σε εξειδικευμένα (ηλεκτρονικά) έντυπα του κλάδου. 

Είναι απόφοιτος του King’s College/Πανεπιστημίου του Λονδίνου όπου έχει ολοκληρώσει Master’s σε 

Conflict, Security and Development και Bachelor’s σε War Studies.  

Bλ επίσης -  https://www.linkedin.com/in/marinapetroleka 

https://uk.linkedin.com/in/alexandrapetroleka
https://www.linkedin.com/in/marinapetroleka
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Γιώργος Φιλιόπουλος, Senior Advisor, ExportReady, ΣΕΒ 

O Γιώργος Φιλιόπουλος είναι Senior Advisor του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανιών (ΣΕΒ), 

υπεύθυνος για το πρόγραμμα Export Ready. 

Έχει μακρά εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ. Έχει επίσης 

θητεύσει ως Σύμβουλος του Υπουργείου Ανάπτυξης για θέματα εξωστρέφειας και ως εντεταλμένος 

σύμβουλος για τις εξαγωγές στο Enterprise Greece. 

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων  στη διοίκηση επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το HEC Paris,  στις διεθνείς 

σχέσεις από το The Fletcher School of Law and Diplomacy (Tufts University), και στη δημοσιογραφία 

από το The University of Memphis ενώ αποφοίτησε από τη σχολή επικοινωνίας και διαφήμισης του 

Kansas State University. 

 


