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Ο Μιχάλης Μαβής είναι σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα ασφαλείας (IT & Telecom security), 

διερεύνησης ηλεκτρονικού εγκλήματος και προστασίας προσωπικών δεδομένων (privacy and data 

protection). 

Σπούδασε Φυσικός και έλαβε δύο Masters στην Ηλεκτρονική & Ραδιοηλεκτρολογία και στον 

Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.  

Είναι εκπαιδευτής σε πολλά μέρη του κόσμου (Ευρώπη, Ασία, Αφρική),  μεταξύ άλλων στη 

Μαλαισία, το Dubai, το Μαρόκο, τη Λιθουανία, την Αρμενία, το Ομάν και την Ιορδανία. 

 

Συνεργάζεται με την Ελληνική Αστυνομία (υπηρεσία ηλεκτρονικού εγκλήματος), την Ευρωπαϊκή 

Εισαγγελία (EUROJUST-Χάγη) και είναι μόνιμος πραγματογνώμων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 

Αθηνών & Πειραιά σε θέματα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και προστασίας προσωπικών 

δεδομένων.  

 

Διετέλεσε ιδρυτής και Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ασφαλείας και πρόληψης ηλεκτρονικού 

εγκλήματος του ΟΤΕ (2000-2006), εργάστηκε στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών και 

Πληροφορικής του ΝΑΤΟ (Βρυξέλλες, 1989-1993) και ως προϊστάμενος ερευνητών στο 

EURESCOM (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ερευνών & Στρατηγικών Μελετών στις Τηλεπικοινωνίες, που 

εδρεύει στη Χαϊδελβέργη  της Γερμανίας, 1995-1999). 

Επίσης, διετέλεσε Προέδρος της Ομάδας Ασφαλείας Πληροφοριών του ΕΤΝΟ (European Telecom 

Network Operators Association) και μέλος της Ομάδος ασφαλείας SOGIS (Senior Officials Group 

on Information Security) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Ήταν ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του Ελληνικού Φορέα Πρόληψης Τηλεπικοινωνιακής Απάτης 

(ΕΦΤΑ), ο οποίος δημιουργήθηκε από τις εταιρείες σταθερών (ΟΤΕ) και κινητών τηλεπικοινωνιών 

(Vodafone, Wind, Cosmote) το έτος 2000 για την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος, 

το οποίο ήταν αιτία ετήσιων απωλειών άνω των 100 εκατομμυρίων Ευρώ το χρόνο για τους 

συνδρομητές και τις εταιρείες μέλη του. Στις δραστηριότητες του ΕΦΤΑ ήταν και η 

ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα πρόληψης του ηλεκτρονικού εγκλήματος, προστασίας 

προσωπικών δεδομένων και θεμάτων πλαστοπροσωπίας (id-theft), όπως και η εκπαίδευση 

δικαστών και εισαγγελέων στα υπόψη θέματα. 

 

Ως σύμβουλος επιχειρήσεων, έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του σε πολλές δημόσιες και ιδιωτικές 

εταιρείες και οργανισμούς μεταξύ άλλων στο χώρο των Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, του 

Τραπεζικού Τομέα, του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, των Ενόπλων Δυνάμεων, της 

Αστυνομίας, των Τηλεπικοινωνιών, Αεροπορικών και Ασφαλιστικών Εταιρειών και έχει 

εκπαιδεύσει δικαστικούς, νομικούς και δικηγόρους σε θέματα προστασίας προσωπικών 

δεδομένων, διερεύνησης, εντοπισμού και πρόληψης του ηλεκτρονικού εγκλήματος, στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό.  

 


