
Ο κ. Πόλυς Χατζηωάννου είναι Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της εταιρείας Safe Bulkers, Inc. από το 2008. Ο κ. Χατζηωάννου υπηρετεί 

επίσης στην Διαχειρίστρια εταιρεία [Safe Bulkers Management LTD] της Safe Bulkers, 

Inc. και υπηρέτησε επίσης και στην προκάτοχο της Διαχειρίστριας, εταιρεία Alassia 

Steamship Co., Ltd., στην οποία εντάχθηκε το 1987. Ο κ. Χατζηωάννου εξελέγη μέλος 

του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών το 2006 την οποία 

υπηρέτησε από τη θέση αυτή έως τον Φεβρουάριο του 2009. Ο κ.  Χατζηωάννου είναι 

επίσης ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Εφοπλιστών Κύπρου και μέλος της Ελληνικής 

Συμβουλευτικής Επιτροπής του Lloyd’s Register. Το 2011, ο κ. Χατζηωάννου 

ορίσθηκε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Hellenic Mutual War Risks Association 

(Bermuda) Limited. Ο κ. Χατζηωάννου είναι κάτοχος πτυχίου ναυτικών σπουδών από 

το Πανεπιστήμιο Sunderland. 

Ο κ. Δρ. Λουκάς Μπαρμπαρής είναι Πρόεδρος και Γραμματέας του Διοικητικού 

Συμβουλίου της εταιρείας Safe Bulkers,  Inc. και είναι μέλος του διοικητικού 

συμβουλίου της από το 2008.  Ο κ. Δρ. Μπαρμπαρής είναι επίσης τεχνικός διευθυντής 

της Διαχειρίστριας εταιρείας [Safe Bulkers Management LTD] της Safe Bulkers, Inc., 

στην οποία εντάχθηκε τον Φεβρουάριο του 2006. Μέχρι το 2009 ήταν διευθυντής 

ανάπτυξης έργου της συνδεδεμένης εταιρείας Alasia Development S.A., υπεύθυνος 

για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προηγουμένως, από το 1999 έως το 2005 

και από το 1993 έως το 1995, ο Δρ. Μπαρμπαρής εργάσθηκε στον Όμιλο Ν. 

Δασκαλαντωνάκη, Grecotel, μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες ξενοδοχείων στην 

Ελλάδα, ως τεχνικός διευθυντής και γενικός διευθυντής ανάπτυξης έργων. Κατά την 

ενδιάμεση περίοδο μεταξύ 1995 και 1999, ο Δρ Μπαρμπαρής εργάσθηκε στην Exergia 

S.A. ως σύμβουλος ενέργειας. Επιπλέον, ο κ. Δρ. Μπαρμπαρής κατέχει μεταπτυχιακό 

τίτλο σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων (MBA) από το Εργαστήριο Διοίκησης 

Επιχειρήσεων Αθηνών, διδακτορικό από το Imperial College of Science Technology 

and Medicine, Μaster εφαρμοσμένων επιστημών από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο 

και δίπλωμα μηχανολογίας  από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.  

Η κυρία Άννα Φραγκούλη είναι Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 

από το έτος 2018. Από το έτος 2019 εργάζεται ως Εμπορικός Διαχειριστής πλοίων 

ξηρού φορτίου στη διαχειρίστρια εταιρεία Safe Bulkers Management LTD της Safe 

Bulkers. Inc., στην Κύπρο, Προηγουμένως, η κυρία Φραγκούλη είχε διατελέσει 

υπεύθυνη για την εμπορική λειτουργία 10 πλοίων ξηρού φορτίου χύδην, 

συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων και απαιτήσεων, στην Εταιρεία Dry 

Bulk Commercial Operator, Safety Management Overseas S.A. Έχει συμμετάσχει σε 

σημαντικές ελληνικές και διεθνείς διοργανώσεις σημαντικών δρωμένων και συνεδρίων 

σχετικά με την Ναυτιλιακή βιομηχανία και έχει λάβει σημαντικές διακρίσεις και 

υποτροφίες (μεταξύ άλλων, από την Ένωση Κυπρίων Εφοπλιστών). Η κυρία 

Φραγκούλη γνωρίζει την Αγγλική και την Γαλλική γλώσσα. Η κυρία Φραγκούλη είναι 

κάτοχος πτυχίου Νομικής από την Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου LLM στη Ναυτιλιακή Νομική 

από το City University of London, με κύρια πεδία σπουδών την ναυτική ασφάλιση, τη 

θαλάσσια μεταφορά εμπορευμάτων, το ναυτικό δίκαιο, τη διεθνή εμπορική διαιτησία 

και το διεθνές εμπορικό δίκαιο. 

