
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ZΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ   

2019 - 2021  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αθήνα, Ελλάδα
  Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπεύθυνος για την ψηφιακή στρατηγική 
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας.  

       Σχεδιασμός και εκκίνηση περισσότερων από 450 έργων και πρωτοβουλιών ΤΠΕ για την αναβάθμιση των 
υποδομών της χώρας, την ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, την ενίσχυση του οικοσυστήματος 
νεοφυών επιχειρήσεων και την προώθηση των ψηφιακών τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της οικονομίας. 

• Συντονισμός του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της διάθεσης ψηφιακών υπηρεσιών της ενιαίας 
       ψηφιακής πύλης gov.gr. 
• Σχεδιασμός και ανάπτυξη της Εθνικής Ψηφιακής Ακαδημίας για τη ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων   
       όλων των Ελλήνων πολιτών. 

   

2012 - 2019  GOOGLE Αθήνα, Ελλάδα
  Περιφερειακός Διευθυντής ΝΑ Ευρώπης (2019), Γενικός Διευθυντής - Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρος και Μάλτα (2015 - 

2019), Επικεφαλής Τομέα (2012 - 2015) 
• Προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού σε διάφορους τομείς της οικονομίας, συνεργαζόμενος στενά με  
       κυβερνήσεις, εταιρείες και οργανισμούς. 
• Ανάπτυξη πωλήσεων μέσω διαδικτυακής διαφήμισης τόσο για μεγάλες εταιρείες όσο και για ΜΜΕ. 
• Εκπαίδευση 100.000 επαγγελματιών τουρισμού της χώρας σε ψηφιακές δεξιότητες. 
• Υπεύθυνος για τη διοίκηση ομάδας 35 ατόμων, μέσω 4 Διευθυντών άμεσης αναφοράς. 

   

2008 - 2011  GAP Αθήνα, Ελλάδα
  Γενικός Διευθυντής - Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία, Σερβία, Κύπρος 
  

• Ανάπτυξη δικτύου 15 καταστημάτων στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Κύπρο. 
• Σχεδιασμός και υλοποίηση στρατηγικών για την αύξηση πωλήσεων και  κερδών. 
• Υπεύθυνος για  την στρατηγική ανάπτυξης και την εμπορική πολιτική της εταιρείας. 

   

2005 - 2008  IKEA Αθήνα, Ελλάδα
  Γενικός Διευθυντής Καταστήματος - Κατάστημα Αεροδρομίου Αθηνών 
  • Επικεφαλής του 3ου μεγαλύτερου καταστήματος της IKEA σε ετήσιες πωλήσεις παγκοσμίως για το 2007, με 

ποσοστό αύξησης πωλήσεων 15% σε ετήσια βάση, κυρίως ως αποτέλεσμα της εκπαίδευσης του προσωπικού 
και της βελτιστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

• Διοίκηση ομάδας 650 ατόμων μέσω 11 Διευθυντών άμεσης αναφοράς. 
• Απονομή του Βραβείου «Κατάστημα Λιανικής του Έτους» το 2007 από τις εκδόσεις Retail Business. 

   

2000 - 2005  McKINSEY & COMPANY Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο / Αθήνα, Ελλάδα
  Engagement Manager (2003 - 2005), Associate (2000-2003) 
  • Επανασχεδιασμός της εμπορικής και τιμολογιακής πολιτικής και της στρατηγικής πωλήσεων για την 

κορυφαία εταιρεία στην Ελλάδα λιανικής πώλησης οικιακών συσκευών. 
• Ανάπτυξη ενός καινοτόμου προγράμματος πωλήσεων για σημαντικό διεθνή εμφιαλωτή αναψυκτικών. 

Αναδιοργάνωση του δυναμικού πωλήσεων και επανασχεδιασμός των διαδικασιών και των συστημάτων 
παροχής κινήτρων / αποδοχών. 

• Εφαρμογή λιτών βιομηχανικών μεθόδων για το μεγαλύτερο λιμένα εμπορευματοκιβωτίων 
      του Ηνωμένου Βασιλείου. 

   

1993 - 1998  SEAGATE TECHNOLOGY, INC. Scotts Valley, Η.Π.Α.
  Μηχανικός Ανάπτυξης (1994-1998), Μηχανικός - Πρακτική Άσκηση (1993) 
  • Μηχανικός έργου υπεύθυνος για την ανάπτυξη κινητήρων δίσκου υπολογιστή. 

• Διαχείριση διατμηματικών ομάδων σχεδιασμού, ανάπτυξης, κατασκευής και υποστήριξης, για τη διασφάλιση 
της εξέλιξης του προϊόντος από το σχεδιασμό έως την παραγωγή. Διαχείριση προμηθευτών και υπεργολάβων.

• Ανάπτυξη «οδηγού σχεδιασμού» που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα από τους μηχανικούς της Seagate. 
• Υποβολή αίτησης για 2 διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ. Δημοσίευση και παρουσίαση αποτελεσμάτων  
       έρευνας σε διεθνή συνέδρια. 

ΣΠΟΥΔΕΣ   

1998 - 2000  KELLOGG SCHOOL OF MANAGEMENT - NORTHWESTERN UNIVERSITY Evanston, Η.Π.Α.
  Μεταπτυχιακός Τίτλος Master of Business Administration, with Honors. GPA: 3.8 / 4.0, Διάκριση Κοσμήτορα  
  

• Εξειδίκευση στη Διοίκηση και Στρατηγική, Χρηματοοικονομικά και Μάρκετινγκ 
• Ολοκλήρωση προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών διάρκειας 4 μηνών στο Πανεπιστήμιο Chulalongkorn,  
       Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη κατά τη διάρκεια του 2000.

   

1992 - 1993  STANFORD UNIVERSITY Palo Alto, Η.Π.Α.
  Μεταπτυχιακός τίτλος Master in Mechanical Engineering. GPA: 3.5/4.0. 
   

1989 - 1992  IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE AND TEHNOLOGY – U. OF LONDON Λονδίνο, Η.Β.
Πτυχίο Bachelor in Mechanical Engineering, with First Class Honors. Κατάταξη στο άνω 5% της τάξης. 

   

ΑΛΛΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών. Καλή γνώση Γαλλικών (Sorbonne II). Βασικές γνώσεις Ισπανικών  
        (Intermedio). 

 




