Rights to End Poverty

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ActionAid Ελλάς

Ηλίας Γαληνός – Πρόεδρος

Ο Ηλίας Γαληνός σπούδασε Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στις Εργασιακές
Σχέσεις & Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού από το London School of Economics and
Political Science, καθώς και διδακτορικού στις Εργασιακές Σχέσεις από το UMIST.
Ο Ηλίας ασχολείται με πρωτοβουλίες ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού από το 2002. Έχει
δουλέψει με ανθρώπους διαφορετικού ακαδημαϊκού, επαγγελματικού και δημογραφικού
προφίλ, εστιάζοντας σε συμβουλευτική σε προσωπικό και ομαδικό επίπεδο και στο
στρατηγικό σχεδιασμό πλάνων ανάπτυξης. Είναι πιστοποιημένος αξιολογητής και coach
αναπτύσσοντας προγράμματα για μεσαία και υψηλά στελέχη στην Ελλάδα, την Κύπρο και
τα Βαλκάνια.
Για περισσότερα από 9 χρόνια ο Ηλίας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και προγράμματα
ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού σε μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες, με βάση
την ανάλυση και διαχείριση ταλέντου, ανάπτυξη ικανοτήτων ηγεσίας και τη διαμόρφωση
μιας ευρύτερης στρατηγικής για τους ανθρώπους.
Από το 2009 ηγείται της ανασκόπησης και αξιολόγησης του τρόπου διακυβέρνησης του Δ.Σ.
της οργάνωσης, συμβάλλοντας στον εντοπισμό συγκεκριμένων τομέων βελτίωσης και
σχεδιάζοντας ένα πλάνο ανάπτυξης και ενδυνάμωσης του Δ.Σ. και της Γ.Σ. Είναι μέλος του
Δ.Σ. από το 2013 και ενεργό μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης του Δ.Σ. και της Γ.Σ. της
ActionAid Ελλάς από το 2011.
Είναι επίσης μέλος της διεθνούς επιτροπής για τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και
οργανωσιακής ανάπτυξης της ActionAid.
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Adwoa Kluvitse - Αντιπρόεδρος

H Adwoa Kwateng – Kluvitse σπούδασε Κλινική Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Λεγκόν της
Γκάνα.
Συνέχισε τις σπουδές της στην Εγκληματολογία και στη διοίκηση κοινωνικών υπηρεσιών και
υγείας.
Ξεκίνησε να δουλεύει στο τμήμα Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Γκάνα, πρώτα ως
βοηθός καθηγητή και μετά ως λέκτορας. Το 1983 ξεκίνησε να δουλεύει στην Αγγλία σε ένα
καταφύγιο για γυναίκες και παιδιά θύματα οικογενειακής βίας. Στη συνέχεια εργάστηκε σε
θέματα ισότητας των δύο φύλων και ευημερίας των παιδιών από διάφορες θέσεις.
Από το 1986 ασχολείται με τις γυναίκες και κορίτσια της Αφρικής μέσω της οργάνωσης
(Forward), στην οποία διετέλεσε διευθύντρια, που προωθεί την εξασφάλιση της
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωμάτων των Αφρικανών γυναικών και
κοριτσιών και επικεντρώνεται στην κλειτοριδεκτομή και τους παιδικούς γάμους.
Από το 2007 μέχρι το 2014 διετέλεσε διευθύντρια της ActionAid Ghana.
Είναι μέλος της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ. της ActionAid Ελλάς από το 2014.

Μπιάνκα Γκλαβάνη - Ταμίας

Η Μπιάνκα Γκλαβάνη έχει σπουδάσει οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης και
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) στο ΙΝSEAD της Γαλλίας.

2

Έχει διατελέσει σύμβουλος στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(OECD) στη Γαλλία όπου ανέλαβε πληθώρα εκθέσεων για το πρόγραμμα του οργανισμού,
σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης (IFC) που είναι μέλος του ομίλου
της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το πρόγραμμα ανέλυε στρατηγικές χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων και χρηματοδότησης επιχειρηματικών προτάσεων του ιδιωτικού τομέα και
υπήρξε μια από τους 3 συγγραφείς των αποτελεσμάτων αυτής της έρευνας.
Διεύθυνε για 23 χρόνια το ελληνικό γραφείο της GISE, μια διεθνούς εταιρίας που
ασχολείτο με αναλύσεις σε επίκαιρα μακροοικονομικά θέματα, κεφαλαιοαγορών, ενέργειας,
πετρελαίου και διεθνούς εμπορίου.
Αυτή τη στιγμή προσφέρει τις υπηρεσίες της ως σύμβουλος.
Eίναι γραμματέας του Δ.Σ. της Αction Finance Initiative (AFI) από το 2013. Η AFI η οποία
έχει συνιδρυθεί από την ΑctionAid Ελλάς και την Adie International, έχει σαν σκοπό να
προάγει τη χορήγηση μικροπιστώσεων (micro-financing) και να παρέχει επιχειρηματικές
συμβουλές σε ανέργους, αυτοαπασχολούμενους και εν γένει ευάλωτες οικονομικά
κατηγορίες πολιτών για την έναρξη, οργάνωση και ανάπτυξη βιώσιμων μικροεπιχειρήσεων.
Είναι μέλος της Γενικής Συνέλευσης της ActionAid Ελλάς, ταμίας του Δ.Σ. από το 2010 και
μέλος της Οικονομικής και Ελεγκτικής Επιτροπής της οργάνωσης.

