
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. 

 

Δημήτριος Αντωνάκος  

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1952. Αποφοίτησε το 1975 από την Πολυτεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης ως 
Τοπογράφος Μηχανικός. Συνέχισε τις σπουδές του στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π και 
αποφοίτησε  το  1979  με  την  ειδικότητα  του  Δομοστατικού.  Κατέχει  πτυχίο  ΜΕΚ  Δ΄  τάξης  γενικό. 
Εντάχθηκε στη ΓΕΚ ΑΕ το 1979 και από το 1981 μέχρι το 2004 διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. ενώ  από το 
2005 έως το 2016 διεύθυνε τις δραστηριότητες της Εταιρείας στη Μέση Ανατολή. Από το 2000 μέχρι 
το 2016 ήταν τεχνικός Διευθυντής των οικοδομικών έργων της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Διετέλεσε Πρόεδρος της 
ΤΕΡΝΑ Α.Ε από το 2011 έως το 2016. 

 

Κωνσταντίνος Βαβαλέτσκος  

Γεννήθηκε  το 1956  στην  Καρδίτσα.  Το 1980  αποφοίτησε από  το  Ε.Μ.Π.  από  το  Τμήμα Ναυπηγών 
Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. 
Εντάχθηκε  στην  ΓΕΚ  Α.Ε.  το  1982  και  ως  το  1987  κατείχε  την  θέση  του  Εργοταξιάρχη 
Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε διάφορα έργα. 
Από το 1987 έως το 2002 κατείχε την θέση του Διευθυντή Έργων. Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της ΓΕΚ 
Α.Ε. από το 1986 έως το 2002. 
Από  το  2002  έως  σήμερα  είναι Μέλος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  ΤΕΡΝΑ  Α.Ε.  και  Τεχνικός 
Διευθυντής του Η/Μ Τμήματος της Εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
 

Εμμανουήλ Βράϊλας  

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955. Το 1978 αποφοίτησε ως Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός από 
το Ε.Μ.Π. και συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στην ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΛΟΥΖΗΣ στη ΓΑΛΛΙΑ 
("ENSEEIHT"). 
Από  την  αρχή  της  επαγγελματικής  του  σταδιοδρομίας,  ήτοι  το 1982,  συμμετείχε  στην  κατασκευή 
μεγάλων Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σήμερα κατέχει τη θέση του 
Προέδρου  στις  Εταιρίες  ΝΕΑ  ΟΔΟΣ  Α.Ε.  και  ΟΔΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ  Α.Ε.  ενώ  παράλληλα 
συμμετέχει ως μέλος Δ.Σ. στον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. καθώς και σε θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου  
στους τομείς των Κατασκευών, Παραχωρήσεων και Σταθμών Αυτοκινήτων. Είναι ενεργό μέλος των 
Επαγγελματικών  Συνδέσμων  Τεχνικών  Εταιρειών,  κατέχοντας  τη  θέση  του  Ταμία  στο  Δ.Σ.  του  
Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ) και του Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών 
Εταιρειών (ΣΑΤΕ). 
 

Μιχαήλ Γουρζής  

Γεννήθηκε  στην  Λευκάδα  το  1940.  Το  1965  αποφοίτησε  από  την  Σχολή  Υπομηχανικών  Αθήνας. 
Εργάστηκε σαν ελεύθερος επαγγελματίας ‐ Ανάδοχος Κατασκευαστής Δημοσίων Έργων από το 1969 
μέχρι το 1976. Κατέχει πτυχίο ΜΕΚ Δ΄ τάξης και από το 1977 διευθύνει έργα της ΤΕΡΝΑ ΑΕ. 