Τα βιογραφικά των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν συνοπτικά ως εξής:  



Ο κ. Ανδρέας Χριστοφίδης είναι ιδιοκτήτης και Διευθύνων Σύμβουλος από το έτος 

2014 της Κυπριακής εταιρείας GRANFELD WEALTH MANAGEMENT LTD, η οποία 

είναι ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης πλούτου, που εποπτεύεται από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου και, μεταξύ άλλων, ασχολείται με την διαχείριση 

επενδύσεων στη ναυτιλία και τα εμπορεύματα.  Προηγουμένως, ο κ. Χριστοφίδης 

κατείχε διάφορες διευθυντικές και εξειδικευμένες θέσεις στην τράπεζα CREDIT 

SUISSE AG, στην Ελβετία και στο Μονακό, μεταξύ άλλων, ως Πρόεδρος και ως μέλος 

Επιτροπών προϊόντων της Τράπεζας, ως Επικεφαλής Private Banking Πολωνίας και 

Ανατολικής Ευρώπης, ως στέλεχος με διαχειριστικές και συμβουλευτικές 

αρμοδιότητες, και ως αρμόδιος για τον έλεγχο επιχειρηματικών κινδύνων. Κατά τα έτη 

2001 – 2004 ο κ. Χριστοφίδης εργάσθηκε στην  SANPAOLO IMI ASSET 

MANAGEMENT, στην Ιταλία, ως Portfolio Manager, με ευθύνη τη διαχείριση 

χαρτοφυλακίων. Επιπλέον, κατά τα έτη 2015 – 2020  ο κ. Χριστοφίδης διετέλεσε μη 

εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και 

της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων της τράπεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ PLC 

Κύπρου. Ο κύριος Χριστοφίδης κατέχει πτυχίο Οικονομικών από το London School of 

Economics BSc (Hons), μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το UNIVERSITA BOCCONI 

– Milan (Master in Economics) και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το INSEAD 

(ΜΒΑ). Γνωρίζει Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά και Γερμανικά. 

Ο καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Αρκουμάνης είναι κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακών 

τίτλων στη Φυσική, τη Μηχανική και τη Μηχανολογία από το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Irvine και το 

Imperial College London, αντίστοιχα. Το 1995 εκλέχθηκε καθηγητής στο Imperial 

College London στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και το 2000 προσκλήθηκε να 

ενταχθεί στο City University of London ως Επικεφαλής του νεοσύστατου Τμήματος 

Αεροναυτικής, Πολιτικής Μηχανικής και Μηχανολογίας και ανέλαβε τη θέση του 

Κοσμήτορος της συνδυασμένης Σχολής Μηχανικών και Μαθηματικών Επιστημών το 

2002, ενώ το 2008 προήχθη σε Αντιπρόεδρο με ευθύνη για την Έρευνα, την 

Επιχείρηση, την Ανάπτυξη και τα Διεθνή, θέση που κατείχε μέχρι τη συνταξιοδότησή 

του το 2015. Το 2010 ο κ. Αρκουμάνης ίδρυσε το International Institute of Cavitation 

Research  (συνεργασία μεταξύ City, University of London, Loughborough και Delft 

University of Holland) με επιχορήγηση από το Lloyd's Register Educational Trust με 

στόχο την αντιμετώπιση θεμάτων σχεδιασμού σε θαλάσσιες μηχανές και έλικες. Το 

2012 ο κ. Αρκουμάνης  ορίσθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση πρέσβης της 

Ελληνικής Δημοκρατίας για την ενεργειακή πολιτική και τις νέες τεχνολογίες, ενώ το 

2013 διορίστηκε μέλος της Ομάδας Εργασίας της Βασιλικής Ακαδημίας Μηχανικής, 

υπεύθυνος για την παραγωγή μιας έκθεσης με τίτλο «Future Ship Powering Options: 

Exploring alternative  methods of ship propulsion». Tο 2014 ορίσθηκε Διευθυντής και 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Angelicoussis Shipping Group.  Είχε ηγετικό 

ρόλο στην ίδρυση της πρώτης ιδιωτικής Ναυτικής Ακαδημίας στην Ελλάδα. Διετέλεσε 

Πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Metropolitan College, μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος και του Κέντρου Θαλάσσιας 

Έρευνας και Παράδοσης, ενώ το 2021 ορίσθηκε μέλος της Επιτροπής Ενέργειας της 

Ακαδημίας Αθηνών με αρμοδιότητα  την Ναυτιλία. Η εκλογή του ως Αντεπιστέλλοντος 

Μέλους της Ακαδημίας Αθηνών θα επιβεβαιωθεί τον Οκτώβριο από την πλήρη 

επιτροπή της Ακαδημίας.  