Σπύρος Καπνιάς - μέλος

Ο Σπύρος Καπνιάς σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και του Surrey της
Αγγλίας.
Η επαγγελματική του καριέρα περιλαμβάνει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στην
ανάπτυξη διευθυντικών στελεχών σε μεγάλες εταιρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό όπως
η Shell, Unilever, PepsiCo.
Ίδρυσε τη δική του εταιρεία συμβούλων (Human Resources Planning) και είναι εταίρος της
Krauthammer International στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Τουρκία. Είναι σύμβουλος σε
μεγάλες εταιρείες στους τομείς της ηγεσίας και της υποστήριξης στελεχών, της στρατηγικής
ανθρωπίνων πόρων, διαχείρισης της αλλαγής, ηγεσίας καθώς και της διαχείρισης της
αλλαγής (change management) και των ταλέντων (talent management).
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Έχει ασχοληθεί ενεργά με το χώρο της Κοινωνίας των Πολιτών ως μέλος, σύμβουλος και
εκπαιδευτής στελεχών της Διεθνούς Αμνηστίας από το 1974- 1994.
Από το 2004 συμβάλλει ενεργά στην ActionAid Ελλάς ως σύμβουλος οργάνωσης και
ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και έχει αναλάβει μεταξύ άλλων σεμινάρια που αφορούν
στην αξιοποίηση και ενδυνάμωση των δυνατοτήτων των στελεχών της Actionaid Ελλάς.
Είναι μέλος της Γενικής Συνέλευσης της ActionAid Ελλάς από το 2008 και μέλος του Δ.Σ.
και της Επιτροπής Ανάπτυξης του Δ..Σ και της Γ.Σ. από το 2011.

Χριστίνα Καράμπελα - μέλος

H Χριστίνα Καράμπελα σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και
Κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο του Lancaster στη Μ. Βρετανία.
Είναι καταξιωμένη επαγγελματίας στον τομέα της έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων για
περισσότερα από 30 χρόνια. Το 1997 ίδρυσε την εταιρεία QED (Ινστιτούτο καταναλωτικής
και κοινωνικής έρευνας στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων) την οποία
εξακολουθεί να διευθύνει μέχρι σήμερα.
Έχει συνεργαστεί με ερευνητικά ινστιτούτα σε όλη την Ευρώπη και έχει αναλάβει στο
παρελθόν έρευνες και για την ActionAid, αποκτώντας έτσι ευρεία γνώση για το έργο της
οργάνωσης.
Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος (2004 – 2013) και Πρόεδρος (2014- 2015) του Συλλόγου
Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς.
Η Χριστίνα ασχολείται επίσης με το γράψιμο από το 2008 και έχουν εκδοθεί δύο βιβλία της
«Καιροί τέσσερεις» και «Οι ψίθυροι της Ευδοκίας».
Είναι μέλος της Γενικής Συνέλευσης της ActionAid Ελλάς από το 2016.
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Κωνσταντίνος Μαχαίρας - μέλος

Ο Κωνσταντίνος Μαχαίρας έχει πολυετή εμπειρία στο χώρο των επιχειρήσεων, κυρίως
στους τομείς της εκπαίδευσης στελεχών επιχειρήσεων και δια βίου μάθησης ενηλίκων.
Έκανε τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα ιδρύοντας τη δική του εταιρεία συμβουλευτικής
με έμφαση στο change management & human performance improvement, το 2000.
Εργάστηκε επίσης για 7 χρόνια στο χώρο της αεροπορίας συνιδρύοντας τον πρώτο
οργανισμό πιστοποιημένης εκπαίδευσης για αεροπορικές εταιρίες και επαγγελματίες
πιλότους.
Από το 2010 προσφέρει αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες του σε διάφορους μη κερδοσκοπικούς
οργανισμούς στην ανερχόμενη Κοινωνία των Πολιτών και είναι εθελοντής σε πολλές
ανθρωπιστικές και περιβαλλοντικές ομάδες και πρωτοβουλίες.
Είναι σύμβουλος στην Ashoka, ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα κοινωνικής
επιχειρηματικότητας διεθνώς και πρόσφατα συνίδρυσε το “Human Being Human”,
οργάνωση που προωθεί τον εθελοντισμό και την ενσυναίσθηση στα σχολεία.
Είναι Γενικός Διευθυντής στην Οργάνωση Γη, μια ελληνική ΜΚΟ που προωθεί τη βιώσιμη
ανάπτυξη μέσω βιωματικής εκπαίδευσης και μέλος του management team του
Aephoria.net για καινοτόμες καινούργιες επιχειρηματικές ιδέες που συνάδουν με τα
Sustainable Development Goals (SDGs ή Global Goals).
Είναι μέλος της Γενικής Συνέλευσης της ActionAid Ελλάς από το 2015.
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Chris Kinyanjui – μέλος ex officio (εκπρόσωπος της ActionAid International)

