Βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.
Ο κ. Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου είναι ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της
Invel Real Estate, μιας εταιρείας επενδύσεων που ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 με σκοπό
την αξιοποίηση ευκαιριών στις ευρωπαϊκές αγορές ακινήτων, προσφέροντας στους επενδυτές
τη δυνατότητα συν-επενδύσεων σε επιλεγμένες επενδυτικές ευκαιρίες. Η Invel διαχειρίζεται
σήμερα ακίνητα αξίας περίπου 3,5 δις ευρώ στην Ευρώπη, με ισχυρή παρουσία κυρίως σε
Ιταλία, Ελλάδα και Κύπρο. Η συναλλαγή ορόσημο της Invel υπήρξε η απόκτηση του 66% της
Prodea Investments από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (ΕΤΕ) τον Δεκέμβριο του 2013, την
οποία ακολούθησε η απόκτηση του μετοχικού μεριδίου 32,7% της ΕΤΕ τον Ιούνιο του 2019,
καταλήγοντας σε συνολική απόκτηση του 98,7% της μεγαλύτερης ελληνικής ΑΕΕΑΠ. Ο κος
Παπαχριστοφόρου ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επενδυτικής Επιτροπής
της Prodea Investments, επιβλέπει όλο το επενδυτικό πλάνο. Από το 2013 έχει διαδραματίσει
καθοριστικό ρόλο στην δημιουργία νέου οράματος και στρατηγικής για την εταιρεία
εφαρμόζοντας παράλληλα ένα επιτυχημένο πρόγραμμα εξαγορών και χρηματοδοτήσεων που
οδήγησε σε σημαντική αύξηση του χαρτοφυλακίου των ακινήτων, διαφοροποίηση των
μισθωτών και αύξηση της αποδοτικότητας. Αξιοσημείωτη είναι και η πρόσφατη δημιουργία
της MHV Mediterranean Hospitality Venture Ltd, μιας εταιρείας που στοχεύει σε επενδύσεις
στο ξενοδοχειακό τομέα, με πιο πρόσφατη την εξαγορά του Parklane, a Luxury Collection
Resort &Spa Limassol, του μοναδικού luxury collection resort στην Κύπρο. Ο κος
Παπαχριστοφόρου κατέχει πτυχίο στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο London School of
Economics και Μεταπτυχιακό σε International Economics and Management από την Σχολή
Διοίκησης της SDA Bocconi του Μιλάνο.
2.
Ο Δρ Αριστοτέλης Καρυτινός είναι Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, διαθέτει
μακρόχρονη εμπειρία σε επενδυτικές και τραπεζικές δραστηριότητες καθώς κατείχε
διευθυντικές θέσεις στον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Πριν από τη σημερινή του
θέση ήταν για 6 χρόνια Γενικός Διευθυντής Ακίνητης Περιουσίας του Ομίλου της Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδος. Προηγουμένως κατείχε ανώτερες θέσεις στον Όμιλο Eurobank όπου
διετέλεσε Επικεφαλής του Real Estate του Ομίλου, Διευθυντής Στεγαστικής Πίστης και
Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Properties AEEAΠ (αργότερα γνωστή ως Grivalia ΑΕΕΑΠ).
Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην τελευταία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εισαγωγή
των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2006 καθώς και η αύξηση του
μετοχικού της κεφαλαίου το 2007, συγκεντρώνοντας συνολικά περίπου €450εκ.. To 2010
ηγήθηκε της ομάδας ίδρυσης της «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ» η οποία αργότερα
απορροφήθηκε από τη σημερινή PRODEA. Ο Δρ Καρυτινός είναι κάτοχος διδακτορικού
διπλώματος από το Πανεπιστήμιο του Warwick, UK και είναι μέλος του RICS.

