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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. 

 

 
Θοδωρής Kαλαμπόκης 

Αντιπρόεδρος 



 
 

ΜSc in Philosophy of Science, 2013 

MPA in Public Policy and Management 2015 

O Θοδωρής Kαλαμπόκης πήγε σχολείο στο Κολλέγιο Αθηνών, και συνέχισε τις προπτυχιακές του 

σπουδές στο τμήμα Δ.Ε.Ο.Σ. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου και αποφοίτησε 

δεύτερος με βαθμό 8,33/10. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο LSE και σήμερα είναι 

κάτοχος του MSc in Philosophy in Science και του MPA in Public Policy and Management. Εργάζεται 

στην Aqurance SA ως Senior Consultant στον τομέα των πωλήσεων. Το 2019 συμμετείχε στις 

Ευρωεκλογές ως ο νεότερος υποψήφιος Ευρωβουλευτής πανελλαδικά, και συγκέντρωσε 36.338 

ψήφους. Διατέλεσε για τρία χρόνια (2012-2015) Πρόεδρος του Eλληνικού Συλλόγου Φοιτητών του LSE 

και διακρίθηκε τόσο αυτός όσο και ο σύλλογος με Stars Award από το πανεπιστήμιο μας, για πρώτη 

φορά στην ιστορία του. Επί προεδρίας του, ιδρύθηκε και έγινε θεσμός, το Ελληνικό Forum Φοιτητών 

LSE, πρωτοβουλία που γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Διετέλεσε ακόμα για δυο χρόνια (2016-2018) 

Αντιπρόεδρος και Ταμίας του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του LSE. 

Μαρία Αρβανιτίδου Γενική 
Γραμματέας 

 

 
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. 

 

 
Άννα Παπαδημητρίου Ταμίας 

 
 
MSc in Systems Analysis, 1987 
Είναι 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. 
Έχει πολυετή εμπειρία σε υψηλόβαθμες θέσεις μάνατζμεντ σε τμήμα πωλήσεων σε Ελληνικές εταιρίες 
καθώς και στο τμήμα Marketing της πολυεθνικής Warner Lambert. 
Από τις αρχές του 2015 έως το τέλος του 2017, κατείχε τη θέση της Chapter Manager του 
Entrepreneur’s Organization Greece, το Διεθνή Οργανισμό Δικτύωσης και Ανάπτυξης 
Επιχειρηματιών. Από το Φεβρουάριο του 2018 ανέλαβε Εκτελεστική Διευθύντρια στην 
Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, μια κοινότητα 70 και πλέον 
Ελληνικών παραγωγικών επιχειρήσεων που διατηρούν την Έδρα, την Παραγωγή και την 
Ιδιοκτησία τους στην Ελλάδα. 
Μιλάει άπταιστα Αγγλικά, Γαλλικά και έχει ως στάση ζωής τον εθελοντισμό. Από το 2010 
συμμετείχε ως Μέλος ενεργά στο έργο της Επιτροπής Γονέων για το Πρόγραμμα 
Υποτροφιών του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος- Κολλέγιο Αθηνών και 
συγκεκριμένα από το 2017-2019 διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. 

 
 

Ιζαμπέλλα Τσίρμπα 



 
 

Νομική Σύμβουλος, Υπεύθυνη Συμμετοχής Μελών και Εξεύρεσης Οικονομικών Πόρων 
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. 

 

Μαίη Ζαννή 

 

 

Υπεύθυνη Διεθνών και Δημοσίων σχέσεων 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. 

 

 
Κατερίνα Κ. Πουρναροπούλου 

 
 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας, Βιωσιμότητας και Αριστείας 

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 Τίτλο Σπουδών (MSc) στην Υγεία, Κοινότητα και Ανάπτυξη, LSE 
(2011), Μεταπτυχιακό Τίτλος Σπουδών (PGD) στην Πολιτική Επικοινωνία, City University 
(2010), Προπτυχιακό 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. 

 
 
 
 

 


