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Αλεβίζου Φαίη 

 

Η Φαίη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Αποφοίτησε το 2015 από το τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και το 2016 από το τμήμα Ψυχολογίας του Αμερικάνικου Κολλεγίου Ελλάδος. Παρακολουθεί το 
ετήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (ΟΠΑ) έχοντας ως στόχο να κατανοήσει την έννοια της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, τη θέση 
στην Ελλάδα και το μέλλον που έχει ο τομέας στη χώρα. Επιδίωξη της είναι να ασχοληθεί με ένα τομέα που 
θα της δώσει τη ευκαιρία να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. 

 

 

Αστερίου Μαρία 

 

Η Μαρία γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησε από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ ενώ είναι 
κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου ΜΑ in Strategic Communication and Public Relations από το Deree 
College. Έχει εκπαιδευτεί στο Event Management από το τμήμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ. 
Εργάστηκε ως Project Manager και ως Event Manager σε πολιτιστικές διοργανώσεις μεγάλων φορέων και μη 
κερδοσκοπικών οργανισμών. Είναι ιδρύτρια της μη κερδοσκοπικής εταιρείας People Behind 
(www.peoplebehind.gr), η οποία στοχεύει στην υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων μέσα από 
κοινωνικοπολιτιστικά προγράμματα. Είναι βέβαιη πως το ετήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Κοινωνική 
Επιχειρηματικότητα του ΟΠΑ θα ενισχύσει σημαντικά την επιχειρηματική της δραστηριότητα και θα της 
προσφέρει το θεωρητικό υπόβαθρο για την καλύτερη κατανόηση του ρόλου της Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας στις μέρες μας.  



Γεωργούλια Ευαγγελία 

 

Η Γεωργούλια Ευαγγελία γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Αποφοίτησε το 2016 από το τμήμα Πολιτικών 
Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια 
πήρε μέρος στο πρόγραμμα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στo Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 2017. 
Κατά την διάρκεια των σπουδών της έχει παρακολουθήσει διάφορα σεμινάρια με την οργάνωση της 
διοίκησης και  έχει άριστη γνώση της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας. Παράλληλα, ασχολήθηκε ερασιτεχνικά 
με την κατασκευή κοσμημάτων , με την τεχνική φωτογραφίας και την εκμάθηση παραδοσιακών χορών. 
Πιστεύει, πως το ετήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα του ΟΠΑ θα δώσει τα 
εφόδια για την αναγνώριση και την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων και θα δείξει τον δρόμο για 
την δημιουργία βιώσιμων κοινωνικών επιχειρήσεων. 

 

Μαντά Κωνσταντίνα 

 

Η Κωνσταντίνα Μαντά γεννήθηκε στο Ηράκλειο-Κρήτης και αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Πειραιά, τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών το 2014 έχοντας παρακολουθήσει ένα εξάμηνο στο West Pomeranian 
University of Technology στην Πολωνία, μέσω του προγράμματος Erasmus. Ασχολείται με τον τουρισμό μέσω 
ξενοδοχειακών μονάδων  και τις εναλλακτικές θεραπείες και έχει εκπαιδευτεί στο σύστημα της yoga. Μέσω 
του ετήσιου Εκπαιδευτικού Προγράμματος στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα του ΟΠΑ έχει σκοπό να 
συμβάλει στη κοινωνική συνείδηση και την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. 

 



Νικολούτσος Νίκος 

 

Ο Νίκος Νικολούτσος γεννήθηκε στην Αθήνα. Έζησε για 11 συναπτά έτη στο Μάντσεστερ του Ηνωμένου 
Βασιλείου όπου και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στις Οικονομικές Υπηρεσίες και στα Χρηματοοικονομικά. 
Κατά την διάρκεια των σπουδών του εργάστηκε σε Βρετανικές εταιρείες (PZ Cussons, smie the Internet 
bank). Το 2006 επέστρεψε στην Ελλάδα και εργάστηκε ως υπεύθυνος πιστωτικού κινδύνου για την Marfin 
Egnatia Bank και αργότερα για την HSBC Bank plc ενώ από το 2012 έως το 2017 εργάστηκε ως 
οικονομολόγος για λογαριασμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από τον Ιούλιο του 
2017 διατηρεί την θέση του Συμβούλου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο 6ο Δημοτικό Ιατρείο Αθηνών με 
αρμοδιότητες την υποστήριξη και υλοποίηση επιχειρηματικών ιδεών με κοινωνικό χαρακτήρα. Μιλάει 
Αγγλικά. Θεωρεί ότι οι θεματικές ενότητες του ετήσιου Εκπαιδευτικού Προγράμματος στην Κοινωνική 
Επιχειρηματικότητα του ΟΠΑ τεκμηριώνουν και θεμελιώνουν τις βασικές αρχές της συμβουλευτικής στο πεδίο 
της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και πιστοποιούν τη θέση του Συμβούλου 
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. 

 

Ουρανή Γεωργία 

 

Η Γεωργία Ουρανή είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με κατεύθυνση στον τομέα της Διοικητικής Επιστήμης 
και του Δημοσίου Δικαίου. Λόγω της επιχειρηματικής της ανησυχίας έχει λάβει μέρος στο Athens Startup 
Weekend University του 2017, καθώς και στο Entrepreneurship school 2017, με θέμα την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα. Ωστόσο παράλληλα με τις σπουδές της εργαζόταν στην ΖΑRA Hellas  S.A. (INDITEX 



group) ως πωλήτρια και ταμίας ενώ το τελευταίο εξάμηνο είχε προαχθεί ως εμπορική υπεύθυνη. Μιλάει 
αγγλικά και ασχολείται ενεργά με τον εθελοντισμό. Τέλος, πιστεύει πως μέσα από το ετήσιο Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα του ΟΠΑ θα μπορέσει να λάβει τις κατάλληλες γνώσεις και 
κατευθυντήριες γραμμές έτσι ώστε να φέρει επιπρόσθετη αξία σε επιχειρήσεις με κοινωνικό αντίκτυπο. 

 

 

 


