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Βάλια Αλεξίου
MSc in Health Economics, Policy &

Management, 2015

I am a healthcare economist, working for the pharmaceutical industry. I recently
joined Takeda, as Patient And Value Access Lead.

I have an extensive working experience in Market Access in pharmaceutical
multinational companies such as AbbVie and Novo Nordisk and also worked in
many projects as a research associate in collaboration with the Greek Authorities,
the WHO, the National School of Public Health and many other organizations.

I hold a Bachelor’s Degree in Business Administration from University of
Macedonia, a Master’s Degree in Health Care Management from Surrey University
and a second MSc in Health Economics from London School of Economics and
Political Sciences.

I participate in relevant to my role committees of the Hellenic Association of the
Hellenic Association of Pharmaceutical companies (SFEE) and the EEFAM (Greek
Pharmaceutical Marketing Association).

I am passionate for volunteerism, supporting actions who serve people and athletic
actions and culture. I am member of the Pan-Hellenic Women's Association and
the Lykeion ton Hellenidon (Lyceum Club of Greek Women) for more than 30 years.

My motivation, energy, and experience will further enhance the Hellenic Alumni
Association of LSE serving our goals, strengthening our voice to the community and
health policy related issues.



Δρ. Βασίλης Γ. 
Αποστολόπουλος

BSc in Management, 1994

Vassili Apostolopoulos was born in Athens in 1972. He graduated from the Moraitis
School and then received his BSc in Management from the London School of
Economics with first class honours and his MBA from Cambridge University. He also
holds a PhD in Health Economics from the University of Athens.

Dr. Apostolopoulos is the CEO of Athens Medical Group, a leading health care
services group in Greece and Southeastern Europe. The Group is listed at the
Athens Stock Exchange (ASE). He is also the CEO of the G. Apostolopoulos Holdings
company which has interests extending from health services to real estate, and
trade.

Vassili is the President of the Hellenic Entrepreneurs Association (E.EN.E).
Furthermore, Vassili is a member of the General Council of the Hellenic Federation
of Industries (SEV). He is a member of the Advisory board of the Hellenic
Observatory at the London School of Economics (LSE), and member of the Board of
Directors of the Center for International Business and Management (CIBAM) at
Cambridge University.

Dr. Apostolopoulos is a founding member and general secretary of the Cyber
Security International Institute (CSIi). Additionally, Vassili has been elected a
member of the Board of Directors of the Athens Club, as well as a member of
Chatham House, in London. He is, furthermore, the Honorary Consul of
Montenegro in Thessaloniki.

In 2020 he was the first Greek to ever receive the highly prestigious «Lifetime
Achievement Award» of the British Council.

He is married to Roy Danalis and is father of four children.



Μαρία Αρβανιτίδου
MSc in Health Policy, Planning & 

Financing, 2012

Η Μαρία Αρβανιτίδου γεννήθηκε το 1988 στη Θεσσαλονίκη. Αφού ολοκλήρωσε τις
προπτυχιακές της σπουδές στο ΑΠΘ (MPharm, 2011), μετεκπαιδεύτηκε στα
οικονομικά και την πολιτική της υγείας στο London School of Economics & Political
Science (MSc Health Policy, Planning & Financing, 2012) στο Λονδίνο, όπου και
εργάστηκε ως διευθυντικό στέλεχος (στρατηγική, εμπορική ανάπτυξη, ανάπτυξη
προϊόντων και υπηρεσιών) σε Fortune 7 πολυεθνικές εταιρείες (UnitedHealth
Group, Optum) και ως σύμβουλος στρατηγικής (Monitor Deloitte, Tropos Advisory)
για τα επόμενα 8 χρόνια.

