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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΒΕΡΝΙΚΟΥ 

 
 Γελλήζεθε ην 1950 ζηελ Αζήλα. Καηάγεηαη από λαπηηιηαθή νηθνγέλεηα ηεο Σίθλνπ, πνπ μεθίλεζε ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ηεο δξαζηεξηόηεηα –θπξίωο ζηα ξπκνπιθά, λαπαγνζωζηηθά- ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηώλα 

από ηελ Κωλζηαληηλνύπνιε, ηελ νπνία κεηέθεξε ζηνλ Πεηξαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1920.  Η κεηέξα ηνπ, 

Μαξίλα Καλάθε, έρεη θαηαγωγή από ην Ηξάθιεην Κξήηεο. 

 Σπνύδαζε Οηθνλνκηθά ζηα Παλεπηζηήκηα Αζελώλ θαη Λνλδίλνπ. 

 

 Δίλαη κέινο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ 

(ΟΚΔ). 
 

 Δίλαη Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ ΤΝΓΔΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ (ΔΣΔ).  
 

 Μεηέρεη ζηε Γηνίθεζε ηνπ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ θαη ηεο ΔΝΩΗ 

ΠΛΟΙΟΚΣΗΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΦΩΝ ΣΟΤΡΙΜΟΤ (Eπίτιμος Πρόεδρος). 

  

Δίλαη Πξόεδξνο ηεο VERNICOS YACHTS, εηαηξίαο πνπ ηδξύζεθε ην 1975 θαη είλαη πξωηνπόξα 

ζηνλ ηνκέα ηνπ ζαιάζζηνπ ειιεληθνύ ηνπξηζκνύ.  

Σε λεαξή ειηθία αλέπηπμε ζημανηική δπάζη για ηην εδπαίωζη ηηρ δημοκπαηίαρ, ζπκκεηέρνληαο 

ζηνλ αληηδηθηαηνξηθό αγώλα.  Φπιαθίζηεθε θαη βαζαλίζηεθε.  Γηα ηε δξάζε ηνπ απηή έρεη ηηκεζεί 

από ηε Βνπιή ηωλ Διιήλωλ. 

Σηε δεθαεηία ηνπ 1980 εθιέρηεθε Δημοηικόρ Σύμβοςλορ και Ανηιδήμαπσορ ηος Δήμος 

Αθηναίων. Γηεηέιεζε Πξόεδξνο ηνπ Ιδξύκαηνο Παηδηθήο Μέξηκλαο Γ & Α Χαηδεθώλζηα,  Έρεη 

δηαηειέζεη κέινο ηωλ Γηνηθεηηθώλ Σπκβνπιίωλ ηνπ «Διιεληθνύ Οξγαληζκνύ Τνπξηζκνύ», ηνπ 

«Δζληθνύ Σπκβνπιίνπ Τνπξηζκνύ» θαη ηεο εηαηξίαο «Τνπξηζηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηεο 

Αζήλαο». 

Με ηελ ηδηόηεηά ηνπ ωο Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ ΣΔΤΔ, ηα ηειεπηαία ρξόληα ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαπξαγκάηεπζε θαη ππνγξαθή ηεο Δζληθήο Γεληθήο Σπιινγηθήο Σύκβαζεο Δξγαζίαο κεηαμύ ηωλ 

θνηλωληθώλ εηαίξωλ. 

Δίλαη επίζεο κέινο –έρνληαο δηαηειέζεη θαη ζηε δηνίθεζε- ζεηξάο Οξγαλώζεωλ θαη Δπηκειεηεξίωλ, 

πνπ έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ επηρεηξεκαηηθή, πνιηηηζηηθή θαη θνηλωληθή αλάπηπμε ηεο ρώξαο καο, 

θαζώο θαη ηελ πξνάζπηζε ηωλ δηθαηωκάηωλ ηνπ πνιίηε. 

Τν 1990 ήηαλ ζςνιδπςηήρ ηος ελληνικού γπαθείος ηηρ GREENPEACE, ηος οποίος διεηέλεζε 

Ππόεδπορ κέρξη ηνλ Ινύλην ηνπ 2012.  Σήκεξα είλαη Δπίηηκνο Πξόεδξνο. 

Τν 2003 εμέδωζε ην βιβλίο "Όηαν θέλαμε να αλλάξοςμε ηην Ελλάδα", από ηηο εθδόζεηο 

Καζηαληώηε. Τν βηβιίν αλαθέξεηαη ζηνλ αγώλα γηα αμηνπξέπεηα, ειεπζεξία θαη δεκνθξαηία ηεο 

λενιαίαο ζηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο. 

Έρεη αξζξνγξαθήζεη ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, κεηαμύ ηωλ νπνίωλ ζηελ Καζεκεξηλή, ην Βήκα, 

ηα Νέα, ηελ Απγή θαη ηελ Διεπζεξνηππία. 