 

Νικόλαος Κάμπας  

Γεννήθηκε  στο  Βόλο  το  1946.  Το  1969  αποφοίτησε  από  το  ΕΜΠ  ως  Διπλωματούχος  Πολιτικός 
Μηχανικός. Εντάχθηκε στη ΓΕΚ το 1972 και είναι  ιδρυτικό μέλος της ΓΕΚ ΑΕ. Κατά τη διάρκεια της 
σαραντάχρονης επαγγελματικής  του δραστηριότητας, στον κατασκευαστικό κλάδο και στον  τομέα 
ανάπτυξης  ακινήτων,  έχει  εκτελέσει  πλήθος  έργων  στην  Ελλάδα  και  το  Εξωτερικό.  Διετέλεσε 
Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος  της  ΓΕΚ ΑΕ και Διευθύνων Σύμβουλος  του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Μέλος 
Δ.Σ. Εταιρειών συνδεδεμένων και μη του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ από το 2002 μέχρι το 2011 κατείχε 
τη θέση του Προέδρου Δ.Σ. και στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΑΕ. 



Σπυρίδων Καπράλος  

Γεννήθηκε  το  1955  στην  Αθήνα.  Σπούδασε  Οικονομικά  στο  Πανεπιστήμιο  Αθηνών,  και  πήρε 
Μεταπτυχιακό  Τίτλο Διοίκησης  Επιχειρήσεων  (MBA)  στο Πανεπιστήμιο  INSEAD  της  Γαλλίας. Μιλά 
άπταιστα Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.  
Είναι  Πρόεδρος  της  Ναυτιλιακής  Εταιρείας  Star  Bulk  Carriers  και  Διευθύνων  Σύμβουλος  της 
Ναυτιλιακής Εταιρείας OceanBulk Containers,  ενώ είναι Πρόεδρος  του Δ.Σ.  της Ευρωκλινικής.  Έχει 
διατελέσει Υποδιοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Πρόεδρος της Ε.Τ.Ε.Β.Α., Πρόεδρος της 
Ασφαλιστικής Εταιρείας Αστήρ, Διευθύνων Σύμβουλος της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε., Διευθύνων Σύμβουλος 
της EFG Balkan Investments και Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Αθηνών, μετά από μία δεκαετή 
τραπεζική σταδιοδρομία ως Αντιπρόεδρος της Bankers Trust Company (Παρίσι, Νέα Υόρκη, Αθήνα, 
Μιλάνο,  Λονδίνο).  Τον  Οκτώβριο  του  2004  ανέλαβε  καθήκοντα  Προέδρου  του  Χρηματιστηρίου 
Αθηνών  και  Διευθύνοντος  Συμβούλου  των  εταιριών  του  ομίλου  της  ΕΧΑΕ,  θέσεις  στις  οποίες 
παρέμεινε  έως  τον  Οκτώβριο  του  2010.  Παράλληλα,  τον  Ιούνιο  του  2008  εξελέγη  Πρόεδρος  της 
Ένωσης Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων. 
Ως  αθλητής  συμμετείχε  με  την  Εθνική  Ομάδα  Υδατοσφαίρισης  στους  Ολυμπιακούς  Αγώνες  της 
Μόσχας  το  1980  και  του  Λος  Άντζελες  το 1984  (συνολικά 154  διεθνείς  συμμετοχές),  ενώ  υπήρξε 
πρωταθλητής  Ελλάδος  και  Βαλκανιονίκης  στην  κολύμβηση  από  το  1969  έως  το  1975.  Είναι 
Πρόεδρος  της  Ελληνικής  Ολυμπιακής  Επιτροπής  από  τον  Φεβρουάριο  του  2009  και  πρόσφατα 
επανεξελέγη  για  τρίτη  συνεχή  θητεία  (2017‐2020).  Είναι  Μέλος  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής  των 
Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών από τo 2010, μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού και Ολυμπιακής 
Κληρονομιάς της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, αλλά και Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής 
για τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες στο Μπακού (2015) και στο Μινσκ (2019). Μετείχε στην Ολομέλεια 
της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής την περίοδο 1992‐1996 και διετέλεσε Αρχηγός της Ελληνικής 
Αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες  της Ατλάντα.  Επιπλέον,  διετέλεσε Διευθυντής Αθλητισμού 
της  Επιτροπής  Διεκδίκησης  των  Ολυμπιακών  Αγώνων  «Αθήνα  2004»  και  Μέλος  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου  της  Οργανωτικής  Επιτροπής  Ολυμπιακών  Αγώνων  «Αθήνα  2004»,  καθώς  και 
Εντεταλμένος  Σύμβουλος  της  Οργανωτικής  Επιτροπής,  ενώ  κατείχε  και  τη  θέση  του  Αναπληρωτή 
Επικεφαλής Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγώνων. Τον Μάρτιο του 2004 διορίστηκε Γενικός Γραμματέας 
Ολυμπιακών  Αγώνων  του  Υπουργείου  Πολιτισμού  με  απόφαση  του  Πρωθυπουργού  και  ορίστηκε 
City Manager κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων.  
 