Έχει δουλέψει με μεγάλους ιδιωτικούς, δημόσιους και μη κερδοσκοπικούς
οργανισμούς σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, ΕΜΕΑ, JAPAC, LATAM και
Καναδά, σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, σχεδιασμού και
αξιολόγησης πολιτικής και υπηρεσιών, αναπτυξιακής στρατηγικής, πληθυσμιακής
υγείας, εφαρμογών δεδομένων και τεχνολογίας, σχεδιασμού και ανάπτυξης
προϊόντων και υπηρεσιών, διαχείρισης κρίσεων, αναδιάρθρωσης οργανισμών και
υπηρεσιών και οργανωσιακής ανάπτυξης.

Σήμερα, με βάση την Αθήνα, εργάζεται ως ανώτερο στέλεχος και ως ανεξάρτητη
σύμβουλος σε διεθνώς αναγνωρισμένες VC/PE-backed επιχειρήσεις τεχνολογίας,
σε θέματα εμπορικής στρατηγικής, διεθνούς ανάπτυξης, καινοτόμων εμπορικών
μοντέλων, ανάπτυξη σύνθετων λύσεων και human-centered προϊόντων,
χρηματοδότησης και στρατηγικών συνεργασιών, με στόχο την προώθηση της
ελληνικής καινοτομίας σε διεθνείς αγορές.



Αναστασία Βακή
HAALSE BoD Member 

MSc in Media, Communication & 
Development, 2012

Anastasia is a Corporate Communications Professional and a Digital Marketer. She
has ten years of international work experience as a Communications Manager
having worked with major multinational companies and NGOs like Vodafone, Coca-
Cola HBC, and TEDxAthens in Greece, the UK, and the Balkans.

Anastasia graduated from the LSE in 2012 with an MSc in Media, Communication &
Development after completing a Bachelor’s degree in Philosophy, French language,
and Literature at the National and Kapodistrian University of Athens. She also holds
an MSc in Digital Marketing from the Chartered Institute in London and she speaks
four languages.

Her areas of expertise include integrated corporate communications, digital
marketing, change management and strategic planning.

Anastasia is elected a member of the HAALSE BoD since 2018 and is currently
responsible for the HAALSE’s digital presence as the Association’s Communication
Manager.



Ηρόδοτος Βαμβουρέλης
Diploma & MSc in Operational Research, 

1985-1987

Γεννήθηκα το 1964 στην Μυτιλήνη της Λέσβου. Αποφοίτησα το 1981 από το Α’ Πρότυπο
Λύκειο Μυτιλήνης και στην συνέχεια, το 1985, έλαβα το πτυχίο μου στην Διοίκηση
Επιχειρήσεων από το Τμήμα των Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου
Θεσσαλονίκης. Τις σπουδές μου τις συνέχισα αμέσως μετά στο LSE, όπου την διετία 1985-
1987 έλαβα διαδοχικά Diploma και MSc στην Επιχειρησιακή Έρευνα (Operational Research).

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα και αφού ολοκλήρωσα την στρατιωτική μου θητεία, το 1989
ξεκίνησα την επαγγελματική μου σταδιοδρομία στην Εταιρεία Πετρελαιοειδών SHELL Hellas
Co Ltd, στην οποία εργάστηκα για 12 έτη στα τμήματα Personnel (Remuneration Assistant),
Supply/Distribution (Logistics & Trader), Retail (Sales Account Manager), Retail Network (Real
Estate Manager & Network Development Manager). Συνεχίζοντας στον ίδιο κλάδο,
προσλήφθηκα και εργάστηκα τα επόμενα 14 έτη στην εταιρία AVIN Oil του Ομίλου
Βαρδινογιάννη, ως Head στα Τμήματα Customer Service, Marketing, Sales/Retail (Central
Greece Region) και Network Development.

