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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ:

ΗΜ. ΓΕΝ: 14/06/1972 ,
Εθνικότητα: Ελληνική,
Οικογενειακή Κατάσταση: Άγαμος,
Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες στην Πολεμική Αεροπορία.

ΣΠΟΥΔΕΣ
UNIVERSITY OF LONDON, LONDON SCHOOL OF ECONOMICS- LL.M

1993-1994

Master degree in Law with specialization in International Transport and Sociology of Law
Degree obtained with Merit
Thesis: Alternative Dispute Resolution (Conflict resolution in Comparative and International Law): The Church v the Law Reformer: a
history of conflicts and interventions in family Law on divorce and separation.

(Πτυχίο αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος με εξετάσεις στο ΔΙΚΑΤΣΑ, το 1995)
UNIVERSITY OF LONDON, QUEEN MARY COLLEGE- LL.B

1990-1993

Bachelor Degree in Law with specializations in International Law, Philosophy and Sociology of Law
Degree Obtained with Upper Second Class Honors
Thesis: Aspects of Victimology, the victim of sexual assault and rape in Society and the Law

(Πτυχίο αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος με εξετάσεις στο ΔΙΚΑΤΣΑ, το 1995)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ

1988-1990

GCE A LEVELS in History, Greek Language and Politics
ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

1978-1990

Απολυτήριο Λυκείου (18,6/20)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
1997 – Μέχρι σήμερα
Διευθυντής μηνιαίου περιοδικού Ναυτικά Χρονικά (Gratia Publications) www.n-c.gr

(Υπό τη διεύθυνση του υπογράφοντος το περιοδικό έλαβε τιμητικές διακρίσεις και μετάλλια από το Ίδρυμα Δημοσιογραφίας Μπότση, από
την Ακαδημία Αθηνών, από την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών, από τη Δήμο Αθηναίων)
• Τακτικός αρθρογράφος σε θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών, ιστορίας της ναυτιλίας, κοινωνιολογίας της ναυτιλίας και διεθνούς
ποινικού δικαίου. Ο αιτών ολοκλήρωσε και δημοσίευσε άνω των 120 συνεντεύξεων μεταξύ των οποίων σημαντικών ελλήνων εφοπλιστών
και πλοιοκτητών.
Συντάκτης και μελετητής στατιστικών ερευνών σχετικά με την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα και το προφίλ του σπουδαστή
των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και των Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας. Επίσης τακτικός μελετητής σημαντικών ερευνών
σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως προς θέματα πολιτικής μεταφορών και τουρισμού.
2006- Μέχρι σήμερα
• Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της ναυτιλιακής εταιρείας Tomasos Bros Inc. Αρμόδιος για θέματα επικοινωνίας και
προβολής με τα ΜΜΕ, οργάνωσης και λειτουργίας του κέντρου διαχείρισης και αντιμετώπισης επικοινωνιακών κρίσεων της εταιρείας.
2005- 2009
• Συνεργάτης του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος σε θέματα προσέλκυσης νέων στο ναυτικό επάγγελμα και προβολής του
ναυτικού επαγγέλματος.
2004 – 2010

Ιδρυτής του διμηνιαίου, δίγλωσσου πολιτιστικού περιοδικού Life in Capital A (Gratia publications) www.capital-a.gr
• Διευθυντής Σύνταξης πολυμελούς συντακτικής Ομάδας με εξειδίκευση στον πολιτισμό και στις τέχνες στην Πόλη των Αθηνών.
Στα 6 χρόνια έκδοσης του πολιτιστικού περιοδικού φιλοξενήθηκαν σημαντικά άρθρα και συνεντεύξεις από τους κορυφαίους
πρωταγωνιστές της πολιτιστικής ζωής της πόλης των Αθηνών. Ο αιτών ολοκλήρωσε και δημοσίευσε άνω των 40 συνεντεύξεων μεταξύ
των οποίων σημαντικών ελλήνων εικαστικών, καλλιτεχνών και δημιουργών.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ EΡΕΥΝΑΣ
2008- έως σήμερα
• Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα: «Οι στρατηγικές επικοινωνίας των θεσμικών φορέων εκπροσώπησης του εφοπλισμού
σε περιόδους κρίσεων», επιβλέποντες καθηγητές δρ. Μαρία Λεκάκου και δρ. Θάνος Πάλλης
• Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα του ευρωπαϊκού προγράμματος KnowME (2011-2012), με θέμα τη βελτίωση της Δημόσια
εικόνας της ναυτιλίας στην ΕΕ
• Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα του ευρωπαϊκού προγράμματος Study to support the development of sea basin
cooperation in the Mediterranean, Adriatic and Ionian and the Black Sea, European Commission 2013
ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Πάλλης A. και Μπίσιας Η. (2011). «Επιλέγω Ναυτιλία: Νέοι στις ναυτικές και ναυτιλιακές Σπουδές», Αθήνα- Εκδόσεις
Gutenberg 2011, σύυγραμα με θέμα την παρουσίαση της πανελλαδικής έρευνας σχετικά με το προφίλ των νέων στις ναυτικές και
ναυτιλιακές σπουδές. Η έρευνα συνεχίζεται για έκτη συνεχή χρονιά και κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος σε όλα τα ΑΕΙ, ΑΤΕΙ κ
ΑΕΝ της χώρας που προσφέρουν εξειδικευμένες ναυτικές ή ναυτιλιακές σπουδές.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ/ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (μετά από κρίση/full text Review)
2013 Pallis A.A. and Bissias I. & Papachristou A.A. Is there a Crisis effect? Sociological and economic trends in marine and
maritime education in Greece, ΙΑΜΕ Conference, Marseilles France
2013 Theotokas I. and Bissias I. Secrets and Lies(? )What stands true for media coverage of maritime events and incidents? ,
ΙΑΜΕ Conference, Marseilles France
2013 Theotokas I.. Lekakoy M. and Bissias I. Exploring the image of shipping as communicated by selected media in cases of
emergency and crisis, MASSEP Conference, Athens Greece
2013 Pallis A.A. and Bissias I. & Papachristou A.A.. Trends in Marine Education in Greece (2009-2013), MASSEP Conference,
Athens Greece
2012 Theotokas I. and Bissias I. Media Framing Theories and Crisis Consequences: what stands true for the shipping sector? 2nd
International Conference in Socially Responsible and Sustainable Entrepreneurship and Innovation, University of Southampton,
UK, October.
2012 Papakonstantinou K. Bissias Ilias Interest groups and politics: ship- owners and political power in Greece in the 1960's and
1970's, 2nd International Conference of Economic and Social History, University of Thessaly, Volos, Greece
2011 Pallis A.A. and Bissias I. & Papachristou A.A. She goes maritime: Women in marine and maritime education in Greece,
European Conference on Shipping, Intermodalism and Ports-ECONSHIP 2011, Chios,Greece, June.
2011 Papakonstantinou K. Bissias Ilias, Corporate communications before “corporate communications”: revisiting the leadership
of Anthony Chandris in the Greek ship-owning community (1974-1981) European Conference on Shipping, Intermodalism and
Ports-ECONSHIP 2011, Chios, Greece, June.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
2008- Mέχρι σήμερα
• Βοηθός Διδασκαλίας στη ναυτιλιακή πολιτική και στην επιχειρησιακή επικοινωνία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και
ερευνητής σε θέματα που επικεντρώνονται στην εξωστρέφεια του ναυτιλιακού κλάδου και στη δημόσια εικόνα της ναυτιλιακής
βιομηχανίας, στη ναυτική εκπαίδευση, στην ιστορία της ναυτιλίας, στο ευρωπαϊκό δίκαιο και στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