Εμμανουήλ Μουστάκας  

Γεννήθηκε  στην Αθήνα  το 1974  και αποφοίτησε από  τη  Σχολή Πολιτικών Μηχανικών  του  ΕΜΠ  το 
1998.  Εργάστηκε  ως  ελεύθερος  επαγγελματίας  στην  μελέτη,  επίβλεψη  και  κατασκευή  ιδιωτικών 
έργων  έως  το  2003,  οπότε  και  άρχισε  η  συνεργασία  του  με  τον  Όμιλο  (ΤΕΡΝΑ  Α.Ε.),  αρχικά  ως 
μηχανικός  κατασκευής  και  στη  συνέχεια  σε  θέσεις  διαχείρισης  έργων.  Από  το  2005 
δραστηριοποιείται  κυρίως  στους  τομείς  της  ενέργειας  και  των  παραχωρήσεων.  Είναι  μέλος  Δ.Σ. 
συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. 

 

Άγγελος Μπενόπουλος  

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958. Με σπουδές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο δραστηριοποιείται 
στο κατασκευαστικό κλάδο από το 1982.  Ιδρυτής και πρόεδρος των εταιρειών ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΒΕΤΕ, ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ, ΔΙΚΕΒΕ ΑΕ, καθώς και πρόεδρος της  εργοληπτικής εταιρείας ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 
ΑΕ μέχρι το 2002, οπότε και εντάχθηκαν οι εταιρείες μετά από συγχώνευση στους ομίλους ΓΕΚ και 
ΤΕΡΝΑ. Συμμετείχε στο Δ.Σ. της ΤΕΡΝΑ ως εντεταλμένος σύμβουλος και είναι μέλος Δ.Σ. διαφόρων 
θυγατρικών του Ομίλου. Από το 2008 είναι Πρόεδρος του φορέα διαχείρισης του Επιχειρηματικού 
Πάρκου  Θεσσαλονίκης.  Διετέλεσε  επί  μία  δεκαετία  μέχρι  το  2010  μέλος  του  Δ.Σ.  του  Centre  for 
European  Constitutional  Law.    Για  την  επιστημονική  και  κοινωνική  του  δράση,  έχει  τιμηθεί  με 
διακρίσεις από το Υπ. Παιδείας, το Υπ. Εθνικής Αμύνης και το Δήμο Αθηναίων. 
 
 



Γεώργιος Περδικάρης  

Ο  κ.  Περδικάρης  αποφοίτησε  από  την  Πολυτεχνική  Σχολή  του  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης το 1983 με το πτυχίο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Ξεκίνησε την επαγγελματική του 
καριέρα  το  1983  ως  μηχανικός  κατασκευής  της  ΕΤΚΑ  Α.Ε.  (νυν  ΤΕΡΝΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΒΕΤΕ).  Στην 
συνέχεια  εργάστηκε  ως  Εργοταξιάρχης  και  Διευθυντής  Έργων.  Από  το  1999  ανέλαβε  την  Γενική 
Διεύθυνση  του  κατασκευαστικού  τομέα  της  ΤΕΡΝΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΒΕΤΕ  ενώ  από  τον  Απρίλιο  του 
2012 κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ  .     Είναι μέλος του 
ΠΣΜΗ, της ΠΕΔΜΗΕΔΕ και του ΤΕΕ. 

