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ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ

 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΩΤΑΣ 
CEO-FOUNDER isostevia

Ο Αντώνης Παναγώτας είναι απόφοιτος του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της 
Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με θέμα «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών» 
καθώς και κάτοχος ΜΒΑ. 
Έχει εργαστεί ως τεχνικός διευθυντής στην εταιρία AVF Hellas με τομέα ευθύνης τον 
σχεδιασμό των νέων οχημάτων περισυλλογής. Το 2007 δραστηριοποιείται στο χώρο των Η/Μ 
μελετών ανοίγοντας τεχνικό γραφείο στη Λιβαδειά Βοιωτίας. 
Το 2011 δημιουργεί την δική του τεχνική εταιρία με διακριτικό τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ» η 
οποία δραστηριοποιείται έως και σήμερα στο χώρο της εξοικονόμησης ενέργειας και των 
ανανεώσιμων πηγών. Το 2013 και μετά από διετή έρευνα σχετικά με τα γλυκαντικά με στέβια 
δημιουργεί με τον αδερφό του την εταιρία «ISOSTEVIA» η οποία ξεκινά την παραγωγή και 
διάθεση μιας σειράς προϊόντων με στέβια. Τον Δεκέμβριο του 2014 η ISOSTEVIA επεκτείνει τη 
δραστηριότητά της ανοίγοντας ένα πρωτοποριακό ζαχαροπλαστείο με την επωνυμία SlimBITES 
στην Κηφισιά, όπου όλα τα γλυκά είναι ολιγοθερμιδικά και φτιαγμένα με στέβια. 
Το 2016 η εταιρία ISOSTEVIA βραβεύεται ως «η καλύτερη startup εταιρία της χρονιάς στον 
τομέα της αγροδιατροφής» και ο Sir Στέλιος Χατζηϊωάννου ιδρυτής της EasyJet βραβεύει τον 
Παναγώτα Αντώνιο ως έναν από τους καλύτερους νέους επιχειρηματίες στην Ελλάδα. Επίσης 
είναι εκλεγμένο μέλος στην κεντρική αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
του τμήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος από το 2009 και το 2017 εκλέχθηκε Πρόεδρος 
της Νομαρχιακής Επιτροπής Βοιωτίας. Τον Δεκέμβριο του 2017 εκλέγεται στο Εμπορικό 
Επιμελητήριο Βοιωτίας και διορίζεται αναπληρωτής γραμματέας στο Περιφερειακό Συμβούλιο 
Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Στερεάς Ελλάδας. Από το 2016 είναι μέλος του CEO Clubs 
Greece. Τον Μάιο του 2019 εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής 
Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΕΔΕ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΠΑΝΤΑΗ
Διευθύντρια Ανάπτυξης & Εξαγωγών
Η Αλεξάνδρα Καπάνταη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του 
τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Πειραιά και έχει ενεργή εργασιακή εμπειρία από πολύ μικρή ηλικία σε διαφορετικούς 
κλάδους επιχειρήσεων σε θέσεις ευθύνης. Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο υπέροχων 
αγοριών.
Εργάζεται στην εταιρεία isostevia από την αρχή της ίδρυσής της με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα αναλαμβάνοντας την οργάνωση της παραγωγής και τη διαχείριση 
των προμηθευτών. Με την ανάπτυξη της εταιρείας αναλαμβάνει ενεργό ρόλο, λόγω της 
καλλιτεχνικής της φύσης, στις αποφάσεις marketing που αφορούν στην ανάπτυξη νέων 
προϊόντων αλλά και στην συνολική προβολή της εταιρείας σε Εκθέσεις και διαφημίσεις. 
Τα τελευταία 2 χρόνια έχει αναλάβει τον τομέα εξαγωγών με πραγματοποιημένες συμφωνίες 
με Ρουμανία, Καναδά και Σαουδική Αραβία.  
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