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Από τον Δεκέμβριο του 2017 και μέχρι σήμερα είναι Partner της EOS Capital
Partners,  μια  από  τις  μεγαλύτερες  ελληνικές  εταιρίες  διαχείρισης  Private
Equity Funds,  με  περισσότερα  από  €115ΜΜ  υπό  διαχείριση  κεφάλαια  για
επενδύσεις σε ελληνικές επιχειρήσεις. 

Από  τον  Ιούλιο  του  2003  έως  το  τέλος  του  2017  υπήρξε  συνιδρυτής  και
Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Ventures, επενδυτική εταιρία εξειδικευμένη
σε venture capital επενδύσεις, η οποία πραγματοποίησε σειρά επενδύσεων σε
ελληνικές  ΜμΕ δημιουργώντας  περισσότερες  από  800 άμεσες  νέες  θέσεις
εργασίας.  Τέσσερις  από  αυτές  εισήχθησαν  στην  Εναλλακτική  Αγορά  του
Χρηματιστηρίου  Αθηνών  (mastihashop,  Doppler,  Foodlink,  Performance
Technologies), ενώ η εταιρία πέτυχε μια από τις πρώτες  πωλήσεις ελληνικής
τεχνολογικής start up εταιρίας – Antcor σε ξένο όμιλο και συγκεκριμένα στην
μεγάλη ελβετική πολυεθνική εταιρία u-Blox (2014).

Στα πλαίσια της +20ετούς παρουσίας του στην αγορά των επενδύσεων έχει
αποκτήσει  εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα εξαγορών και συγχωνεύσεων,
ανάπτυξης  και  αναδιοργάνωσης  επιχειρήσεων  και  υλοποίησης  μεγάλων
επενδυτικών σχεδίων.

Τον  Οκτώβριο  του  2011  βραβεύθηκε  από  το  Εμπορικό  και  Βιομηχανικό
Επιμελητήριο  Αθηνών  με  το  βραβείο  αύξησης  της  απασχόλησης  για  την
διαχρονική επενδυτική παρουσία  και συμβολή της εταιρίας στη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας. 

Έχει  συμμετάσχει  σε  περισσότερα  από  20  Διοικητικά  Συμβούλια  εταιριών
εισηγμένων  στο  ΧΑ,  επενδυτικών  εταιριών,  και  δημοσίων  οργανισμών  και
έχει  αποκτήσει  σημαντική   και  πολυετή  εμπειρία  στην  διοίκηση  μεγάλων
επιχειρήσεων συμμετέχοντας σε Διοικητικά Συμβούλια αυτών (ETEAN 2012-
2015, ΔΕΗ 2009, ΕΤΑΔ 2007-2009, ΗΣΑΠ 2004-2007). 

Είναι  Πρόεδρος  της  Ένωσης  Ελληνικών  Εταιριών  Venture Capital (HVCA),
μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μέλος
της  συμβουλευτικής  Επιτροπής  της  Εναλλακτικής  Αγοράς  του
Χρηματιστηρίου  Αθηνών  και  παράλληλα  είναι  μέλος  του  Επιχειρηματικού
Συμβουλίου του ΜΒΑ International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Από  το   2001  μέχρι  το  2013  διατέλεσε  εκλεγμένο  μέλος  της  Διοικούσας
Επιτροπής  του  ΤΕΕ,  υπεύθυνος  θεμάτων  Βιομηχανίας,  Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων,  Επιχειρηματικότητας.

Είναι απόφοιτος της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών - ειδίκευση Μηχανικού
Παραγωγής και Διοίκησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος
ΜΒΑ από το Cass Business School London. 
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