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1. Ανδρεόπουλος Μάριος

Ο Ανδρεόπουλος Μάριος, απόφοιτος του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα. Επίσης, ως φοιτητής έζησε και φοίτησε στο πανεπιστήμιο Universidad Rey
Juan Carlos της Μαδρίτης. Αποφοίτησε το 2014 και κατά τη διάρκεια και στη συνέχεια εργάστηκε σε μεγάλες
επιχειρήσεις (Ο.Τ.Ε, BMW Group Hellas, Karpea SA, κ.α) ενώ παράλληλα απασχολήθηκε και εθελοντικά σε
διάφορους οργανισμούς και δράσεις. Όσον αφορά αυτό το κομμάτι ξεκίνησε με συμμετοχή στην οργανωτική
ομάδα του πανεπιστημίου για δράσεις τις ActionAid κατά του αναλφαβητισμού τα οποίο είχε ως συνέπεια και τη
δημιουργία της επίσημης εθελοντικής ομάδας του ΟΠΑ της «Get Involved» μέσα από την οποία ως ιδρυτικό μέλος
δραστηριοποιήθηκε για την υποστήριξη πολλών ΜΚΟ (Actionaid, Aiesec, 1goal, mporoume, klimama-klimax plus,
SKEP, TedXaueb κ.α) σε δράσεις. Ακόμα στο κομμάτι του εθελοντισμού συμμετείχε στους Special Olympics και στη
Μετάδραση πιο πρόσφατα σε camps σε Πειραιά και Αιγάλεω. Από τον Απρίλιο του 2016 εργάζεται στο τμήμα των
πωλήσεων της Celestyal Cruises για την ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς. Ο Μάριος είναι ένα άτομο το οποίο του
αρέσει να αθλείται, να ασχολείται με τη φωτογραφία και τη ζωγραφική και να ταξιδεύει όσο πιο πολύ μπορεί. Έτσι,
έχει αναπτύξει την ικανότητα να σκέφτεται δημιουργικά και επιχειρηματικά και πιστεύοντας ότι μπορεί να αλλάξει
τον κόσμο που επιχειρήσεις λειτουργούν δείχνοντας στην αγορά και τον κόσμο μια πιο κοινωνική και
ανθρωποκεντρική άποψη. Θεωρεί ότι το πρόγραμμα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας θα του δώσει πιο σταθερές
βάσεις και σημαντικά εφόδια και κατευθύνσεις για την όσο πιο μεγάλη κατανόηση και εμπλοκή σε αυτόν τον
ανερχόμενο κλάδο.

2. Αραβαντινού Άννα-Μαρία
Η Ιωάννα-Μαρία Αραβαντινού είναι τελειόφοιτη του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συμμετείχε σε διάφορα σεμινάρια και διαγωνισμούς σχετικά με την
Επιχειρηματικότητα όπως “2nd WHITE MINDS”, “Marketing and Volunteering" μέσω της ομάδας GET INVOLVED του
Πανεπιστημίου, σε διαγωνισμό του “Stanford University” σχετικά με ένα challenge για την επιμήκυνση της ζωής της
τρίτης ηλικίας καθώς και στο σχέδιο της MOKE, για ενίσχυση start-up εταιρειών. Ασχολείται με τον αθλητισμό και
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συγκεκριμένα για αρκετά χρόνια έπαιζε τένις σε αγωνιστικό επίπεδο, ενώ πλέον προσπαθεί να διατηρεί την επαφή
της με το άθλημα καθώς είναι κάτι που τη γεμίζει πολύ. Παρακολούθησε το μάθημα της “Επιχειρηματικότητας” στο
εαρινό εξάμηνο 2016, πραγματοποιώντας ένα ολοκληρωμένο business plan για αγροτουριστικές μονάδες στην
Ελλάδα, ενώ παράλληλα συμμετείχε και στο προπτυχιακό μάθημα “Κοινωνική Επιχειρηματικότητα“. Στο σημείο
αυτό αρχίζει ένα μοναδικό ταξίδι στο δρόμο της κοινωνικής ευαισθησίας, το οποίο ενισχύεται από τη
πραγματοποίηση ενός project μέσω της συνεργασίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου και του “Χυμοποιείου”
(επιχείρηση παρασκευής χυμών με εργαζόμενους άτομα από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες). Μέσω αυτής της
εργασίας, οι φοιτητές κατόρθωσαν να βοηθήσουν και να προτείνουν νέες ιδέες σε κοινωνικές εταιρείες που
αντιμετώπιζαν προβλήματα σχετικά με τη βιωσιμότητά τους και το τρόπο λειτουργίας τους. Έχοντας αποκομίσει
αυτή τη πρώτη επαφή, λοιπόν, με το κόσμο της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, αποφάσισε να συμμετέχει στην
παρακολούθηση του διπλώματος αυτού, προσδοκώντας να εξερευνήσει νέες πτυχές του κλάδου αυτού και να
αποκομίσει εμπειρίες χρήσιμες για τη μελλοντική της πορεία.

