
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 

ΣΠΟΥΔΕΣ 

2000 :  MBA με εξειδίκευση στο επιχειρείν (Babson 

College, ΗΠΑ).  

1995 :  BSc σε Διοίκηση και Οργανωσιακή 

Συμπεριφορά (Deree College, Ελλάς). 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 

2014-σήμερα : Γενικός Διευθυντής της LDK Consultants, διεθνούς εταιρίας συμβούλων 

ανάπτυξης/μελετητών με έργα σε πάνω από 100 χώρες και θυγατρικές εταιρίες στο Βέλγιο, Κύπρο, 

Σερβία, Ρουμανία, Ιορδανία και Κένυα. Κύρια έμφαση στην εσωτερική αναδιοργάνωση του ομίλου 

και των θυγατρικών της εταιριών και στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών σε υφιστάμενες και νέες 

χώρες-στόχους. 

2007-2013: Επικεφαλής του τμήματος Περιβάλλοντος της LDK Consultants. Κύριο αντικείμενο η 

ανάπτυξη συμβουλευτικής στο Περιβάλλον στη Μέση Ανατολή και τα Βαλκάνια σε Περιβαλλοντικές 

Επιπτώσεις, Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Διαχείριση υδάτινων Πόρων. Κατά την θητεία του η 

LDK Consultants αναβαθμίστηκε σε ηγετική εταιρία στον χώρο του Περιβάλλοντος στο χώρο της 

Μεσογείου με κύριους πελάτες τους κυριότερους Donors και Αναπτυξιακές Τράπεζες (E.E,  ΕΤΕπ, 

ΕΤΑΑ, Παγκόσμια Τράπεζα, Γερμανική (GIZ, KfW) και Γαλλική Βοήθεια (AfD) 

2003-2006 : Επικεφαλής του τμήματος επιχειρηματικών συμβουλών της LDK Consultants, με 

εξειδίκευση σε κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων καθώς και ανάπτυξης σχεδίων ανάπτυξης 

ακινήτων στα Βαλκάνια για θεσμικούς πελάτες.  

2000-2003: Junior Σύμβουλος στο τμήμα επιχειρηματικών συμβουλών της LDK Consultants. Κύριο 

αντικείμενο η ανάληψη επιχειρηματικών σχεδίων και στρατηγικών σχεδίων ανάπτυξης για διεθνείς 

εταιρίες κυρίως στον βιομηχανικό τομέα. Επίσης ανάληψη συμβουλευτικής για στήριξη επιχειρήσεων 

μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. 

1999 : Junior Σύμβουλος στην Zefer Consultants, εταιρία συμβούλων στρατηγικής σε θέματα 

ανάπτυξης διαδικτύου. Μασαχουσέτη, ΗΠΑ.  

Εκπροσωπεί την LDK Consultants στον ΣΕΣΜΑ (Σύνδεσμο Εταιριών Συμβούλων Μάνατζμεντ 

Ελλάδος), στον ΣΕΓΜ (Σύνδεσμο Ελληνικών Εταιριών Μελετών) και στην επιτροπή εταιριών 

συμβούλων της FEACO (Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνδέσμων Εταιριών Συμβούλων). 

___________________________________________________________________________________ 

Ο κ. Δαμιανίδης μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά. Κύριο ενδιαφέρον του είναι η 

μεταλαμπάδευση της γνώσης σε νέους, μέσω συμμετοχής σε σεμινάρια και σαν μέντορας σε δίκτυα 

μεντόρων και σε αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων. Έχει ιδιαίτερη εστίαση στην 

επιχειρηματικότητα και στη λειτουργία και τα προβλήματα των οικογενειακών επιχειρήσεων. 

Προσωπικά του ενδιαφέροντα είναι η μουσική (σαξόφωνο, σύνθεση Jazz μουσικής και δισκογραφική 

εταιρία) καθώς και η ορειβασία.  

 


