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Παναγιώτης Μπήτρος
Με σπουδές στην Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών, ο Πάνος Μπήτρος ανέλαβε μετά την
εκπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας μία καθαρά οικογενειακή επιχείρηση εμπορίας σιδήρου
την οποία και εξέλιξε σε Όμιλο επιχειρήσεων με τη μητρική εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο
Αθηνών. Έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. Τραπεζών (ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΕΤΒΑ). Παράλληλα με την
επιχειρηματική του δραστηριότητα ο Πάνος Μπήτρος ανέπτυξε έντονη και μακροχρόνια δράση
στο χώρο του εργοδοτικού συνδικαλισμού, αναδεικνυόμενος επί σειρά ετών στις εκλόγιμες θέσεις
του Προέδρου του Εμπορικού Συνόλου Πειραιά, του μέλους του Δ.Σ του Σ.Ε.Β και υπηρετώντας
ως πρώτος Πρόεδρος της ένωσης Εμπορικών Συλλόγων Ελλάδος (νυν τριτοβάθμια). Κατέχει τις
θέσεις του Προέδρου της επίσης εισηγμένης στο Χρηατιστήριο Αθηνών εταιρείας ΣΙΔΜΑ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε και του Προέδρου του Συνδέσμου Εισαγωγέων/ Εξαγωγέων Προϊόντων
Χάλυβος.

Πελαγία Μπήτρου
Η Πελαγία Μπήτρου ίδρυσε και ανέπτυξε την εταιρεία Μπήτρος Κατασκευαστική η οποία εισήγαγε
συστηματικά και με σχέδιο τον Όμιλο στη δραστηριότητα αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας κάθε
μορφής. Με δεκαετίες εμπειρίας στην εκμετάλλευση ακινήτων, και ιδιαίτερα επιτυχημένα έργα στο
ενεργητικό της, η Πελαγία Μπήτρου αποδεδειγμένα μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη και
μεγιστοποίηση της περιουσίας οποιουδήποτε οργανισμού δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση
ακίνητης περιουσίας κάθε μορφής.

Ιωάννης Μπήτρος
Ο Ιωάννης Μπήτρος αποφοίτησε από τη Λεόντιο και σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Βέλγιο
στα Πανεπιστήμια Louvain La Neuve και Brussel European University. Το 1993 ίδρυσε την
ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Ξενοδοχειακή Α.Ε. και το 1995 ολοκλήρωσε την κατασκευή του υδροψυχαγωγικού
πάρκου WATERMANIA στη Μύκονο, το οποίο και διηύθυνε επί διετία. Διατέλεσε επί έτη
Διευθυντής πωλήσεων ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε., ενώ από το 1999 και έπειτα ασκεί τα καθήκοντα του

Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας. Με πρωτοβουλία του η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ
εισήλθε στο χώρο των αντισεισμικών κατασκευών (ΘΩΡΑΞ), ενώ το 2002 προχωρεί στην ίδρυση
της ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ. Το 2007 εισαγάγει τον Όμιλο της ΜΠΗΤΡΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ενώ το 2009 ιδρύει τη BIG SOLAR A.E., η οποία
γρήγορα εξελίσσεται στη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία διανομής βασικού εξοπλισμού
φωτοβολταϊκών, αποκτά θυγατρική στην Κύπρο και επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο και στην ενεργειακή εξοικονόμηση με έμφαση στο
φωτισμό τεχνολογίας LED.

Γεώργιος Μπήτρος
Ο Γεώργιος Μπήτρος είναι ομότιμος καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην
ΑΣΟΕΕ). Προπτυχιακές σπουδές στην ΑΣΟΕΕ (πτυχίο 1963) και μεταπτυχιακές στο Πανεπιστήμιο
της Νέας Υόρκης (Διδακτορικό στα Οικονομικά, 1973). Μετά από ευδόκιμη υπηρεσία σε θέσεις
πανεπιστημιακής διδασκαλίας και έρευνας στις Η.Π.Α επανήλθε στην Ελλάδα το 1976 και
εργάστηκε στο τμήμα Μελετών της Τραπέζης της Ελλάδος ως Επιστημονικός Συνεργάτης μέχρι
το 1979, οπότε απεχώρησε, διότι εξελέγη καθηγητής στo Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει
δημοσιεύσει εργασίες του στα πιο αναγνωρισμένα περιοδικά του εξωτερικού, υπήρξε για δύο
συνεχή χρόνια Επιστημονικός Συνεργάτης του γνωστού ανά τον κόσμο National Bureau of
Economic Research των ΗΠΑ, έχει συμμετάσχει ως μέλος σε διάφορες επιτροπές και συμβούλια,
όπως, το Εθνικό
Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Έρευνας και το
Συμβούλιο Οικονομικών
Εμπειρογνωμόνων, συνεργάζεται ως κριτής με οικονομολογικά περιοδικά και ερευνητικούς
οργανισμούς του εσωτερικού και του εξωτερικού, και έχει εκτεταμένη πρακτική πείρα από τη
συμμετοχή του σε διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων και οργανισμών.

Πρόδρομος Γεωργιάδης
Ο Πρόδρομος Γεωργιάδης, Ορκωτός Λογιστής, είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών και κάτοχος τίτλου Μεταπτυχιακής επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΙΕΣΟΕΛ. Μέλος του
Σώματος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για 38 έτη, διαθέτει τεράστια εμπειρία σε
οικονομικούς ελέγχους σε εισηγμένες και μη εταιρείες, πραγματογνωμοσύνες, εκτιμήσεις
εταιρειών, εκκαθαρίσεις επιχειρήσεων κ.τ.λ. Είχε διατελέσει επικεφαλής της Ελεγκτικής Υπηρεσίας
του Συνεγγυητικού για είκοσι τρία και πλέον έτη και έχει διενεργήσει πολλούς ειδικούς ελέγχους
κατ’ εντολή και για λογαριασμό της επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο Πρόδρομος Γεωργιάδης διαθέτει
εκτεταμένη γνώση και σωρευμένη εμπειρία στη λογιστική και ελεγκτική, ιδιαίτερα των εισηγμένων
εταιρειών.

Χαρίκλεια Δαλέτζα
Η Χαρίκλεια Δαλέτζα είναι απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σπουδών
του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει υπηρετήσει σε τμήμα Λογιστηρίου κατασκευαστικής εταιρείας
και σε τμήμα αποζημιώσεων μεγάλης Ασφαλιστικής Εταιρείας. Ως εκ τούτου διαθέτει εμπειρία στη
στη λογιστική παρακολούθηση έργων καθώς και στη διαχείριση κινδύνων και ζημιών.