3. Βελέντζας Αναστάσιος

Ο Αναστάσιος Βελέντζας γεννήθηκε στην Αθήνα. Ως μαθητής έζησε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, στις ΗΠΑ και
το Βέλγιο. Αποφοίτησε το 2016 από το τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην
ΑΣΟΕΕ). Κατά τη διάρκεια των σπουδών του εργάστηκε σε μεγάλες επιχειρήσεις (Ο.Τ.Ε, Seven spot κ.α). Από τον
Νοέμβριο του 2014 διατηρεί την θέση του IT manager στο πολιτικό κόμμα «Ποτάμι» με αρμοδιότητες -μεταξύ άλλωντην καθημερινή διαχείριση των social media & της ιστοσελίδας topotami.gr. Έχει ασχοληθεί με τη δημιουργία
διαφόρων Mobile Applications και ιστοσελίδων. Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά & Ισπανικά. Ασχολείται ερασιτεχνικά με
τον αθλητισμό. Είναι βέβαιος, πως οι θεματικές ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος, είναι μια ιδιαίτερη
πρόκληση που θα προσφέρει σημαντικά εφόδια και ερεθίσματα για την καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη κατανόηση
του ρόλου της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στις μέρες μας.
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4. Βλάσση Ιωάννα

Η Ιωάννα Βλάσση γεννήθηκε το 1989 στην Αθήνα. Από μικρή ηλικία ασχολείται με τη μουσική. Είναι
τελειόφοιτη του τμήματος Μουσικών Σπουδών του Καποδοστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και
πτυχιούχος μουσικών οργάνων και θεωρητικών της μουσικής. Έχει παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια και ημερίδες
που σχετίζονται με την παιδαγωγική της μουσικής και την μέθοδο Orff ειδικότερα. Παράλληλα ασχολείται με την
συγγραφή παιδικών παραμυθιών και την δημιουργία μουσικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών ως εργαλείο μάθησης
στις μικρές ηλικίες. Παραδίδει μαθήματα Σαξοφώνου, θεωρητικών της μουσικής και Μουσικοκινητικής και είναι
μέλος σε πολλά μουσικά σχήματα. Από τον Σεπτέμβρη του 2016 είναι ιδρυτικό μέλος του μουσικού συλλόγου
''Music Road'' ο οποίος έχει ως στόχο την ανάπτυξη και διάδοση της μουσικής ως τέχνης και κουλτούρας σε όσο το
δυνατό περισσότερο κοινό.

5. Βιργιόνα Ζάνα
Η Βιργιόνα Ζάνα είναι τελειόφοιτη του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών και συμμετέχει στο Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης
κατά το παρόν ακαδημαϊκό έτος. Φοίτησε δύο εξάμηνα στο Berlin School of Economics and Law (BSEL) κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus. Διαθέτει προϋπηρεσία στις πωλήσεις καθώς
εργάστηκε ως ιδιωτική υπάλληλος σε ποικίλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στη Γερμανία συστηματικά από το
2012 έως σήμερα. Παρακολούθησε το προπτυχιακό μάθημα (ευρείας επιλογής) "Κοινωνική επιχειρηματικότητα" το
εαρινό εξάμηνο του 2016 και συμμετείχε στην πρακτική εργασία "The Changers", εγχείρημα που προέκυψε από τη
συνεργασία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με το Impact Hub. Η εργασία αυτή έφερε ουσιαστικά σε
επαφή φοιτητές και υπαρκτές Κοινωνικές Επιχειρήσεις και έδωσε τη δυνατότητα στους φοιτητές να βοηθήσουν με το
θεωρητικό τους υπόβαθρο επιχειρήσεις που αντιμετώπιζαν προβλήματα βιωσιμότητας και λειτουργίας. Αποτέλεσε,
λοιπόν, την πρώτη ουσιαστική επαφή με την ιδέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας η εμπειρία αυτή και
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προκάλεσε το ενδιαφέρον της να ασχοληθεί περαιτέρω και να λάβει παραπάνω εκπαίδευση ούτως ώστε να είναι σε
θέση να εργαστεί στον τομέα.

6. Βλάχος Σταμάτης

Ο Σταμάτης Βλάχος, είναι ψυχολόγος και πραγματοποίησε τις βασικές του σπουδές στην ψυχολογία, στο Ηνωμένο
Βασίλειο. Ολοκλήρωσε δυο μεταπτυχιακά προγράμματα στην εφαρμοσμένη κοινωνική ψυχολογία και στην
ψυχολογική έρευνα και συνέχισε την ερευνητική του δραστηριότητα στον τομέα της πολιτικής και κριτικής
ψυχολογίας στο Παν/μιο του Bath. Στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε την ψυχοθεραπευτική του κατάρτιση στο Ψυχόδραμα
και τις Θεραπευτικές Κοινότητες στο Ανοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο Αθηνών και μετεκπαιδεύτηκε στον τομέα της
ψυχοκοινωνικής αποκατάσταση στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) και στο
Κέντρο Επαγγελματικής Προεργασίας της Α΄ ψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σήμερα, εργάζεται
για την οργάνωση Caritas ως σχεδιαστής και συντονιστής ψυχοκοινωνικών προγραμμάτων σε δομές φιλοξενίας
προσφύγων, με επίκεντρο την κοινότητα. Παράλληλα, για την ίδια οργάνωση, λειτουργεί ως τοπικός επόπτης για
την Ελλάδα, σε διαβαλκανικό πρόγραμμα κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Μέρος του προγράμματος αυτού
αποτελεί και χρηματοδοτική πρόταση που συνέταξε για τη λειτουργία κοινωνικού συνεταιρισμού τουρισμού για
λογαριασμό της Καθολικής Εξαρχίας των Αρμενίων. Τέλος απασχολείται ως συντονιστής έργου και ερευνητής σε 2
διακρατικά προγράμματα συνεργασίας για τη δημιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων για νέους, στον τομέα της
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, μέσω της οργάνωσης Citizens in Action.
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7. Κούρταλη Μαρία

