Γενικός Διευθυντής
Γεράσιμος Κουβαράς
Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1966. Εδώ και 20 χρόνια ασχολείται με τη μελέτη,
διοίκηση και υποστήριξη των μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Από το 2007,
είναι γενικός διευθυντής της ActionAid Ελλάς. Κατά την επαγγελματική του πορεία
έχει διατελέσει διευθυντής του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, ειδικός
σύμβουλος για τον Εθελοντισμό στο Υπουργείο Παιδείας, εθνικός εκπρόσωπος στο
Συμβούλιο της ΕΕ σε θέματα Νεολαίας, πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας "Νεολαία"
του Συμβουλίου της ΕΕ κατά την ελληνική προεδρία (2003), διευθυντής του Ινστιτούτου
Φιλανθρωπίας - Γέφυρες Φιλίας και υπεύθυνος του τομέα εθελοντών στο Ελληνικό
Παιδικό Μουσείο. Είναι κάτοχος πτυχίου Κτηνιατρικής από το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το
πανεπιστήμιο Nottingham Trent, με εξειδίκευση στη Διοίκηση Μη Κερδοσκοπικών
Οργανισμών.

Υποδιευθύντρια
Νάταλι Βαλάκη
Ξεκίνησε στην ActionAid Ελλάς τον Ιανουάριο του 2006. Υπήρξε Υπεύθυνη του
τμήματος Εξεύρεσης Πόρων από τον Ιανουάριο του 2008 έως τον Δεκέμβριο του 2011
και από τον Ιανουάριο του 2012 έχει αναλάβει τη Διεύθυνση Προγραμμάτων
έχοντας τη συνολική ευθύνη για τα τμήματα Εξεύρεσης Πόρων, Εκστρατειών και
Επικοινωνίας ενώ από το 2015 είναι Υποδιευθύντρια του γραφείου έχοντας
παράλληλα υπό την ευθύνη της τα προγράμματα που πραγματοποιούνται στην
Ελλάδα. Προέρχεται από τον εμπορικό χώρο έχοντας εργαστεί για αρκετά χρόνια σε
τµήµατα Μarketing πολυεθνικών εταιριών, στο χώρο των καταναλωτικών προϊόντων.
Διαθέτει πτυχίο από το Deree College και έχει ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές
σπουδές στην Αμερική, κατέχοντας MBA, µε ειδίκευση στο Marketing από το California
State University at Los Angeles.

Διευθύντρια Marketing & Επικοινωνίας
Σαλώμη Πνευματικού
Η σχέση της με την ActionAid ξεκίνησε ως Ανάδοχος Παιδιού το 2011. Μετά από
ένα ταξίδι της με μια ομάδα 60 εθελοντών στην Γκάνα και έχοντας δει το έργο
που στηρίζεται από την Αναδοχή Παιδιού, αποφάσισε να ταχθεί ψυχή και σώμα
στην ομάδα της ActionAid. Έχει εργαστεί για πολλά χρόνια σε πολυεθνικές εταιρίες
με αντικείμενο το Marketing καταναλωτικών προϊόντων και σε υπηρεσίες
τουρισμού. Έχει σπουδάσει Στατιστική στο University College London και είναι
κάτοχος Μεταπτυχιακού στην Κοινωνιολογία και τις Μεθόδους Κοινωνικής Έρευνας
από το City University of London.

Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
Μάκης Πανόπουλος
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Είναι απόφοιτος του Μαθηματικού τμήματος του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στην Επιστήμη
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Το 2008 απέκτησε ΜΒΑ από το ALBA Graduate
Business School και το 2017 Μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στα Οικονομικά και τη
Διοίκηση της Υγείας της σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Από το 1997 και για 15 έτη διετέλεσε διευθυντικό
στέλεχος σε εταιρίες Οικονομικών Υπηρεσιών (Financial Services) και στον Τραπεζικό
χώρο στους τομείς τεχνολογίας, διοίκησης και στρατηγικού ανασχεδιασμού. Από το
2013 κατέχει τη θέση του Διευθυντή Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
στην ActionAid Ελλάς.

Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργανωσιακής Ανάπτυξης
Νίκος Μπουντούρας
Γεννήθηκε στην Καβάλα το 1980. Τα τελευταία 12 χρόνια εξειδικεύεται στον τομέα
της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και στην ανάπτυξη εργαζομένων
μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ξεκίνησε την πορεία σε τμήματα
Ανθρώπινου Δυναμικού του ως εκπαιδευτής νεοπροσληφθέντων σε πολυεθνικές
εταιρίες και αργότερα κατείχε διευθυντικές θέσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Η μετάβαση
του στον ανθρωπιστικό τομέα ως ειδικός Ανθρώπινου Δυναμικού και Εκπαίδευσης,
έγινε με την ανάπτυξη αντίστοιχων τμημάτων σε χώρες όπως το Ιράκ, το Πακιστάν και
το Αφγανιστάν. Εντάχθηκε στην ομάδα της ActionAid Ελλάς τον Ιούνιο του 2018,
είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Kingstone University of London
και μέσα στο 2019 ολοκληρώνει το MBA του στο Πανεπιστήμιο του Sunderland με
εξειδίκευση στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.