Τον Σεπτέμβριο του 2016, ανέλαβα την θέση του Αναπληρωτή Διοικητή στο Νοσοκομείο
Οφθαλμιατρείο Αθηνών, κάνοντας στροφή στην καριέρα μου από τον ιδιωτικό στον δημόσιο
τομέα, με σκοπό την συνδρομή μου στην προσπάθεια εξυγίανσής του. Παρέμεινα στην
παραπάνω θέση μέχρι τον Ιανουάριο του 2018 όπου μετατέθηκα στην θέση του Αναπληρωτή
Διοικητή στο ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» στην οποία παραμένω μέχρι και σήμερα, κατέχοντας
και τη θέση του Αντιπροέδρου στο ΔΣ του ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ».

Την διετία 2006-2008 διετέλεσα μέλος του ΔΣ του HAALSE.

Είμαι παντρεμένος με την Αθηνά Μεσσάρη και έχω δυο παιδιά, τον Στρατή και την Ασπασία,
που είναι φοιτητές.



Χρήστος Βαρούνης
Executive MSc in Ηealth Εconomics, 

Οutcomes & Μanagement in 
Cardiovascular Sciences-in Αssociation

with the European Society of Cardiology, 
2017

Ο Χρήστος Βαρούνης είναι Ιατρός Καρδιολόγος, απόφοιτος και Διδάκτωρ της
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στην
Βιοστατιστική (Πανεπιστήμιο Αθηνών), Κλινική Επιδημιολογία (Erasmus University)
και Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) (European University Cyprus).

Το ερευνητικό του έργο αφορά 50 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά
περιοδικά καθώς και παρουσιάσεις σε ιατρικά συνέδρια στην Ελλάδα και το
εξωτερικό. Έχει επιλεγεί ως μέλος του Alumni Task Force της European Heart
Academy με σκοπό την ενίσχυση των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων της
Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Έχει εργαστεί ως Διδάσκων προπτυχιακών μαθημάτων στο τμήμα Δημόσιας Υγείας
του ΠΑΔΑ και στην Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.
Επίσης, έχει εργαστεί στο παρελθόν ως Therapeutic Area Head στην Καρδιολογία
και Μεταβολισμό στο Ιατρικό τμήμα πολυεθνικής φαρμακευτικής εταιρείας.

Τέλος, τώρα απασχολείται ως Global Associate Medical Director στο Ιατρικό τμήμα
πολυεθνικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στον χώρο της υγείας (Abbott) ως
επικεφαλής της στρατηγικής στην Καρδιολογία, ενώ επιπλέον διαθέτει ιδιωτικό
Καρδιολογικό Ιατρείο στην Αθήνα.



Δρ. Κωνσταντίνος 
Γιάνναρης

PhD in Information Systems, 2005

Η ολοκλήρωση των σπουδών μου στο Ε.Μ.Π. ως Χημικός Μηχανικός ήταν η
αφετηρία μιας πολύπλευρης αναζήτησης της γνώσης στον χώρο των κοινωνικών
επιστημών που συμπληρώθηκε με πτυχία στην Διοίκηση, την Πολιτική και τα
Οικονομικά - BSc in Politics and Economics (Open, UK, Distinction), MSc in
Engineering Business Management (Warwick, Distinction), MBA (Warwick Business
School). Αντικείμενο του διδακτορικού μου στο LSE αποτέλεσαν τα μοντέλα
δημιουργίας νέας γνώσης σε οργανισμούς (new knowledge creation).

Εργάζομαι ταυτόχρονα στην Μονάδα Οργάνωσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
(ΜΟΔ Α.Ε.) του Υπουργείου Ανάπτυξης ως υπεύθυνος Προγραμμάτων και Έργων
και ως Διευθυντικό Στέλεχος στην ελβετική πολυεθνική SGS στο Τμήμα
Βιομηχανικών Ελέγχων.

Παράλληλα, παρέχω συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα επιχειρηματικότητας
και επενδύσεων. Ως εκπαιδευτής παραδίδω εξειδικευμένα τεχνικά και διοικητικά
σεμινάρια.