8. Κυριακάκη Ιωάννα

Η Ιωάννα Κυριακάκη είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ με κατεύθυνση
Χρηματοοικονομικά και Επιχειρηματικά Οικονομικά.
Η έμφυτη ανάγκη της για αλλαγή, την έχει οδηγήσει, στα 12 χρόνια και πλέον εργασιακής εμπειρίας της σε
πολυεθνικές ή μικρές επιχειρήσεις, στην επαφή της με πολλές διαφορετικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης
δίνοντας μια σφαιρική γνώση για το πως μπορούν αυτές να λειτουργούν αρμονικά και αποτελεσματικά. Από τη
διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού ενδιαφέροντος, στην οργάνωση της ενδο-ομιλικής διάχυσης γνώσης, στην
μέτρηση και ανάλυση δεικτών Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, στο rebranding και website-designing, στη
χάραξη στρατηγικής Marketing και εφαρμογής της χρησιμοποιώντας Social Media tools και τέλος στην υποστήριξη
συμβουλευτικής επιχειρήσεων πάνω σε επενδυτικά σχέδια, η Ιωάννα βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο όπου θέλει
όλη αυτή τη σφαιρική εμπειρία να τη χρησιμοποιήσει βοηθώντας επιχειρήσεις των οποίων κύριος στόχος τους θα
είναι ο κοινωνικός αντίκτυπος μέσα από δημιουργικές και καινοτομικές λύσεις.

9. Μητροπούλου Ανθούλα
Η Ανθούλα Μητροπούλου είναι πτυχιούχος του Πανεπιστήμιου Πειραιώς του τμήματος Ο.Δ.Ε. με ειδίκευση
Λογιστική. Δουλεύει από το 1995 σε λογιστήρια του δημόσιου τομέα. Η ζωή είναι γεμάτη προκλήσεις και ευκαιρίες.
Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όλα συμβαίνουν για κάποιο σκοπό. Ίσως συμβάλω στην αύξηση των νέων εθελοντών
αιμοδοτών. Προσδοκώ ότι έχω να πάρω πολλά από το πρόγραμμα.

10. Τραχανάς Εμμανουήλ
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Ο Τραχανάς Εμμανουήλ είναι Συνιδρυτής και Οικονομικός Διευθυντής στην εταιρεία ΣΜ² ΙΚΕ, η οποία ειδικεύεται
στη παροχή υπηρεσιών στον τομέα των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων. Παράλληλα εργάζεται σαν ΛογιστήςΦοροτεχνικός σε λογιστικό γραφείο και δραστηριοποιείται στον τομέα της Μελισσοκομίας, ως ενεργός
μελισσοκόμος και έμπορος μελιού. Συμμέτοχος σε πολλές κοινωνικές δράσεις που αφορούν τον τόπο καταγωγής
του, τη Σκύρο (μέλος ΚΟΙΝΣΕΠ, μέλος στην ομάδα διάσωσης για το σκυριανό αλογάκι κα), επιθυμεί να αναδείξει τις
δυνατότητες του τόπου και να γίνει αρωγός στην ανάπτυξη της οικονομίας του μέσω μιας ανθρωποκεντρικής
σκοπιάς με κοινωνικό χαρακτήρα. Παθιασμένος, ανήσυχος, ιδεολόγος και τρομερά δραστήριος, ψάχνει συνεχώς
τρόπους να διευρύνει τις γνώσεις του και να αναπτύξει τις ικανότητες του, προκειμένου να υλοποιήσει τις φιλοδοξίες
του. Για το λόγο αυτό παρακολουθεί πλήθος σεμιναρίων και ημερίδων σχετικών με τα αντικείμενα του (αγροτικά
προϊόντα, μελισσοκομία, κοινωνική επιχειρηματικότητα, φορολογία) και ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις
στους παραπάνω τομείς και ψάχνει καινοτόμους και πρωτοποριακούς συνεργάτες για να αναπτύξει το έργο του.
Σκοπός του, η ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου του, με προβολή των τοπικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές με
ανάδειξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, αφήνοντας το δικό του κοινωνικό αποτύπωμα.

11. Χαρδαλιά Μαρία-Κάντια

