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Angeliki Bouziani holds both a degree and an MSc in Spatial Planning Engineering, Urban 

Planning and Regional Development with a specialisation in international cooperation. 

She has worked in the private sector as a self-employed engineer since 2002 and 

in academia with a research capacity. Since 2007 she is an executive in the Management 

Organization Unit of Development Programs (MOU SA), which assists public authorities 

in the effective management of EU-funded programmes. She holds a significant experience 

in the Sectoral Operational Programme for transport and networks. 

She was appointed for four consecutive years (2012-2015) special advisor to the 

Secretary General of Public Investments and NSRF and then (2015-2016) to the Secretary 

Special for European Regional Development Fund &amp; Cohesion Fund. 

Since 2016 she serves in a top management position as Head of the Managing Authority 

of European Territorial Cooperation Programmes (INTERREG) in Thessaloniki with all the 

responsibilities that stem from the position, e.g., inter alia, Programme management, 

staff management, bilateral and transnational cooperation, regional policy implementation 

etc. 

Angeliki Bouziani has participated in numerous studies in the field of urban and 

spatial planning and has published various articles. She is a member of the Technical 

Chamber of Greece and speaks English and French. She is frequently invited as a keynote 

speaker at conferences, roundtables and forums. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           

Αγγελική Μπουζιάνη 

Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των 

Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 

(INTERREG), Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Η Αγγελική Μπουζιάνη είναι κάτοχος Πτυχίου και Μεταπτυχιακού του Τμήματος 

Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης με εξειδίκευση στις 

διεθνής σχέσεις. Εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα ως αυτοαπασχολούμενη μηχανικός από το 

2002 συνεχίζοντας την ερευνητική της δραστηριότητα. Από το 2007 είναι στέλεχος στη 

Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (MOU SA), η οποία βοηθά 

τις δημόσιες αρχές στην αποτελεσματική διαχείριση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται 

από την ΕΕ. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στο Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Μεταφορών και Δικτύων. Διορίστηκε για τέσσερα συναπτά έτη (2012-2015) ειδική 

σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και στη συνέχεια 

(2015-2016) στην Ειδική Γραμματέα για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & 

Ταμείο Συνοχής. Από το 2016 υπηρετεί σε ανώτατη διευθυντική θέση ως Προϊσταμένη της 

Διαχειριστικής Αρχής των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (INTERREG) 

στη Θεσσαλονίκη με αρμοδιότητες όπως π.χ., μεταξύ άλλων, διαχείριση προγράμματος, 

διαχείριση προσωπικού, διμερής και διακρατική συνεργασία, εφαρμογή περιφερειακής 

πολιτικής κ.λπ. 

Η Αγγελική Μπουζιάνη έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες μελέτες στον τομέα του 

πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού και έχει δημοσιεύσει διάφορα άρθρα. Είναι 

μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά. Είναι συχνά 

προσκεκλημένη ως κεντρική ομιλήτρια σε συνέδρια και φόρουμ. 

 

 


