ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ
Τηλ:+30 2310 584110, 2410 582345
Email: gm_sec@edathess.gr
Ο Λεωνίδας Μπακούρας είναι Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, της Εταιρείας Διανομής Φυσικού Αερίου
Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας. Στην 20ετή επαγγελματική του πορεία συνετέλεσε καθοριστικά στην
υλοποίηση ενός μακροπρόθεσμου και αποδοτικού επενδυτικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη της αγοράς
και τη διείσδυση του φυσικού αερίου .

2016 – Σήμερα

“Γενικός Διευθυντής”, ΕΔΑ ΘΕΣΣ (Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας).
Νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας.

2014 – 2016

“Αναπληρωτής
Γενικός
Διευθυντής”
και
“Διευθυντής
Επιχειρησιακών
Δραστηριοτήτων”, ΕΠΑ Θεσσαλονίκης & EΠΑ Θεσσαλίας (Εταιρείες Προμήθειας &
Διανομής Αερίου). Κατά τη θητεία του ως Αναπληρωτής Γ.Δ. είχε αναλάβει την
εκπροσώπηση των εταιρειών στις Αρχές, επιτέλεσε το έργο του με στόχο την Ανάπτυξη
της αγοράς με υψηλή αποδοτικότητα, ενώ καταλυτική ήταν η συμβολή του στην κατάρτιση
του Ρυθμιστικού Πλαισίου που άπτεται της δραστηριότητας της διανομής του Φ.Α.
Επιφορτιζόμενος με τις αρμοδιότητες της κατασκευής του Δικτύου Διανομής, της
λειτουργίας, της συντήρησης, της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και της άμεσης
επέμβασης στα δίκτυα διανομής, εκπλήρωσε τους στόχους που υπαγορεύονται από τη
δραστηριότητα της Διανομής. Η θητεία του ως Αναπληρωτής Γ.Δ ολοκληρώνεται με την
αποτελεσματική διαχείριση των νομικών υποθέσεων της Εταιρείας.

2006 – 2014

“Διευθυντής Εμπορικών Δραστηριοτήτων” ΕΠΑ Θεσσαλονίκης & ΕΠΑ Θεσσαλίας
(Εταιρείες Προμήθειας & Διανομής Αερίου). Κατά τη διάρκεια της θητείας του ανέλαβε τη
διοίκηση των εμπορικών μονάδων για την ανάπτυξη της αγοράς, ήταν αρμόδιος για τη
διαχείριση των Σχέσεων με τις Αρχές, και παράλληλα διαχειριζόταν τις Ρυθμιστικές
Υποθέσεις της Εταιρείας. Επίσης, συνετέλεσε στη διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής,
της τιμολόγησης των πελατών, και ως διαχειριστής της σύμβασης της προμήθειας αερίου,
εκπλήρωσε κάθε υποχρέωση που απέρρεε από το πλαίσιο αυτό. Ο ρόλος του
συμπληρώνεται με την υποστήριξη που παρείχε στον Γενικό Διευθυντή ως σύμβουλος και
διοικητικό στέλεχος.

2003 – 2006

“Διευθυντής Εμπορικών Δραστηριοτήτων”, ΕΠΑ Θεσσαλίας (Εταιρεία Προμήθειας &
Διανομής Αερίου). Σε αυτό το στάδιο της επαγγελματικής του πορείας είχε αναλάβει
αποκλειστικά τη διοίκηση της εμπορικής μονάδας της Θεσσαλίας για την ανάπτυξη της
αγοράς, με καθήκοντα προώθησης της εταιρικής εικόνας και της εμπορικής εκστρατείας για
τη διεύρυνση της αγοράς (marketing), αρμοδιότητες διαχείρισης της σύμβασης προμήθειας
αερίου, υπευθύνου τιμολόγησης και ανάκτησης πίστωσης. Παράλληλα, ήταν υπεύθυνος των
γραφείων εξυπηρέτησης των βιομηχανικών, εμπορικών και οικιακών πελατών, με
αρμοδιότητες για τη διαχείριση των Εξωτερικών Σχέσεων με τις Αρχές, τα ΜΜΕ και τις
Ρυθμιστικές Υποθέσεις.

2000 – 2003

“Υπεύθυνος Πωλήσεων & Ανάπτυξης της Αγοράς”, ΕΠΑ Θεσσαλίας (Εταιρεία
Προμήθειας & Διανομής Αερίου). Κατά τη διάρκεια αυτής της τριετίας ήταν υπεύθυνος για
την ανάπτυξη του δικτύου διανομής, την απόκτηση πελατών και τον έλεγχο των
Εσωτερικών εγκαταστάσεων στην περιοχή της Θεσσαλίας, έθεσε τις βάσεις για την
αποτελεσματική διαχείριση των Εξωτερικών Σχέσεων με τις Αρχές και τα ΜΜΕ, ενώ έκανε
τα πιο σημαντικά βήματα για τη διαχείριση των Ρυθμιστικών Υποθέσεων που απετέλεσαν
την απαρχή για την ουσιαστική και εποικοδομητική συνεργασία με τις Αρχές, την οποία
κληροδότησε στη συνέχεια σε όλους τους συνεργάτες του.

Εκπαιδευτικό Υπόβαθρο:
•

B.A. στην Διοίκηση Επιχειρήσεων. Πανεπιστήμιο Winchester, ( Ηνωμένο Βασίλειο).

•

MBA στη Στρατηγική Διοίκηση. Πανεπιστήμιο Winchester, (Ηνωμένο Βασίλειο).

•

M.A. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων–Τραπεζικά & Χρηματοοικονομικά. Πανεπιστήμιο Kingston
(Ηνωμένο Βασίλειο)

•

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο Marketing. Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων-(ΕΕΔΕ)
(Ελλάδα)

•
•

Πτυχίο Ξένων Γλωσσών. Πανεπιστήμιο Siena (Ιταλία).
Γλώσσες: Ελληνικά, Ιταλικά, Αγγλικά

Συμμετοχές:
•
•
•
•
•
•

Μέλος των Επιτροπών Υπουργείου για Τεχνικούς Κανονισμούς Φυσικού Αερίου
Μέλος της Ελληνικής Ένωσης ΜΒΑ
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου
Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοτιοανατολικού Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ενέργειας
Προξενικός Εκπρόσωπος της Πρεσβείας της Ιταλίας στη Λάρισα

