
ΕΙ
ΣΗ

ΓΗ
ΤΕ

Σ Σταυρούλα Βαμβακά, 
Πρόεδρος Ομίλου ΝEWDEAL Real Estate

Η Σταυρούλα Βαμβακά έχει σπουδάσει στη Νομική Αθηνών. Από το 2005 το
όνομά της είναι συνώνυμο με την επιτυχία και την επανάσταση στο χώρο
του real estate στην Ελλάδα.
 Έχει τιμηθεί ως επικεφαλής της newdeal με το “diamonds awards” της
Ελληνικής Οικονομίας, ενώ παράλληλα χαίρει διεθνούς εκτίμησης και
αναγνώρισης έχοντας λάβει μέρος ως ομιλήτρια σε διεθνή συνέδρια.
Είναι μια συναρπαστική speaker με πολλές δημόσιες εμφανίσεις
Έχει παρουσιάσει την τηλεοπτική εκπομπή “ώρα για newdeal” με θέματα
επικαιρότητας της αγοράς ακινήτων αλλά και τις αγοραπωλησίες των
διασήμων σε όλο τον κόσμο.
Επιπλέον είναι μοναδική και ως εκπαιδεύτρια και συγγραφέας δύο
εγχειριδίων – οδηγούς για το real estate. Το “back to back” που
πραγματεύεται τον τρόπο να παραμένεις κάθε χρόνο στην κορυφή και το
“details” που αναφέρεται στις λεπτομέρειες της παροχής υπηρεσιών
καθώς και στο μάρκετινγκ που κάνουν τη διαφορά. Διδάσκονται στην
Ακαδημία real estate της newdeal στην οποία είναι συνιδρυτής.

Ιωάννης Ζιαβράς, 
Founder/General Manager, RE/MAX Properties Investment

Ο Ιωάννης Ζιαβράς έχει εμπειρία 17 χρόνια στο real estate, είναι ιδιοκτήτης
5 μεσιτικών γραφείων σε Χαλάνδρι, Σύνταγμα,  Γλυφάδα,  Σαντορίνη και
Καλαμάτα. Κατέχει Βsc στο Marketing και ΜΒΑ από το University of
Louisville, Kentucky USA. Είναι το #1 agency της RE/MAX στην Ελλάδα το
2020-2021 . Είναι ambassador της RE/MAX Europe στην Ελλάδα.
Έχει βραβευτεί για τέταρτη χρονιά από τα European Property Awards ως
The best Single office στην Ελλάδα. Eίναι μέλος του Μεσιτικού Συλλόγου
Αθηνών και της Ένωσης Πιστοποιημένων Πραγματογνωμόνων Ελλάδος
Έχει μεγάλη εμπειρία σε διεθνείς εκθέσεις real estate  καθώς και  σε
επενδυτές Golden Visa. Στη διάρκεια της καριέρας του έχει εκπαιδεύσει
αρκετούς κτηματομεσίτες που ασκούν το επάγγελμα με επιτυχία.

Κωνσταντίνος Αλεξίου, 
Οικονομολόγος - Ιδιοκτήτης Μεσιτικών Γραφείων, ΑSPIS REAL ESTATE

