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Είναι σήμερα Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής στο ΣΕΒ και Διευθύνων Σύμβουλος στη Στέγη της Ελληνικής 

Βιομηχανίας που είναι ο ερευνητικός βραχίονας του ΣΕΒ. Επίσης είναι Αντιπρόεδρος στην Επιτροπή 

Διεθνούς Εμπορίου & Επενδύσεων της Business Europe, με έδρα τις Βρυξέλες.  

Στο χαρτοφυλάκιο του στο ΣΕΒ περιλαμβάνονται τα κρίσιμα θέματα της βιομηχανικής πολιτικής, των 

αναπτυξιακών στρατηγικών, των επενδύσεων, της καινοτομίας, της ψηφιακής οικονομίας, της περιφερειακής 

ανάπτυξης και του διασυνοριακού εμπορίου. 

 

Στο παρελθόν διατέλεσε Ανώτερος Διευθυντής στην PricewaterhouseCoopers (PwC), έχοντας την ευθύνη 

των υπηρεσιών Strategy & Operations καθώς και του κλάδου Government & Public Sector. Διεύθυνε σειρά 

σημαντικών έργων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στις μεταφορές, στο χρηματοπιστωτικό κλάδο, στις 

τηλεπικοινωνίες και στη δημόσια διοίκηση. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία ως σύμβουλος 

πληροφοριακών συστημάτων.  

 

Έχει διδάξει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στο τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστήμιου Πειραιά 

και στο τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει διατελέσει μέλος του 

Δ.Σ. στην Τεχνόπολη Αιγαίου, με έδρα τη Χίο.  

Έχει συγγράψει σειρά βιβλίων και άρθρων για τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα. Διαθέτει σημαντικό 

ερευνητικό έργο με δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και ομιλίες σε διεθνή συνέδρια σε θέματα 

τεχνητής νοημοσύνης. 

Είναι Διδάκτωρ (Ph.D.) τεχνητής νοημοσύνης του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου 

Heriot-Watt, Edinburgh, Βρετανία, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (M.Sc.) στην τεχνητή 

νοημοσύνη  από το Bristol University, Βρετανία και πτυχιούχος μαθηματικός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  
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Dr George Xirogiannis is currently the Deputy Director General at SEV Hellenic Federation of Enterprises 

and the CEO of its research institute. He is also Vice Chairman of the International Business & Investment 

Committee of Business Europe, based in Brussels. 

His portfolio includes industrial policy, growth strategies, investments, innovation, digital economy, regional 

development and international trade. 

 

He has previously worked as Senior Manager at PricewaterhouseCoopers (PwC), directing the Strategy & 

Operations consulting services and Government & Public Sector industry. He has directed flagship projects 

in Greece and abroad in transport, banking, telecommunications and public administration. He began his 

professional career as an information systems consultant.  

 

Dr Xirogiannis has lectured undergraduate and postgraduate courses at the Department of Informatics, 

University of Piraeus and at the Department of Financial and Management Engineering, University of the 

Aegean. He has served as a Board member at the Aegean Technopolis, based in Chios island.  

He has written extensively on modern entrepreneurship. His research on artificial intelligence has been 

published in major research journals and international conferences. 

He holds a Ph.D. in Artificial Intelligence from Heriot-Watt University, Dpt. of Electrical Engineering, 

Edinburgh and an M.Sc in Artificial Intelligence from Bristol University. He graduated with a BSc (Hons) in 

Mathematics from the University of Ioannina. 