 

Γεώργιος Περιστέρης  

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957. Το 1980 έλαβε το πτυχίο του Πολιτικού Μηχανικού από το Ε.Μ.Π.   
Η  δραστηριότητα  του  με  την  ΤΕΡΝΑ  Α.Ε.  ξεκίνησε  το  1981.  Από  το  1982‐1984  ήταν  Διευθυντής 
Κατασκευών σημαντικών Υδραυλικών και Σιδηροδρομικών έργων. 
Από το 1984 ανέλαβε τα καθήκοντα του Προέδρου και CEO της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 
Από  το 1997  αναπτύσσει  έντονη  επιχειρηματική δραστηριότητα  και  στον  χώρο  των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).  Μάλιστα, το ίδιος έτος ιδρύει την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ όπου διατελεί 
Πρόεδρος   και  από  το  2000  μέχρι  και  σήμερα  είναι  Πρόεδρος  του  Ελληνικού  Συνδέσμου 
Ηλεκτροπαραγωγών  από  Α.Π.Ε.  (ΕΣΗΑΠΕ).  Ο  Σύνδεσμος,  αποτελεί  ιδρυτικό  μέλος  και 
εκπροσωπείται  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  αντίστοιχης  Ευρωπαϊκής  Ομοσπονδίας  (European 
Renewable Energies Federation ‐ EREF). 
 
 

Απόστολος Ταμβακάκης  

Ο κ. Ταμβακάκης είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακά στην 
Οικονομετρία και τα Οικονομικά Μαθηματικά. 
Έχει εργαστεί στην Mobil Oil Hellas, στην Τράπεζα Επενδύσεων, στην ABN‐AMRO ως Αναπληρωτής 
Γενικός Διευθυντής και ως Υποδιοικητής στην Εθνική Κτηματική Τράπεζα και στην Εθνική Τράπεζα 
της  Ελλάδος.  Κατόπιν  διετέλεσε Πρόεδρος  και  Διευθύνων  Σύμβουλος  της  LAMDA DEVELOPMENT, 
ενώ από τον Μάρτιο του 2009 ήταν υπεύθυνος της στρατηγικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης του 
Ομίλου Λάτση  στην  Γενεύη.  Από  τον  Δεκέμβριο  του 2009  έως  και  τον  Ιούνιο  του 2012  διετέλεσε 
Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Από τον Ιούλιο του 2012 συμμετέχει ως 
μέλος  σε  Διοικητικά  Συμβούλια  και  Επιτροπές  διαφόρων  εταιρειών.  Από  τον  Ιανουάριο  του 2015 
έως  τον  Φεβρουάριο  του  2017  διετέλεσε  Ανεξάρτητος  Μη  Εκτελεστικός  Αντιπρόεδρος  του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς. 
Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος της ΕΧΑΕ, Πρόεδρος του Steering Committee του Interalpha Group of 
Banks,  Πρόεδρος  της  Εθνοκάρτας,  της  Εθνικής  Χρηματιστηριακής  και  της  ΕΤΕΒΑ,  Πρόεδρος  του 
Southeastern European Board του ομίλου Europay Mastercard, ενώ έχει διατελέσει μέλος σε πολλά 
διοικητικά συμβούλια και επιτροπές. 
Είναι μέλος Δ.Σ.  της QUEST Συμμετοχών,  της EUROSEAS LTD καθώς και Πρόεδρος της AVIS και της 
Επιτροπής Ρυθμίσεων και Ρευστοποιήσεων της PQH Ενιαίας Ειδικής Εκκαθάρισης Α.Ε. 
 

