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Skroutz: Νέα οργανωτική δοµή και ενίσχυση 
της διοικητικής οµάδας µε 4 στελέχη  

 
Στο πλαίσιο της συνεχούς εταιρικής εξέλιξης και αναπτυξιακής πορείας  

 
Το Skroutz, η µεγαλύτερη πλατφόρµα ηλεκτρονικών αγορών στην Ελλάδα, προχωρά 
σε νέα οργανωτική δοµή και ενίσχυση της διοικητικής οµάδας στο πλαίσιο της 
συνεχούς εταιρικής εξέλιξης και µε στρατηγικούς στόχους την ενδυνάµωση της 
αναπτυξιακής πορείας και την ανταπόκριση στη σηµαντική άνοδο του ηλεκτρονικού 
εµπορίου. 
 
Συγκεκριµένα, στη διοικητική οµάδα του Skroutz εντάσσονται ο κ. Γιάννης Αλιβιζάτος 
στη θέση του Chief Operations Officer (COO) και ο κ. Κώστας Κοντογιάννης ως Chief 
Financial Officer (CFO). Επιπλέον, ο κ. Απόλλων Οικονοµόπουλος και ο κ. Χρήστος 
Τροχαλάκης αναλαµβάνουν τις θέσεις του Chief Information Officer (CIO) και του 
Chief Technology Officer (CTO) αντίστοιχα µετά από εσωτερική αναβάθµιση. 
 
Ο κ. Γιάννης Αλιβιζάτος φέρνει διεθνή εµπειρία ως νέος COO του Skroutz, καθώς 
προέρχεται από το Deliveroo, ένα από τα µεγαλύτερα food delivery marketplaces 
παγκοσµίως µε έδρα το Λονδίνο, όπου διετέλεσε χρέη Γενικού Διευθυντή του 
Deliveroo Editions (cloud kitchen project σε 8 χώρες) και Διευθυντής Στρατηγικής. 
Προηγουµένως, ήταν µέλος της ιδρυτικής οµάδας και Vice President of Operations & 
Finance στην Doppler Labs, εταιρία hardware στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, ενώ έχει επίσης 
εργαστεί στη συµβουλευτική Βain & Company στο Σαν Φρανσίσκο, ΗΠΑ. Ο Γιάννης 
Αλιβιζάτος έχει πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού από το Brown University και είναι 
κάτοχος MSc σε Management από το Stanford University στις ΗΠΑ. 
 
Ο κ. Κώστας Κοντογιάννης, ο νέος CFO, πριν την ένταξή του στην οµάδα του 
Skroutz, είχε εργαστεί για συνολικά 6 έτη στην PwC Greece και στη Mazars Greece. 
Είναι µέλος της Ένωσης Ορκωτών Λογιστών (ACCA) και µέλος του Ελληνικού 
Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών (SOEL). Είναι κάτοχος MSc in Applied Accounting 
and Auditing από το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας και πτυχίου Οικονοµικών από το 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. 
 
Ο κ. Απόλλων Οικονοµόπουλος, νέος CIO, εντάχθηκε στο Skroutz το 2012. Είναι 
υπεύθυνος για την ανάπτυξη της µικρής αρχικά οµάδας του infrastructure στο 
σηµερινό Platform Division που διαχειρίζεται τις λειτουργίες IT, τις περισσότερες 
υπηρεσίες production και την κυβερνοασφάλεια του Skroutz. Έχει εργαστεί στο 
Ελληνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (GRNET). Είναι κάτοχος πτυχίου 
Μηχανολόγου Μηχανικού από το ΕΜΠ. 
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Ο κ. Χρήστος Τροχαλάκης, πλέον νέος CTO, ξεκίνησε να εργάζεται στο Skroutz το 
2009 και αποτελεί ένα από τα παλαιότερα στελέχη της εταιρίας µε αντικείµενο θέµατα 
συστηµάτων και αρχιτεκτονικής. Έχει σπουδάσει Μηχανικός Η/Υ στο Πανεπιστήµιο 
Πατρών. 
 
Ο κ. Γιώργος Χατζηγεωργίου, Συνιδρυτής & Διευθύνων Σύµβουλος του Skroutz, 
επεσήµανε ότι «Το Skroutz µεγαλώνει και εξελίσσεται. Πλέον µε περισσότερους από 
450 εργαζοµένους, επενδύουµε στην εταιρική µας εξέλιξη και επιταχύνουµε την 
αναπτυξιακή µας πορεία, προσελκύοντας καταξιωµένα στελέχη από την αγορά και 
αξιοποιώντας το ταλέντο των ανθρώπων µας σε επιτελικές θέσεις. Καλωσορίζουµε τα 
νέα στελέχη στη διοικητική οµάδα και τους ευχόµαστε καλή επιτυχία». 
 
 

### 
 

 
Σχετικά µε την Skroutz  
Η Skroutz Α.Ε., η οποία απασχολεί 450 εργαζόµενους, ιδρύθηκε το 2005 και δραστηριοποιείται στην 
ανάπτυξη καινοτόµων υπηρεσιών τεχνολογίας, δηµιουργώντας πρωτοποριακές πλατφόρµες ηλεκτρονικού 
εµπορίου. Διαχειρίζεται τη δηµοφιλή πλατφόρµα αναζήτησης και σύγκρισης προϊόντων και τιµών 
www.skroutz.gr, στην οποία προβάλλονται περισσότερα από 10 εκατ. προϊόντα σε πάνω από 8.000 
συνεργαζόµενα καταστήµατα. Το www.skroutz.gr έχει εδραιωθεί στην αντίληψη των καταναλωτών ως η 
κορυφαία ιστοσελίδα ηλεκτρονικών αγορών στην Ελλάδα, καταγράφοντας σε µηνιαία βάση 8,5 εκατ. 
µοναδικές επισκέψεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