Ο Κωνσταντίνος Αλεξίου είναι Οικονομολόγος – Μεσίτης – Ιδιοκτήτης μεσιτικών
γραφείων της Aspis Real Estate στις περιοχές Κέντρου και Νότιας Αθήνας. Είναι
Εισηγητής και εκπαιδευτής στο Real Estate από το 2012 στη Σχολή Μεσιτών της ASPIS
REAL ESTATE με περισσότερες από 500 εκπαιδεύσεις Μεσιτών. Είναι παράλληλα
ιδιώτης κατασκευαστής και επενδυτής ακινήτων. Έχει διατελέσει Σύμβουλος
Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Στρατηγικού Σχεδιασμού σε μεγάλες αλυσίδες
FRANCHISE όπως στον Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΕΥΡΟΓΝΩΣΗ Α.Ε. (200
σχολεία ξένων γλωσσών) στην αλυσίδα κομμωτηρίων NICOLAS Α.Ε. (αλυσίδα 100
κομμωτηρίων) με αντικείμενο εργασίας την οργάνωση συνεδρίων, εκδηλώσεων, την
εκπαίδευση προσωπικού και επιχειρηματιών. Ομοίως, έχει διατελέσει υπεύθυνος
επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων της SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ
(χρηματιστηριακή εταιρεία), καθώς επίσης και Καθηγητής Οικονομολόγος –
Κοινωνιολόγος στην Ιδιωτική Μέση Εκπαίδευση της Νότιας Αθήνας από το 1985-
2000 στα μαθήματα Κοινωνιολογίας, Πολιτικής Οικονομίας, Αρχές Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων. Έχει εργαστεί επίσης ως Σύμβουλος Επικοινωνίας και
Δημοσίων Σχέσεων από το 1993-2000 στον Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό Οργανισμό
ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε. με εμπειρία σε εκπαιδευτικά, πληροφορικά και διαφημιστικά έντυπα
εκπαιδευτικών οργανισμών καθώς και εμπειρία σε ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001. Έχει
διατελέσει Εξωτερικός Συνεργάτης της εταιρείας ‘’ΑΝΤΕΝΝΑ Ε.Π.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ’’ από το 1993 που ασχολείται με την έρευνα, κατάρτιση, υλοποίηση και
αξιολόγηση προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων σε επίπεδο Ελληνικών και
Πολυεθνικών Εταιριών.



Χρήστος Μπλέτας, 
CEO, ΝEWDEAL REAL ESTATE

Ο Χρήστος Μπλέτας ξεκίνησε από τις πολιτικές επιστήμες κι έκανε καριέρα
στην δημοσιογραφία. Είναι δημιουργός πρωτότυπων εκδόσεων και
ενθέτων περιοδικών στην Ελευθεροτυπία όπου διετέλεσε διευθυντικό
στέλεχος επί σειρών ετών.  Διηύθυνε το “Εψιλον”, (1997-2009) το μεγαλύτερο
περιοδικό στην Ελλάδα, δημιούργησε το περιοδικό γαστρονομίας 
 “Gourmet” και τα ομώνυμα βραβεία, καθιέρωσε την καυστική τηλεοπτική
κριτική ως εμπνευστής του δημοφιλούς ενθέτου περιοδικού “ON – OFF”.
Το 2009 έκανε στροφή στο real estate με τη φιλοδοξία της δημιουργίας
μιας νέας τάξης επαγγελματιών που θα είχαν αναβαθμισμένο ρόλο στην
οικονομική και στην κοινωνική ζωή μέσω μιας συστηματικής και
σύγχρονης εκπαίδευσης.
Στα πλαίσια αυτά συγκαταλέγεται η Ίδρυση της Ακαδημίας real estate της
newdeal και η συνεργασία της newdeal με το ΕΚΠΑ.

Δημήτρης Μελαχροινός, 
Ιδρυτής και CEO, Spitogatos Group

Ο Δημήτρης Μελαχροινός είναι ιδρυτής και CEO του Spitogatos Group,
μιας από τις κορυφαίες εταιρίες στο χώρο του proptech και την
αναζήτηση ακινήτων στη ΝΑ Ευρώπη, που δραστηριοποιείται σήμερα σε
Ελλάδα, Κύπρο, Κροατία, Σερβία, Σλοβενία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη,
Μαυροβούνιο, Βουλγαρία, Μάλτα και Αλβανία. Τo Spitogatos Group από
το 2014 ανήκει στον κορυφαίο διεθνή όμιλο της Real Web, η
δραστηριοποιείται τόσο στο online real estate όσο και γενικότερα στα
online marketplaces σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Ο Δημήτρης είναι
κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς
και MBA από το Πανεπιστήμιο του Ρότσεστερ στη Νέα Υόρκη. Αφού
εργάστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, στον τομέα των
Χρηματοοικονομικών για μερικά χρόνια, συνίδρυσε το Spitogatos το 2006.
Έκτοτε, ο Spitogatos έχει περάσει από πολλές φάσεις μετασχηματισμού
(από μικρή startup μερικής απασχόλησης σε VC-backed μέχρι τη διεθνή
του εξαγορά) και ο Δημήτρης αντίστοιχα έχει περάσει από όλα τα τμήματα
και τους αντίστοιχους ρόλους.

