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Christos, is a MSc Mechanical Engineer, with more than 20 years of professional multi-sector experience 

in innovative entrepreneurship, in Greece and abroad. He has a strong professional background, with 

extensive experience in renewable energy resources projects. Over the past 10 years, he has been 

developing innovative solutions for the agrifood sector.  

He has already established Stevia Hellas Coop, the leading large-scale Stevia producer across Europe. He 

is also the founder of mermix, an equipment and farm management online service. 

Christos, believes that the agricultural sector is full of opportunities and can help rural communities 

thrive, while help the environment. 

Recently, in the midst of the energy crisis, it played a decisive and catalytic role in empowering the 

citizens of western Fthiotida with the aim of establishing an Energy Community. The purpose of the 

community is to meet the energy needs of its members, from renewable energy sources. 

His mission is to encourage even more people, develop agricultural initiatives all over the world, by 

cooperating, using simple technology methods and producing high quality and sustainable products. He 

is married to Norella with two daughters of whom he is very proud. 

 

Χρήστος Σταμάτης 

Ο Χρήστος Σταμάτης, είναι Μηχανολόγος Μηχανικός, κατέχει μάστερ στις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, με περισσότερα από 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στην καινοτόμο 

επιχειρηματικότητα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει ισχυρό επαγγελματικό υπόβαθρο, με μεγάλη 

εμπειρία σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα τελευταία 10 χρόνια, αναπτύσσει καινοτόμες 

λύσεις για τον αγροδιατροφικό τομέα, έχοντας πάντα ως βασική παράμετρο τη βιωσιμότητα. 

Έχει ήδη ιδρύσει τη Stevia Hellas Coop, τον πρώτο αγροτικό συνεταιρισμό που παράγει στέβια σε όλη 

την Ευρώπη. Είναι επίσης ο ιδρυτής της mermix, μιας διαδικτυακής πλατφόρμας διαμοιρασμού 

αγροτικών μηχανημάτων και υπηρεσιών. 

Ο Χρήστος, πιστεύει ότι ο αγροτικός τομέας είναι γεμάτος ευκαιρίες και μπορεί να βοηθήσει τις 

αγροτικές κοινότητες να ευδοκιμήσουν. 

Πρόσφατα, μεσούσης της ενεργειακής κρίσης, έπαιξε καθοριστικό και καταλυτικό ρόλο στην 

ενδυνάμωση πολιτών της δυτικής Φθιώτιδας με στόχο την ίδρυση μιας Ενεργειακής Κοινότητας. 

Σκοπός της κοινότητας είναι η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των μελών, της από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας. 

Αποστολή του είναι να ενθαρρύνει ακόμη περισσότερους ανθρώπους, να αναπτύξει αγροτικές 

πρωτοβουλίες σε όλο τον κόσμο, συνεργαζόμενοι, χρησιμοποιώντας απλές τεχνολογικές μεθόδους και 

παράγοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας και βιώσιμα. Είναι παντρεμένος με τη Νορέλλα και έχουν δύο 

κόρες για τις οποίες είναι πολύ περήφανος. 