Η εργασιακή μου εμπειρία αφορά κυρίως τους τομείς της ενέργειας, του
περιβάλλοντος, της διοίκησης επιχειρήσεων και της διαχείρισης συστημάτων.
Είμαι Chartered Manager (Fellow of the Chartered Management Institute, UK) και
Chartered Engineer (IChemE, UK).

Ασχολούμαι με πλήθος εθελοντικών δράσεων και έχω ενεργή συμμετοχή στα
κοινά.



Δρ. Άννα Δαμάσκου
LLM, 2002

Η Άννα εργάζεται από το 2016 σε διεθνή οργανισμό - αναπτυξιακή τράπεζα, ενώ
προηγουμένως είχε εργασθεί σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς εποπτικούς φορείς του
τραπεζικού και χρηματοοικονομικού χώρου, καθώς και σε τραπεζικό ίδρυμα της
ημεδαπής.

Έχει εκπονήσει μεταδιδακτορική έρευνα στο University of Luxembourg στον τομέα
του Ευρωπαϊκού οικονομικού ποινικού δικαίου, ενώ κατέχει διδακτορικό τίτλο
(PhD) από το Queen Mary University of London στον ίδιο τομέα, μεταπτυχιακό
τίτλο από το London School of Economics (LLM, 2002), καθώς και πτυχίο Νομικής
από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Είναι ενεργό μέλος της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος την τελευταία 15ετία,
έχοντας κατά διαστήματα εργασθεί και ως ερευνήτριά της, ενώ έχει την τιμή να
διατελεί Πρόεδρός της από το 2017.

Διδάσκει σε δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια, καθώς και για την απόκτηση της
πιστοποίησης “Certified Fraud Examiner”.

Η ίδια είναι πιστοποιημένη ως Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), Fraud
Examiner (CFE) και ως Data Protection Officer (CIPP/E, CIPM).

Έχει δημοσιεύσει εκτενώς περί χρηστής διακυβέρνησης, καταπολέμησης της
διαφθοράς και εποπτείας του τραπεζικού και χρηματοοικονομικού χώρου.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Ομιλεί την αγγλική, γαλλική, γερμανική και σερβική.



Χάρης Δασκαλάκης
HAALSE BoD Member

MSc in European Law & Governance, 
2004

Harris is the executive Director of BCA Global Education Ltd., which owns and
operates the International School of Athens, BCA College and Athens Tech College
and he is the founder of the first private college of technology in Greece, Athens
Tech College, as well as an e-learning production unit labelled “e-ducation”,
specializing in the production of educational films, e-books and educational
platforms.

Harris holds a BSc degree in Politics, Philosophy and Economics (Cum Laude), from
the University of Pennsylvania, as well as a MSc degree in European Law and
Governance from the London School of Economics.



Μαίη Ζαννή
MSc in Politics of Empire and Post-

Imperialism, 2000

Η Μαίη Ζαννή είναι πολιτικός επιστήμονας και εργάζεται ως Ειδική Σύμβουλος στη Γενική
Γραμματεία Πρωθυπουργού. Είναι Πρόεδρος και Συν ιδρύτρια της Women Act, μιας μη
κερδοσκοπικής οργάνωσης με σκοπό την ενδυνάμωση γυναικών σε θέσεις ηγεσίας στη
δημόσια σφαίρα.

Γεννήθηκε στην Αθήνα και αποφοίτησε από τη Σχολή Μωραΐτη. Σπούδασε στο Ηνωμένο
Βασίλειο, Πολιτικές Επιστήμες και Ιστορία στο Queen Mary College του Πανεπιστήμιου του
Λονδίνου (BA 1998). Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές σε European Politics στο Birkbeck College
του Πανεπιστημιού του Λονδίνου (MSc 1999) και σε Politics of Empire and Post-Imperialism
στο London School of Economics (MSc 2000).