Δημήτρης Σκορδούμπλας, 
Λογιστικά και Φοροτεχνικά Θέματα

Ο Δημήτρης Σκορδούμπλας είναι λογιστής του συλλόγου μεσιτών αστικών
συμβάσεων Αθηνών Αττικής καθώς και σύμβουλος σε λογιστικά και
φοροτεχνικά θέματα.
Ιδιαίτερο βάρος έχει δώσει στην εξειδίκευσή του πάνω σε φορολογικά και
φοροτεχνικά θέματα που αφορούν τον μεσίτη αστικών συμβάσεων, το
λογιστικό σχέδιο και τη λογιστική παρακολούθηση μεγάλων επιχειρήσεων
αλλά και τη χρήση συστημάτων ERP (πρόγραμμα συνολικού ελέγχου και
οργάνωσης επιχείρησης).
Από το 2022 είναι ιδιοκτήτης του γραφείου newdeal και μέλος του δικτύου
της στην περιοχή της Μαγνησίας.
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Κάλλη Μουσουράκη, 
Εκτιμήτρια Ακινήτων, Real Estate Agent

Η  Κάλλη  Μουσουράκη είναι απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, από το τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  και εχει εργαστεί
ως αρχιτέκτων και ως εκτιμήτρια ακινήτων συνεργαζόμενη με τράπεζες και
δικηγορικά γραφεία.
Ως agent στο  χώρο του Real estate δραστηριοποιείται περίπου 8 χρόνια. 
Εχει ξεκινήσει την καριέρα της από την newdeal και  για το 2021 είναι η Νο 1
παραγωγός προμηθειών (sales producer).

Στέφανος Στεφανόπουλος, 
Δικηγόρος

Ο Στέφανος Σταφανόπουλος είναι Δικηγόρος από το 2004  και διατηρεί Δικηγορικό
γραφείο στη Βασιλίσσης Σοφίας 25 στην Αθήνα .Ο ίδιος  και η ομάδα του έχουν
δώσει μεγάλη έμφαση οι νομικές υπηρεσίες τους  να εκτελούνται με ταχύτητα
καθώς και με γρήγορη ενημέρωση προς το πελάτη .Η εφαρμογή ενός δυνατού
customer service είναι το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα  .Το νομικό τους
γραφείο ειδικεύεται  στα ακίνητα και στους ξένους επενδυτές που θέλουν να
αποκτήσουν την Ελληνική  Golden Visa.  Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών. Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.

Έφη Κασιμάτη, 
Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Certified Professional Negotiator-CPN