3.
Η κα Θηρεσία Μεσσάρη κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και
Εργασιών και είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας PRODEA
Investments. H εμπειρία της στον χώρο του real estate ξεπερνά τα 20 έτη καθώς
προηγουμένως κατείχε υψηλόβαθμες θέσεις στο χώρο του real estate στους ομίλους της
Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank, έχοντας ενεργό ρόλο στην ίδρυση και εισαγωγή στο
Χρηματιστήριο Αθηνών της Grivalia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. στην οποία κατείχε τη θέση του
Επικεφαλής Finance, Control & Operations. To 2010 συμμετείχε στην ομάδα ίδρυσης της
ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ η οποία αργότερα απορροφήθηκε από τη σημερινή PRODEA. Eίναι
απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Bsc in Informatics με εξειδίκευση στην
ανάλυση, σχεδιασμό και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων) με συμπληρωματικές
σπουδές στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
4.
Ο κ. Αθανάσιος Καραγιάννης, είναι Επικεφαλής Επενδύσεων και Χαρτοφυλακίου της
Εταιρείας από τον Ιούνιο του 2020. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής
Επενδύσεων και διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία σε επενδυτικές δραστηριότητας και στην
αγορά των ακινήτων. Πριν την έλευσή του στην Εταιρεία, ήταν στέλεχος για έξι χρόνια στην
εταιρεία Invel Real Estate, στην οποία εντάχθηκε το 2014. Προηγουμένως, υπήρξε στέλεχος
της Deutsche Bank Asset Management στο Λονδίνο για περισσότερα από 6 χρόνια, ενώ
ξεκίνησε την καριέρα του ασχολούμενος με τον ξενοδοχειακό και τον ασφαλιστικό κλάδο.
Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, κάτοχος
πτυχίου MBA από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακού τίτλου (M.Sc.) στην
εταιρική στρατηγική ακινήτων από το Cass Business School.
5.
Ο κ. Ιωάννης Κυριακόπουλος, είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
της Εταιρείας και διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στα χρηματοοικονομικά και τραπεζικά
θέματα. Είναι Γενικός Διευθυντής Ακίνητης Περιουσίας του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας και
έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, Βοηθός Γενικός Διευθυντής
Δραστηριοτήτων Εξωτερικού, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Εθνικής Τράπεζας, και
Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Είναι
πτυχιούχος του Μαθηματικού καθώς και του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου
Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc in Statistics and Operational Research) του
Πανεπιστημίου Loughborough της Aγγλίας. Είναι μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Ελληνικά
Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΕΣ.
6.
Ο κ. Νικόλαος Ιατρού είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας και διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία (25 ετών) σε θέματα Capital Markets. Συνίδρυσε
την Ελληνική Χρηματιστηριακή Α.Ε και διετέλεσε Εκτελεστικός Αντιπρόεδρός της για 11
χρόνια, (Corporate Finance, Asset Management και Research). Κατείχε τις θέσεις του

Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της Marfιn Hellenic
Securities και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της
Marfιn Bank, καθώς και άλλες διευθυντικές θέσεις στον Όμιλο της Marfin, στην Ελλάδα και
στην Κύπρο. Από το 2008 και μετά, δραστηριοποιείται στο Corporate Dept. Restructuring, στο
Corporate Advisory καθώς και στο Wealth Management. Είναι Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
της SILK CAPΠAL PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία δραστηριοποιείται στους παραπάνω τομείς.
Είναι ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ ΑΕ, μέλος της Ολομελείας της
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, καθώς και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Marketing και
ισόβιο μέλος της Φιλίππου Ενότητας της Ελλάδος. Είναι κάτοχος πτυχίου Business
Administration.
7.
Ο κ.Γεώργιος Κουντούρης, είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
και μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής της Εταιρείας. Έχει μακρόχρονη εμπειρία στη διοίκηση
επιχειρήσεων και στον τομέα επενδύσεων σε ακίνητα, έχοντας διατελέσει μέλος διοικητικών
συμβουλίων και επενδυτικών επιτροπών διαφόρων εταιρειών. Επίσης υπήρξε Διευθύνων
Σύμβουλος και Επικεφαλής στην Ευρώπη στην DLJ Real Estate Capital Partners της Credit
Suisse, Managing Director and συνεπικεφαλής του Real Estate Private Equity Group της
Deutsche Bank, Assistant Director και συνιδρυτής του Real Estate Finance Group στη Lazard
Brothers & Co Ltd. και Αντιπρόεδρος της Salomon Brothers. Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικού
Μηχανικού από το Πολυτεχνείο Αθηνών, πτυχίου διοίκησης επιχειρήσεων (MBA) από το
Harvard και διδακτορικού (Ph.D.) Πολιτικού Μηχανικού από το MIT.
8.
Ο
Δρ. Σπυρίδων Μακριδάκης, είναι ανεξάρτητο μη-εκτελεστικό μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και
διευθυντής του Ινστιτούτου για το Μέλλον (IFF) και ιδρυτής και διευθυντής του Κέντρου
Ανοικτών Προβλέψεων Μακριδάκης (MOFC). Επιπλέον, είναι ομότιμος καθηγητής στο INSEAD,
καθώς και στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Διετέλεσε Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της
Lamda Development SA από το 2000 έως το 2004 και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της
Grivalia Properties REIC από το 2005 έως το 2009. Ήταν ο ιδρυτής και αρχισυντάκτης των
περιοδικών Journal of Forecasting και International Journal of Forecasting. Έχει συντάξει και
έχει συν-συγγράψει, είκοσι επτά βιβλία και περισσότερα από 360 άρθρα. Ο Δρ. Μακριδάκης
είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor (BBA) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο
Πειραιώς και MBA και διδακτορικό (Ph.D.) από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.

9.
Ο Δρ Πρόδρομος Βλάμης, είναι Aνεξάρτητο μη-εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρείας. Είναι Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης του
Πανεπιστημίου Πειραιώς και Associate στο Department of Land Economy του Πανεπιστημίου
Cambridge. Κατά το παρελθόν έχει εργαστεί ως ερευνητικός εταίρος στο Graduate School of

Design (Real Estate Academic Initiative), Πανεπιστήμιο Harvard, ΗΠΑ, ως ανώτερος
ερευνητικός εταίρος και επισκέπτης ερευνητικός εταίρος στο Ελληνικό Παρατηρητήριο,
London School of Economics & Political Science και ως Λέκτορας Χρηματοοικονομικής στο
University of Cambridge στη Βρεττανία. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών &
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
έχει
μεταπτυχιακό τίτλο M.Sc. στα Οικονομικά μεταπτυχιακό τίτλο M.Phil. στα Οικονομικά της
Αγοράς Ακινήτων (Land Economy) και Διδακτορικό (Ph.D.) στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Αγοράς Ακινήτων.
10.
Η κα Γαρυφαλλιά (Λίτσα) Σπυριούνη είναι στέλεχος επιχειρήσεων με μακρόχρονη
και πολυσχιδή εμπειρία στους τομείς των χρηματοοικομικών, της φορολογίας και της
ελεγκτικής, σε μεγάλους οργανισμούς και σε διεθνές επίπεδο. Σήμερα είναι Group Tax
Director του Ομίλου Coca Cola Hellenic Bottling Company (CCH). Στο παρελθόν έχει διατελέσει
Βοηθός Γενική Διευθύντρια Οικονομικών και Λειτουργικής Στήριξης - Group Tax Director του
Ομίλου Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ελεγκτής και φορολογικός σύμβουλος (senior tax
partner) στην ελεγκτική εταιρεία KPMG, οικονομική αναλύτρια στη Citibank και ελεγκτής στην
ελεγκτική εταιρεία Peat Marwick Mitchell. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (CPA(GR), ΣΟΕΛ) και έχει λάβει εκτεταμένη
επαγγελματική εκπαίδευση σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων.

Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων μελών τέθηκαν στη διάθεση των μετόχων στο
διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.prodea.gr πριν την πραγματοποίηση της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης.

