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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΡΙΕΡΑΣ 
Πεπειραμένος Risk Manager, με εις βάθος γνώση των προϊόντων κεφαλαιαγορών και 
χρηματαγορών Αξιών και Παραγώγων, και με άριστη και εφαρμοσμένη γνώση των CRD, CRR, 
MiFID και Basel απαιτήσεων. 
Συνδυάζοντας τόσο τη μακροχρόνια τεχνική και οργανωτική τεχνογνωσία όσο και 
αριθμητικές / αναλυτικές δεξιότητες, δημιούργησε όλα τα τμήματα στα οποία εργάστηκε 
(dealing room, brokerage, risk management), ιδρύοντας και επεκτείνοντάς τα σε κάθε 
εταιρεία. Παρέχει ανεξάρτητες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Εταιρείες Επενδυτικών 
Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ) και σε Εταιρείες Τεχνολογίας, Εκπαίδευσης και Καινοτομίας, τόσο 
σχετικά με το σχεδιασμό και την παρακολούθηση του Πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων τους 
όσο και με τη δημιουργία νέων και πρωτότυπων προϊόντων και υπηρεσιών. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Οκτ 2017 
έως 
σήμερα 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 
Συνιδρυτής - CityLab, STEM Labs (Εργαστήρια STEM / Εκπαιδευτικής Ρομποτικής) 
- Επικεφαλής Έρευνας και Ανάπτυξης. Σχεδιασμός και παρακολούθηση του εκπαιδευτικού
προγράμματος, προγραμμάτων σπουδών, εργαστηρίων, μαθημάτων, σεμιναρίων και επιλογή
εκπαιδευτικών πλατφορμών (software / hardware) ανά εργαστηριακό μάθημα.

Risk Consultant, Ανεξάρτητες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 
- Ανεξάρτητες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Εταιρείες Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ) και
σε Εταιρείες Τεχνολογίας, Εκπαίδευσης και Καινοτομίας.

Ιαν 2010 
έως 
Αυγ 2017 

Eurobank Equities – Αθήνα 
Risk Manager 

Κύρια καθήκοντα 
- Καθιερώνει μεθόδους, τεχνικές και διαδικασίες με στόχο τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, τον
μετριασμό, την παρακολούθηση και την αναφορά κινδύνων (market, credit και operational)
(αγοράς, πιστωτικών και λειτουργικών) που προκύπτουν από τα προϊόντα, τις διαδικασίες και
τις υπηρεσίες της εταιρείας.
- Συνεχής υποστήριξη στα Ανώτερα Διευθυντικά Στελέχη και Επιχειρηματικές Μονάδες στους
ρόλους τους για την εκτέλεση και τη διαχείριση των πολιτικών κινδύνου της εταιρείας
σύμφωνα με τα δικά τους επίπεδα ανοχής κινδύνου.
- Δημιουργεί κατευθυντήριες γραμμές συναλλαγών ιδίου χαρτοφυλακίου και πολιτική
διαχείρισης κινδύνου για την EFG Istanbul Equities (2011-2012). Αποφασίζει για τον Risk
Manager διαχειριστή κινδύνου (συνεντεύξεις, περιγραφές θέσεων εργασίας).
- Κύριο επίτευγμα
Μηδενικά (0 - ΜΗΔΕΝ) συμβάντα κινδύνου καθώς και ευρήματα σε όλους τους 
διενεργηθέντες ελέγχους και αξιολογήσεις, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Η εταιρία 
εκτίθετο σε ρίσκα που είχε αξιολογήσει και αναλάβει συνειδητά από πριν. Το επίτευγμα είναι 
πολύ σημαντικό λαμβάνοντας υπόψη ότι η Eurobank Equities κατείχε σταθερά την πρώτη 
θέση σε μερίδιο αγοράς, καθώς και πρόσφερε όλα τα (απλά και σύνθετα) προϊόντα και 
υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα πελατών (ιδιωτών και θεσμικών). 
Ενδεικτικά επιτεύγματα με την ανάληψη και δημιουργία της θέσης 
- Ευρεία και σε βάθος μέτρηση του Κινδύνου Αγοράς της εταιρείας. Εξάλειψη του Λειτουργικού
Κινδύνου. Αποτελεσματική μέτρηση πραγματικών και πιθανών κινδύνων – και ρίσκων.
- Δημιουργία μιας αληθινής κουλτούρας ιδιοκτησίας κινδύνου, σε όλα τα στελέχη, μέσω ενός
κλιμακούμενου και ενεργού μηχανισμού αναφοράς κινδύνου.