Η Έφη Κασιμάτη είναι δικηγόρος και έχει δικό της δικηγορικό γραφείο στην
Νέα Ιωνία. Αναλαμβάνει υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου,
ενδεικτικά αγοραπωλησίες ακινήτων, μισθωτικές και κληρονομικές
διαφορές, οικογενειακές διαφορές, διαζύγιο, σύσταση εταιρειών,
διεκδίκηση απαιτήσεων, αναγκαστική εκτέλεση. Επίσης αναλαμβάνει
μεταφράσεις και επικυρώσεις πτυχίων και άλλων εγγράφων. Είναι
διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και ανήκει
στα ειδικά μητρώα οικογενειακών και κτηματολογικών διαμεσολαβητών.
Είναι πιστοποιημένη στις διαπραγματεύσεις, έχοντας λάβει τον σχετικό
τίτλο (Certified Professional Negotiator-CPN) και είναι τακτικό μέλος του
Μητρώου Συντονιστών για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης
Οφειλών Επιχειρήσεων αλλά και Υπεύθυνη  Προστασίας Δεδομένων 
 Προσωπικού Χαρακτήρα (certified  Data  Protection  Officer-DPO 
 EXECUTIVE) από τον οργανισμό πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS (ISO IEC
17024). Διαθέτει επαγγελματική κατάρτισή ως Σύμβουλος Ακίνητης
Περιουσίας, και γνωρίζει όλα τα θέματα του πεδίου της που αφορούν στο
Real Estate



Γιώργος-Αλέξανδρος Μπλέτας, 
Director ΝEWDEAL UK

Ο Γιώργος-Αλέξανδρος Μπλέτας σπούδασε νομικά στο University of
Westminster και πολιτικές επιστήμες στο ΕΚΠΑ. Στο City University of
London πήρε master στην  παγκόσμια πολιτική οικονομία και στο London
School of Economics and Political Science παρακολούθησε κύκλο
σπουδών σχετικά με το real estate, τις διαπραγματεύσεις αλλά και τις
διαφορές ανάμεσα στις οικονομίες στη Δύση και στην Κίνα. Μιλάει τρεις
ξένες γλώσσες  αγγλικά, γερμανικά και κινέζικα.

Φιλίτσα Αρβανίτη,
Επικοινωνιολόγος, Marketing Strategist

Η Φιλίτσα Αρβανίτη σπούδασε Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις σε
Αμερικανικά Πανεπιστήμια σε συνεργασία με το New York College.
Ξεκίνησε την σταδιοδρομία της στον τομέα του Τουρισμού και τον
ξενοδοχειακών μονάδων. Μόλις ολοκλήρωσε τις σπουδές της ξεκίνησε να
εργάζεται στον Εκπαιδευτικό Όμιλο New York College όπου και είναι
Advertising Manager τα τελευταία 15 χρόνια. Είναι course manager του
προγράμματος και διδάσκει Digital Marketing και content creation. Κύριες
αρμοδιότητες της είναι η ανάλυση δεδομένων, η χάραξη στρατηγικής και η
επικοινωνία των προϊόντων.

Γκρέις Χατζίκου, 
Επικοινωνιολόγος, Performance Coach

Η Γκρέις Χατζίκου είναι  Επικοινωνιολόγος με ειδίκευση στο Performance Coaching.  
Καθοδηγεί νέους συνεργάτες των εταιρειών προκειμένου να ενταχθούν στην
εταιρική κουλτούρα (Onboarding) καθώς και εκπαιδεύει τμήματα πωλήσεων και
marketing προκειμένου να ανεβάσουν τα αποτελέσματα τους (Performance
Coaching). Γεννήθηκε στην Αθήνα. Τελείωσε το Pierce College με Άριστα και το
Deree College με διπλό major Marketing  και Ψυχολογίας. Πήρε μεταπτυχιακό
δίπλωμα με έπαινο, MA in Communication Policy Studies  στο πανεπιστήμιο City του
Λονδίνου. Επιμορφώθηκε στη συμβουλευτική ψυχολογία και το lifecoaching .Είναι
εισηγήτρια Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού   καθώς και πιστοποιημένη  Life
Coach. Αρθρογραφεί και  δίνει ομιλίες  με θέμα τη διαχείριση των ανθρώπινων
σχέσεων, την επιτυχία στην εύρεση εργασίας, την ισορροπία ζωής και εργασίας, τις
καλύτερες επαγγελματικές επιδόσεις κ.α. Συνεργάζεται με Ομίλους Real Estate ως
Coach Advisor και Interviewer.