Gagik Apkarian  

Ο  κ.  Απκαριάν  έχει  περισσότερα  από  20  χρόνια  εμπειρίας  σε  ιδιωτικές  επενδύσεις,  επενδυτική 
τραπεζική  και  παροχή  επιχειρηματικών  συμβουλών  στις  Η.Π.Α.,  Ευρώπη,  Αυστραλία  και  Μέση 
Ανατολή.  Είναι  δικαστής  στην  «Πρόκληση  Καινοτομίας»  του  Πανεπιστημίου  Χάρβαρντ  και 
επισκέπτης  ομιλητής  σε  σχολές  διοίκησης  επιχειρήσεων  και  συνέδρια  διεθνώς  επί  θεμάτων 
σχετικών με επιχειρήσεις υπό μετάβαση και με άμεσες επενδύσεις. 
 
 



Ο κ.  Απκαριάν  είναι Διευθύνων  Σύμβουλος στην  Τετράντ  Κάπιταλ Πάρτνερς,  εταιρεία συμβούλων 
για  επενδύσεις  και  εξειδικευμένες  συμμετοχές  με  έδρα  το  Λονδίνο  και  διεθνή  δραστηριότητα.  Η 
εταιρεία  σήμερα  εστιάζει  στους  τομείς  των  τηλεπικοινωνιών,  Μέσων  Μαζικής  Ενημέρωσης, 
τεχνολογίας,  μελετών  και  προμηθειών,  πετρελαίου  και  φυσικού  αερίου,  εναλλακτικών  μορφών 
ενέργειας,  πιστωτικών  ιδρυμάτων  και  γενικών  βιομηχανιών.  Πριν  από  την  Τέτραντ  Κάπιταλ,  ο  κ. 
Απκαριάν υπήρξε συνιδρυτής και Γενικός Εταίρος στην Βάλκαν Κάπιταλ –  το γραφείο επενδύσεων 
του  Πωλ  Άλλεν.  Δημιούργησε  την  ομάδα  και  καθιέρωσε  τις  διαδικασίες  για  την  ανάπτυξη  και 
υλοποίηση  διπλής  εντολής:  να  βελτιστοποιήσει  ένα  πολυσύνθετο  επενδυτικό  χαρτοφυλάκιο  άνω 
των 10  δις.  Δολ.  ΗΠΑ  σε  εισηγμένες  και  μη  εταιρείες  και  να  επιδιώξει  μία  σειρά  επενδύσεων  σε 
ιδιωτικές επιχειρήσεις, εισηγμένες κινητές αξίες και υποδομές.  
Πριν  από  την  Βάλκαν  Κάπιταλ,  εργαζόταν  στην  επενδυτική  τραπεζική  της  Μόργκαν  Στάνλευ  στο 
Λονδίνο.  Κατά  τη  διάρκεια  της  σταδιοδρομίας  του  στη Νέα  Υόρκη  και  στο  Λονδίνο  διαχειρίστηκε 
Εξαγορές  και  Συγχωνεύεις  άνω  των  100  δισ.  Δολ.  ΗΠΑ,  αναδιαρθρώσεις,  χρηματοδοτήσεις  και 
επενδύσεις σε μετοχές. Νωρίτερα, ο κ. Απκαριάν εργαζόταν στην Μακ Κίνζι στη Νέα Υόρκη και στην 
Αυστραλία με  έμφαση στη  στρατηγική,  σε  αναδιαρθρώσεις  και  λειτουργικές  ενοποιήσεις  κατόπιν 
συγχωνεύσεων σε διάφορους τομείς δραστηριοτήτων. 
Ο  κ.  Απκαριάν  κατέχει  πτυχίο  στα  μαθηματικά  και  στη  φυσική  και  πτυχίο  ηλεκτρολόγου 
μηχανολόγου  με  άριστα.  Κατέχει  επίσης  μεταπτυχιακό  στη  Διοίκηση  Επιχειρήσεων  από  τη  Σχολή 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Χάρβαρντ. 

 

 


