
∆ιοικητικό Συµβούλιο

Σωκράτης Π. Κόκκαλης
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Ιδρυτής της INTRALOT και βασικός µέτοχος του Οµίλου Intracom, καθώς και σηµαίνον µέλος της ελληνικής επιχειρηµατικής κοινότητας κατά τα τελευταία 40 χρόνια, ο Σωκράτης Κόκκαλης 

οραµατίστηκε το 1977 τη δηµιουργία ενός κέντρου υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα. ∆ιπλωµατούχος Φυσικών Επιστηµών και Ηλεκτρονικής και ενεργός χορηγός κορυφαίων εκπαιδευτικών, 

πολιτιστικών, αθλητικών και επιχειρηµατικών εκδηλώσεων στη ΝΑ Ευρώπη, συνέστησε το Πρόγραµµα Κόκκαλη στη σχολή Kennedy School of Government του Πανεπιστηµίου Harvard και το 

1997 ανακηρύχθηκε σε John Harvard Fellow. Το 1998 δηµιούργησε το Ίδρυµα Κόκκαλη, ένα µη κερδοσκοπικό οργανισµό που δραστηριοποιείται σε θέµατα εκπαίδευσης και περιφερειακής 

ανάπτυξης. Χειρίζεται µε ευχέρεια την αγγλική, γερµανική και ρωσική γλώσσα, οµιλεί ρουµανικά, ιταλικά και βουλγαρικά και έχει γνώση σερβικών και γαλλικών. ∆ιετέλεσε επίσης επί σειρά ετών 

πρόεδρος και κύριος µέτοχος του Ολυµπιακού, της κορυφαίας ελληνικής οµάδας ποδοσφαίρου.

Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος
Αντιπρόεδρος, Μη-Εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος είναι ιδρυτικό στέλεχος, µέτοχος και Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΙΝTRALΟΤ. Από το 1992, έτος σύστασης της εταιρείας, έως τον Νοέµβριο του 2014 διετέλεσε ∆ιευθύνων Σύµβουλος. Είναι επίσης µη Εκτελεστικό 

Μέλος στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της INTRACOM Holdings.

Ξεκίνησε την καριέρα του σε σηµαντικές βιοµηχανικές µονάδες της χώρας (Ναυπηγεία Σκαραµαγκά και Ελευσίνας), ενώ κατείχε σηµαντικές θέσεις στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας και στο Υπουργείο Βιοµηχανίας.

Ο κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος έχει τιµηθεί µε πολυάριθµες διακρίσεις. Έχει αναδειχθεί ως µια από τις πιο σηµαντικές προσωπικότητες του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών διεθνώς, κατακτώντας θέση σε δύο «Hall of Fame» (για τις λοταρίες το 2007 και για το αθλητικό 

στοίχηµα το 2018). Στην Ελλάδα έχει βραβευτεί µε πολλαπλά βραβεία, µε σηµαντικότερο αυτό του «Manager of the Year 2013».

Έχει διατελέσει µέλος του ∆.Σ. του ΣΕΒ και σήµερα είναι Πρόεδρος των Επιχειρηµατικών Συµβουλίων Ελλάδας-Ασίας και Ελλάδας-Λατινικής Αµερικής.

Χρυσόστοµος Σφάτος
Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Χρυσόστοµος Σφάτος έχει διατελέσει στέλεχος των οµίλων INTRACOM και INTRALOT από το 1997 µέχρι σήµερα ως ∆ιευθυντής ∆ιεθνών Σχέσεων, Γενικός ∆ιευθυντής Επικοινωνίας και Εταιρικών Υποθέσεων του Οµίλου INTRACOM Holdings και ως ∆ιευθυντής 

Εταιρικών Υποθέσεων του Οµίλου INTRALOT. Επίσης έχει εργαστεί ως Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος Κόκκαλη, ενός Κοινωφελούς Ιδρύµατος που προωθεί τη συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη µέσα από υποτροφίες εκπαίδευσης στο Πανεπιστήµιο Harvard 

και άλλες ερευνητικές και κοινωφελείς πρωτοβουλίες. Είναι επίσης µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Κέντρου Έρευνας Πληροφορικής Athens Information Technology (AIT). 

Έχει εκπροσωπήσει του Οµίλους INTRALOT και INTRACOM σε ∆ιεθνείς και Κλαδικούς Οργανισµούς τα τελευταία 20 χρόνια. ∆ιαθέτει εµπειρία σε θέµατα Στρατηγικής, Επικοινωνίας, ∆ιαχείρισης Κρίσεων, Εταιρικής Ευθύνης, Μάρκετινγκ και ∆ιεθνούς Ανάπτυξης.