Έχει κάνει πρακτική εξάσκηση στη Βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, στην UNESCΟ στο Παρίσι και στο Ινστιτούτο Δημοκρατίας
Κώνσταντίνος Καραμανλής. Δούλεψε ως βοηθός έρευνας με αρμοδιότητα τη διασύνδεση
ευρωπαϊκών think tanks για το Trans European Policy Studies Association (TEPSA) στις
Βρυξέλλες και επί σειρά ετών ήταν στέλεχος με αρμοδιότητα τις σχέσεις με Διεθνείς
Κυβερνητικούς Οργανισμούς στο Διεθνές Επιμελητήριο Εμπορίου (ICC) στο Παρίσι. Με την
επιστροφή της στην Ελλάδα εργάστηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο Υπουργείο
Εξωτερικών και στη συνέχεια στον ιδιωτικό τομέα ως πολιτική αναλύτρια.

Υπήρξε αναπληρώτρια Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης της Νέας
Δημοκρατίας από το 2011 ως το 2016 και από τότε είναι αναπληρώτρια Γραμματέας
Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας.

Το 2011 έλαβε μέρος στο ειδικό πρόγραμμα του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ για τις
γυναίκες στη Δημόσια Διοίκηση “Women in Public Service” εκπροσωπώντας την Ελλάδα. To
2012 συμμετείχε στο πρόγραμμα “Public Leaders in Southeast Europe” του Harvard John F.
Kennedy School of Government.

Έχει μια κόρη, την Ολυμπία.



Θοδωρής Καλαμπόκης
MSc in Philosophy of Science, 2013 

MPA in Public Policy and Management, 
2015

Πήγα σχολείο στο Κολλέγιο Αθηνών και συνέχισα τις προπτυχιακές μου σπουδές
στο τμήμα Δ.Ε.Ο.Σ. του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών από όπου και
αποφοίτησα 2ος με βαθμό 8.33/10. Συνέχισα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο
LSE και σήμερα είμαι κάτοχος του MSc in Philosophy of Science και του MPA in
Public Policy and Management.

Εργάζομαι στην Aqurance SA ως Senior Consultant στον τομέα των πωλήσεων. Το
2019 συμμετείχα στις Ευρωεκλογές ως ο νεότερος υποψήφιος Ευρωβουλευτής
πανελλαδικά και συγκέντρωσα 36.338 ψήφους.

Διατέλεσα για 3 χρόνια (2012-2015) Πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Φοιτητών
του LSE και διακρίθηκα τόσο εγώ όσο και ο Σύλλογος με Stars Award από το
Πανεπιστήμιό μας, για πρώτη φορά στην ιστορία του. Επί Προεδρίας μου,
ιδρύθηκε και έγινε θεσμός, το Ελληνικό Forum φοιτητών LSE, πρωτοβουλία που
γνώρισε μεγάλη επιτυχία.

Διατέλεσα ακόμα για 2 χρόνια (2016-2018) Αντιπρόεδρος και Ταμίας του
Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του LSE, αφού πρώτα μου κάνατε τη μεγάλη τιμή
να με εκλέξετε 2ο σε ψήφους.



Άννα Παπαδημητρίου
MSc in Systems Analysis, 1987

Είμαι απόφοιτος του London School of Economics με MSc in Systems Analysis το
1987, κατέχοντας πρώτο πτυχίο από το American College of Greece – Deree
College με BSc in Computer Information Systems.

Έχω πολυετή εμπειρία σε υψηλόβαθμες θέσεις μάνατζμεντ σε τμήμα πωλήσεων
στην Intersys ΑΕ και στην Eterna ΕΠΕ καθώς και στο τμήμα Marketing της
πολυεθνικής Warner Lambert.

Από τις αρχές του 2015 έως το τέλος του 2017, κατείχα τη θέση της Chapter
Manager του Entrepreneur’s Organization Greece, το Διεθνή Οργανισμό Δικτύωσης
και Ανάπτυξης Επιχειρηματιών.