Νοε 1999 
έως 
Δεκ 2009 

- Η εταιρεία δεν εκτέθηκε ποτέ σε κινδύνους (αγοράς, πιστωτικούς, λειτουργικούς) που θα
μπορούσαν να είχαν εντοπιστεί εκ των προτέρων.
- Η Διοίκηση παρέμενε σίγουρη ότι η επιχείρηση ήταν σε καλό δρόμο, «σύμφωνα με τα πλάνα».
- Έβαλε δύο μότο: Αρχικά, «Πάρτε έξυπνα ρίσκα» και φεύγοντας «Risk is our business».

Director – Derivatives Desk 
- Δημιουργία του derivatives desk, με την έναρξη λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Παραγώγων
Αθηνών. Υπεύθυνος sales, brokerage and trading εισηγμένων παραγώγων σε κεφαλαιαγορές,
χρηματαγορές και εμπορεύματα.
- Δημιουργία over the counter exotic products desk (ISDA) ως βασικό στοιχείο της αγοράς
structured products (ιδιαίτερα δημοφιλής αγορά από το 2001 έως το 2006).

Φεβ 1996 
έως 
Οκτ 1999 

ALPHA FINANCE – Αθήνα 
Fixed Income Sales and Trading  
Συναλλαγές σε Ομόλογα και παράγωγά τους. Αποτίμηση και συναλλαγές σε νέα παράγωγα 
προϊόντα σταθερού εισοδήματος. 
Head of Derivatives Sales  
Δημιούργησε (1999) το Τμήμα Εισηγμένων Παραγώγων. 

Οκτ 1991 
έως 
Φεβ 1996 

EGNATIA BANK – Αθήνα 
Dealer - Money markets και fixed income instruments. Computer Scientist. 
- Head money market desk και έλεγχος της θέσης (FX, MM) της τράπεζας
- Ανέπτυξε και ενημέρωνε διαρκώς το in-house software για την παρακολούθηση σε
πραγματικό χρόνο τις θέσεις, τα P/L και τους κινδύνους της τράπεζας που προκύπτουν από
διατραπεζικές συναλλαγές και συναλλαγές πελατών σε χρηματαγορές, FX, και FX options.

Σεπ 1990 
έως 
Μάι 1992 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ  
Στρατιωτική θητεία 
Μέλος της ομάδας που δημιούργησε ένα bulletin board system για την αυτοματοποιημένη 
κατασκευή μετεωρολογικών μηνυμάτων και χαρτών καιρού, που χρησιμοποιούνται 
επιχειρησιακά από τα αεροδρόμια της Ελλάδας. 

Αυγ 1986 
έως 
Ιουν 1990 

F.O.R.T.H. - INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE - Heraclion Crete 
Computer scientist 
Ανάλυση απαιτήσεων για πολύ μεγάλους οργανισμούς. Ανάπτυξη software σε πληθώρα 
πλατφορμών (mainframes, pc, mac, workstations), γλώσσες (C, Pascal, Prolog, Basic, 
assembly), databases (dBasexx, Oracle, Sybase) και λειτουργικά συστήματα (Unix, Dos).  
Ερευνητικά έργα με ειδικές απαιτήσεις σχεδιασμού, ανάλυσης και software. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 
Σεπ 1984 
Φεβ 1989 

B.Sc. Computer Science – Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά (Proficiency). 
Πιστοποιήσεις:  Certified Advisor in Derivatives and Securities: “Πιστοποιητικό B”, ΕΚ. 

Certified Market Maker – Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών (1999). 

Mέλος, 
Συμμετοχές: 

Ιδρυτικό μέλος της Επιτροπής Κινδύνου της ΕΧΑΕ (2014–17). 
Eurobank Equities ExCo, Credit Committee, Risk Committee (2010–17). 

. Επιστημονικά 
Ενδιαφέροντα: 

Data mining και Decision Support Systems.  
Monte Carlo και simulation algorithms.  
Algorithmic, program and quantitative trading.
Software, systems, και operations για πραγματικό Risk Management. 
STEM / Ρομποτική. 