Είναι κάτοχος ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος (Ph.D.) στη Χηµεία από το Πανεπιστήµιο Harvard (1995) και αριστούχος απόφοιτος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών στη Χηµεία (1990). 

Νικόλαος Νικολακόπουλος
Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Νικόλαος Νικολακόπουλος, έχει διατελέσει στέλεχος του Οµίλου INTRALOT από το 2007 µέχρι σήµερα ως ∆ιευθυντής Στρατηγικής του Οµίλου, ως Πρόεδρος για τις επιχειρήσεις σε Λατινική Αµερική, ∆υτική Ευρώπη και Αφρική και στη συνέχεια ως Γενικός ∆ιευθυντής 

Επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα ανέλαβε και καθήκοντα Προσωρινού ∆ιευθύνοντος Συµβούλου στην INTRALOT INC στην Ατλάντα. Οι πρόσφατες αρµοδιότητες του αφορούν καθήκοντα Γενικού Εµπορικού ∆ιευθυντή του Οµίλου. 

Πριν ενταχθεί στο δυναµικό της INTRALOT ο κ. Νικολακόπουλος κατείχε ηγετικές θέσεις σε πολυεθνικές εταιρίες πληροφορικής, όπως ο όµιλος INTRACOM, η Microso�, η Singular Logic και η Bull. 

Σπούδασε Πληροφορική στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και είναι κάτοχος MBA από το Πανεπιστήµιο La Verne. 

Φώτιος Κωνσταντέλλος
Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

O κ. Φώτιος Κωνσταντέλλος εποπτεύει το τµήµα Digital Sales, είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη των Ψηφιακών Λειτουργιών προκειµένου να διασφαλιστεί η ανταγωνιστική ψηφιακή εµπειρία πελατών και η προσφορά προϊόντων για όλα τα παιχνίδια στο ψηφιακό 

οικοσύστηµα. Προηγουµένως ήταν επικεφαλής του Lottery Division της INTRALOT που είχε ως αντικείµενο τη µετατροπή των προϊόντων, την εµπειρία των πελατών και των τµηµάτων των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών. Προτού ενταχθεί στην INTRALOT κατά τη 

διάρκεια των 25 ετών της επαγγελµατικής του σταδιοδροµίας, διετέλεσε ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Hellas Online, πάροχος τηλεφωνίας και σε διάφορες θέσεις, συµπεριλαµβανοµένων τεχνικών, λειτουργιών, διαχείρισης έργων και εµπορικής ανάπτυξης στους φορείς 

τηλεφωνίας Vodafone και Wind.

Είναι κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών από το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Swinburne, Μελβούρνη Αυστραλία.

Αλέξανδρος - Στέργιος Μάνος
Μη-Εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Αλέξανδρος – Στέργιος Μάνος έχει πάνω από 18 έτη εµπειρίας ως επικεφαλής εταιρειών σε διεθνές επίπεδο µε έµφαση στην ανάπτυξη και προώθηση τεχνολογιών αιχµής. 

Είναι κάτοχος πτυχίων B.Sc. in Electrical Engineering & BA in Business Economics από το Πανεπιστήµιο Brown, και µεταπτυχιακό δίπλωµα M.Sc. in Electrical Engineering & Computer Science από το Massachusetts Institute of Technology. 

Από τον Ιανουάριο του 2015, ο κ. Α. Μάνος είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της INTRASOFT International, ενός κορυφαίου ευρωπαϊκού οµίλου παροχής λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής µε έδρα το Λουξεµβούργο.

Κατά το παρελθόν, έχει διατελέσει: 

• Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου & ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Intracom Telecom, διεθνούς προµηθευτή συστηµάτων τηλεπικοινωνιών.

• ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Conklin Corporation στην Atlanta των ΗΠΑ, εταιρεία ευρυζωνικών λύσεων και IPTV, που δραστηριοποιείται στην εγχώρια αγορά. 

Είναι µέλος σε επιστηµονικές, τεχνολογικές και οικονοµικές ενώσεις και alumni του YGL του World Economic Forum.