Ο Chris Kinyanjui είναι Διευθυντής της Actionaid International για το συντονισμό των
χωρών και υποδιευθυντής της διεθνούς οργάνωσης.
Κατέχει μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Πολιτική και τον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό από το
London School of Economics. Είναι πολιτικός μηχανικός και εργάστηκε στο δημόσιο τομέα
για 9 χρόνια πριν τον κερδίσει ο τομέας της Κοινωνίας των Πολιτών το 1987.
Έχει εργαστεί από το 1991 στην ActionAid σε διαφορετικές θέσεις στην Κένυα, τη Νιγηρία
και το Μαλάουι πριν αναλάβει τον τρέχοντα ρόλο του στη διεθνή οργάνωση. Έχει
τριακονταετή εμπειρία σε προγράμματα στο πεδίο.
Διατέλεσε προσωρινός Γενικός Διευθυντής της οργάνωσης από τον Ιούνιο του 2013 έως
τον Μάρτιο του 2014.
Τον Ιούλιο του 2010 ορίστηκε εκπρόσωπος της ActionAid International στο Διοικητικό
Συμβούλιο της ActionAid Ελλάς.

Λυδία Γιαννακοπούλου – 1ο αναπληρωματικό μέλος
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Η Λυδία Γιαννακοπούλου
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

σπούδασε

Πολιτικές

Επιστήμες

και

Διεθνείς

Σχέσεις

Είναι διευθύντρια επικοινωνίας του Oμίλου ΤΙΤΑΝ. Προηγουμένως, εργάστηκε ως
ανεξάρτητη
σύμβουλος
στρατηγικής
επικοινωνίας
και
για
15
χρόνια
στη
CIVITAS Communications (αποκλειστική συνεργάτη του Ketchum Network και της
Financial Dynamics στην Ελλάδα), ως 'Senior Communication Consultant', 'Practice
Director on Crisis Management' και επικεφαλής του τμήματος εκπαιδεύσεων.
Κατά τη διάρκεια της καριέρας της απέκτησε σημαντική εμπειρία στα πεδία της Εταιρικής
Επικοινωνίας, Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων, Μedia Relations, Media Training &
Public Speaking Training, κ.α. Έχει συνεργαστεί με πολυάριθμες ελληνικές και πολυεθνικές
εταιρείες, ΜΚΟ και δημόσιους οργανισμούς σε Ελλάδα, Κύπρο, Αγγλία, Πολωνία,
Πορτογαλία, Βουλγαρία, Ρουμανία και Αλβανία.
Έχει κληθεί επανειλημμένως ως εισηγήτρια σε θέματα Crisis Communication Management
στο Ινστιτούτο Επικοινωνίας της ΕΕΔΕ, στο Πάντειο και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών (ΑΣΟΕΕ).
Είναι μέλος της Γενικής Συνέλευσης της ActionAid Ελλάς από το 2008. Διετέλεσε μέλος του
Δ.Σ. της οργάνωσης από το 2011 έως το 2014.

Βασίλης Μακράκης – 2ο αναπληρωματικό μέλος

Ο Βασίλης Μακράκης είναι καθηγητής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας στο
παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι πτυχιούχος Οικονομικών και
Ανθρωπολογίας και κατέχει διδακτορικό στην διεθνή εκπαίδευση με εξειδίκευση στην
εκπαίδευση υπολογιστών.
Ο Βασίλης έχει εμπειρία στο κομμάτι της βιώσιμης ανάπτυξης, στις τεχνολογικές εφαρμογές
που αφορούν στην εκπαιδευτική κοινότητα και στη διαχείριση του πολυπολιτισμικού
περιβάλλοντος. Έχει ηγηθεί εθνικών και διεθνών προγραμμάτων για την παγκόσμια
εκπαίδευση, την ηλεκτρονική μάθηση, την ανάπτυξη των ικανοτήτων των καθηγητών του
ICT, καθώς και με την εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
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Έχει κινητοποιήσει καθηγητές και μαθητές του Πανεπιστημίου Κρήτης να συμμετάσχουν
στο έργο της ActionAid.
Έχει συγγράψει αρκετά βιβλία.
Είναι πρόεδρος στην UNESCO στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνίας (Information and Communication Technologies) στην εκπαίδευση για τη
βιώσιμη ανάπτυξη.
Είναι μέλος της Γενικής Συνέλευσης της ActionAid Ελλάς από το 2010.
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