2001- 2006
• Διδάσκων και συντονιστής σε πολυάριθμα σεμινάρια με θέμα τη διαχείριση κρίσεων και της επικοινωνίας με τα ΜΜΕ προς στελέχη
και αξιωματικούς ΕΝ, στο εκπαιδευτικό κέντρο QMS (αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο από την Κυπριακή Δημοκρατία, τον
DNV κτλ), στον Πειραιά.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1998-2002
• Νομικός Ανταποκριτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες για θέματα ευρωπαϊκού αεροπορικού δικαίου με εξειδίκευση
στην προσαρμογή του ελληνικού αεροπορικού δικαίου και της πολιτικής στα ευρωπαϊκά δεδομένα.
Η θέση αυτή ήταν σε συνεργασία με τον καθηγητή Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π. Δ. Δαγτόγλου
Στο πλαίσιο της παραπάνω συνεργασίας διετέλεσε συντάκτης πολυετούς έρευνας για την ΕΕ με θέμα την εναρμόνιση του
ελληνικού αεροπορικού δικαίου στις ευρωπαϊκές επιταγές.
1996- Μέχρι σήμερα
• Δικηγόρος στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών
1997 (Φεβρουάριος- Αύγουστος)
• Πρακτική άσκηση στη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών, τμήμα εναέριας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις Βρυξέλες.
1994-1996
• Ασκούμενος Δικηγόρος στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών με παράλληλη πρακτική άσκηση σε θέματα αεροπορικού δικαίου
στη δικηγορική εταιρεία Harbottle and Lewis, στο Λονδίνο
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
2005- Μέχρι σήμερα
• Διοργανωτής και εμπνευστής των ετήσιων βραβείων Ευκράντη- Ναυτιλιακές Προσωπικότητες της Χρονιάς. Τα βραβεία
απονέμονται σε 10 ναυτιλιακές προσωπικότητες και 5 πολιτικούς που ξεχωρίζουν κάθε έτος με το έργο και το όραμά τους. Οι
προσωπικότητες επιλέγονται από μια 22 μελή επιτροπή καθηγητών ΑΕΙ και ναυτιλιακών δημοσιογράφων/ αρθρογράφων.
• Διοργανωτής του ετήσιου Forum με άξονα την Ευρωπαϊκή Ναυτιλιακή Πολιτική στον Πειραιά, με προσκεκλημένους
ευρωβουλευτές, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κτλ.
• Διοργανωτής του Συνεδρίου «Η επικοινωνία σε περιόδους Κρίσεων», Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Χίος Μάιους 2012
• Ομιλητής και Συντονιστής σε πολυάριθμα Σεμινάρια, Ημερίδες και Διοργανώσεις στο χώρο της ναυτιλίας και της πολιτικής
μεταφορών.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (ΩΣ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ)

Svitzer Academy- the Netherlands

• Master Class στο γνωστικό αντικείμενο του Salvage και της διαχείρισης κρίσεων

Lloyds Maritime Academy- London, UΚ

• Σεμινάρια στον τομέα της επικοινωνίας και της διαχείρισης ναυτιλιακών κρίσεων

CRANFIELD UNIVERSITY- UK

• Σεμινάρια στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων στο χώρο των αερομεταφορών
GESTALT FOUNDATION- Athens, Greece
• Σεμινάρια στον τομέα της ψυχολογίας με ιδιαίτερο γνωστικό αντικείμενο το ‘θύμα’, την ‘κρίση’, ‘το επαγγελματικό άγχος και
το ‘στρες’.
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
2009
• US DEPARTMENT OF STATE (IV LEADERSHIP PROGRAM)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΓΛΩΣΣΕΣ:

ΑΓΓΛΙΚΑ (άριστα), ΓΑΛΛΙΚΑ (πολύ καλά)