Αδαµαντίνη Λάζαρη
Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό Μέλος

Απόφοιτος του Οικονοµικού Τµήµατος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, (πρώην ΑΣΟΕΕ), µε µεταπτυχιακούς τίτλους στις εργασιακές σχέσεις και την διοίκηση προσωπικού από το London School of Economics καθώς επίσης στην διοίκηση των οπτικοακουστικών 

και των πολυµέσων από διαπανεπιστηµιακό ευρωπαϊκό πρόγραµµα. Είναι µεταξύ άλλων, σύµβουλος στο ∆Σ της αγγλικής εταιρείας Domius Capital Advisors LLP, η οποία εξειδικεύεται σε θέµατα στρατηγικής, εξαγορών και χρηµατοδοτήσεων, και  µέλος της Επενδυτικής 

Επιτροπής του Επαγγελµατικού Ταµείου Οικονοµολόγων.

∆ιαθέτει µακρά εµπειρία τόσο στον ιδιωτικό, όσο και τον δηµόσιο τοµέα όπως επίσης σηµαντικές γνώσεις του διεθνούς πολιτικο – οικονοµικού περιβάλλοντος καθώς και εµπειρία σε διεθνείς διαπραγµατεύσεις. Στον ιδιωτικό τοµέα, εργάστηκε σε υψηλόβαθµες θέσεις 

κυρίως στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα µεταξύ των οποίων Υποδιοικήτρια - Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του ∆Σ της Αγροτικής Τράπεζας, , Σύµβουλος ∆ιοίκησης στην Εµπορική Τράπεζα. Ακόµα, συµµετείχε ως µέλος σε διοικητικά συµβούλια επιχειρήσεων και οργανισµών 

(Όµιλος Χρηµατιστηρίου Αθηνών, Όµιλος Σελόντα, Περσέας, Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης, κα).Στο δηµόσιο τοµέα, υπηρέτησε ως σύµβουλος σε σειρά θεµάτων για την κατάρτιση και εφαρµογή δηµόσιων πολιτικών. Επίσης, συµµετείχε σε διυπουργικές επιτροπές για 

σηµαντικά οικονοµικά και κοινωνικά θέµατα.

∆ιονυσία Ξηρόκωστα
Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό Μέλος

Η ∆ιονυσία Ξηρόκωστα έχει εργασθεί ως ειδική επιστήµονας στην Επιτροπή Ανταγωνισµού από το 2001. Κατείχε τη θέση της Προϊσταµένης Τµήµατος στη ∆ιεύθυνση Νοµικής Τεκµηρίωσης της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού από το 2007. Τοποθετήθηκε στη θέση 

της Προϊσταµένης της ∆ιεύθυνσης Νοµικής Τεκµηρίωσης το 2009. ∆ιορίστηκε στη θέση της Γενικής ∆ιευθύντριας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού το 2010 από όπου αποχώρησε το τέλος του 2018 µετά την συµπλήρωση δύο θητειών. 

Από τον Ιανουάριο του 2019 µέχρι και τον Μάιο του 2021 ήταν ∆ιευθύντρια Ανθρώπινου ∆υναµικού στην εταιρία «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε.». Σήµερα είναι δικηγόρος Αθηνών και Σύµβουλος Εταιρικών Υποθέσεων στην εταιρία «Ελληνικές Υπεραγορές 

Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε.».

Είναι απόφοιτη της Νοµικής Σχολής Αθηνών και κατέχει µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (LL.M.) από τη Νοµική Σχολή του University of Essex, µε ειδίκευση στο ευρωπαϊκό δίκαιο και το ευρωπαϊκό δίκαιο του ανταγωνισµού. Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.

Ιωάννης Τσούµας  
Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό Μέλος

Απόφοιτος του Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ). Aπό το 1987 εργάστηκε στο Λογιστήριο της εταιρείας INTRACOM AE, στις ακόλουθες θέσεις:

1987 – 1991: Λογιστής | 1991 – 1999:  Υποδιευθυντής | 1999 – 2006: ∆ιευθυντής

Μετά την απόσχιση των κλάδων της εταιρείας το 2006 και τη δηµιουργία θυγατρικών, ανέλαβε τη θέση του ∆ιευθυντή Λογιστηρίου στη µητρική εταιρεία INTRACOM HOLDINGS. Από τον Φεβρουάριο 2016 ανέλαβε χρέη ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών µέχρι τον 

Οκτώβριο του 2016 που συνταξιοδοτήθηκε.

Το διάστηµα 1980-1987, πριν την ένταξή του στην INTRACOM AE, εργάσθηκε ως υπεύθυνος λογιστής στην εταιρεία GRUDIG του Οµίλου Χατζηµιχάλη.

Είναι άριστος γνώστης όλου του φάσµατος της λογιστικής καθώς και της φορολογικής νοµοθεσίας.