Από το Φεβρουάριο του 2018 ανέλαβα Εκτελεστική Διευθύντρια στην
Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ (www.ella-dikamas.gr ), μια κοινότητα 70 και πλέον
Ελληνικών επιχειρήσεων που διατηρούν την Έδρα, την Παραγωγή και την
Ιδιοκτησία τους στην Ελλάδα.

Μιλάω άπταιστα Αγγλικά, Γαλλικά και έχω ως στάση ζωής τον εθελοντισμό. Ήμουν
ενεργό Μέλος της Επιτροπής Γονέων για το Πρόγραμμα Υποτροφιών του
Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος- Κολλέγιο Αθηνών την τελευταία
δεκαετία και συγκεκριμένα από το 2017-2019 διετέλεσα Αντιπρόεδρος της
Επιτροπής.

Μπορώ και θέλω να συμβάλω ουσιαστικά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του LSE,
αξιοποιώντας την υπευθυνότητα, την προσαρμοστικότητα και το δυναμισμό -
δεξιότητες που με διακρίνουν- ως απόφοιτο του Πανεπιστημίου μας.
https://www.linkedin.com/in/annapapadimitriou/



Θάνος Πετκάκης
LSE General Course, 2015

Ο Θάνος Πετκάκης είναι σύμβουλος επιχειρήσεων στο γραφείο της Αθήνας της
Boston Consulting Group. Ασχολείται με έργα στρατηγικής, αναδιάρθρωσης
επιχειρήσεων, και M&A για ευρύ φάσμα πελατών (εταιρίες, κυβερνητικοί
οργανισμοί, επενδυτικά fund, κλπ.). Εξειδικεύεται στους κλάδους της βιομηχανίας,
της ναυτιλίας, της ενέργειας, και της οικονομικής ανάπτυξης (economic
development). Έχει αναλάβει έργα σε 15 χώρες με τα κυριότερα στην Ελλάδα και
την Κύπρο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μέση Ανατολή και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Είναι κάτοχος MBA από το INSEAD Σιγκαπούρης. Ολοκλήρωσε τον πτυχιακό του
τίτλο στα μαθηματικά στο κολέγιο Davidson των ΗΠΑ με διάκριση cum laude και
ένα έτος των σπουδών του στο London School of Economics and Political Science
ως μέρος του προγράμματος General Course.

Ασχολείται ενεργά με την παροχή συμβουλών στρατηγικής σε startups και μη
κυβερνητικούς οργανισμούς, ενώ το 2018, ως μέρος της συνεργασίας της BCG με
τον ΣΕΒ, εργάστηκε στη συγγραφή προτάσεων για το οικοσύστημα των startups
στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο LSE ήταν μέλος του διοικητικού
συμβουλίου της κοινότητας Ελλήνων φοιτητών και ανέλαβε τη διοργάνωση του
ετήσιου Forum. Παράλληλα, εργαζόταν ως βοηθός έρευνας του τμήματος Διεθνών
Σχέσεων για την ανάλυση πολιτικών ζητημάτων της οικονομικής πολιτικής στην
Ελλάδα.

Μιλάει Αγγλικά και Ισπανικά.



Κατερίνα 
Πουρναροπούλου

MSc in Health, Community & 
Development, 2011

Η Κατερίνα Πουρναροπούλου από το 2016 είναι μέλος του τμήματος Marketing σε
εταιρεία Big Four, με εξειδίκευση στη δημιουργία και εφαρμογή δράσεων
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης καθώς και στη διοργάνωση και επικοινωνία
συνεδρίων. Συνολικά έχει σχεδιάσει, συμμετέχει και επικοινωνήσει περισσότερες
από 49 δράσεις ΕΚΕ. Παράλληλα έχει συντονίσει πάνω από 15 συνέδρια και
συνεργάζεται με ΜΜΕ σχετικά με χορηγίες επικοινωνίας.

Κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλος Σπουδών (MSc) στην Υγεία, Κοινότητα και Ανάπτυξη,
LSE (2011), Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (PGD) στην Πολιτική Επικοινωνία, City
University (2010), Προπτυχιακός τίτλος σπουδών (BSc) στην Κοινωνική και
Εκπαιδευτική Πολιτική, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (2008), Δίπλωμα στο
ψηφιακό Μάρκετινγκ, Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος (2018), Δίπλωμα στο
ψηφιακό Μάρκετινγκ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2016) και είναι
πιστοποιημένος συνεργάτης Google (2018). Η Κατερίνα έχει λάβει μέρος σε
μελέτες για τον ΙΟΒΕ, το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, και το
Ινστιτούτο Πολιτικής Υγείας.

Έχει σχεδιάσει, συντονίσει και διεκπεραιώσει βραβευμένα προγράμματα
εθελοντισμού για Δήμους και ιδιωτικούς φορείς.

Έχει ηγηθεί της έντυπης και ψηφιακής επικοινωνίας καθώς και των σεμιναρίων
του εκδοτικού οργανισμού Economia Publishing, του αποκλειστικού συνεργάτη
του «The Economist» για τον έντυπο τύπο στην Ελλάδα.



Ιζαμπέλλα Τσίρμπα
LLM, 2012

H Ιζαμπέλλα Τσίρμπα είναι δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
και του Δικηγορικού Συλλόγου Αγγλίας και Ουαλίας. Εξειδικεύεται στο
χρηματοοικονομικό δίκαιο, στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς, καθώς και στο εταιρικό
δίκαιο, έχοντας αναλάβει τη διεκπεραίωση πολλών συναλλαγών σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο.

Είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων, στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο με έμφαση
στις διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές από τη Νομική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών (2011) και στο εταιρικό δίκαιο και στο δίκαιο κινητών
αξιών από το London School of Economics and Political Science (2012). Σπούδασε
Νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2009), ενώ έχει
παρακολουθήσει μαθήματα διεθνούς δικαίου στην Ακαδημία του Διεθνούς
Δικαίου της Χάγης (2009), καθώς και δημοσιογραφίας και διεθνών σχέσεων στο
πανεπιστήμιο Harvard των ΗΠΑ (2007).

Έχει συνεργαστεί με το LSE Enterprise και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ έχει
εργαστεί στην PwC Legal και στη Shearman & Sterling στο Λονδίνο. Από το 2014
εργάζεται ως νομική σύμβουλος στον Όμιλο Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, επικεφαλής για
θέματα χρηματοοικονομικού δικαίου.

Το 2019 βραβεύτηκε από το Euromoney LMG στο Λονδίνο ως “Rising Star: In-
House Counsel” στην Ευρώπη.

Υπήρξε γραμματέας της ελληνικής κοινότητας φοιτητών του LSE για την
ακαδημαϊκή χρονιά 2011-2012. Είναι θερμή υποστηρίκτρια του 30% Club και της
Women Act.

Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.



Αναστάσιος 
Τσομπανίδης

MSc in Statistics & Financial Reporting, 
1986

§ Το επιστημονικό μου background συνδέθηκε με το LSE με τον τίτλο MSc in
Statistics & Financial Reporting.

§ Προηγήθηκε το πρώτο πτυχίο στην ΑΣΟΕΕ στα Οικονομικά με ειδίκευση στην
Στατιστική.

§ Ήμουν ιδρυτής της εταιρείας Συμβούλων Επικοινωνίας National
Communication.

§ Ήμουν, για 13 χρόνια, Διευθυντής Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας στον τομέα του
Asset Management.

§ Ήμουν για τρία χρόνια Διευθυντής Μάρκετινγκ της διεθνούς εταιρείας
ορκωτών εκτιμητών και συμβούλων ακινήτων GLP-GVA.



Καλή επιτυχία σε όλους 
τους υποψηφίους!


