
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Ενημερωτικό Σημείωμα σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020 για 

τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  κατά την Τακτική Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων της 30ης  Ιουνίου 2021. 

 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,  

Η παρούσα ενημέρωση υποβάλλεται σε σχέση με την εισήγηση μας για την 

υποψηφιότητα των παρακάτω ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 

EPSILON NET AE (εφεξής η Εταιρία) με πενταετή θητεία και περιλαμβάνει 

αιτιολόγηση της πρότασης μας, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα κάθε 

υποψήφιου μέλους, διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την 

πολιτική καταλληλότητας της Εταιρίας, καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων 

ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.  Ειδικότερα προτείνονται οι εξής: 

1. Μίχος Ιωάννης του Νικολάου. 

2. Αναγνώστου Βασιλική του Δημητρίου, 

3. Κουτκουδάκης Ιωάννης του Αντωνίου  

4. Πρασσάς Βασίλειος του Γαβριήλ 

5. Μιχαλόπουλος Πασχάλης του Γεωργίου 

6. Γρίμπελας Ανδρέας του Δημητρίου 

7. Δασκαλοπούλου Αικατερίνη του Γεωργίου 

8. Κομνηνός Νικόλαος του Ζαχαρία 

9. Αβδημιώτης Σπυρίδων του Κωνσταντίνου 

10. Καραμπίνας Ελευθέριος του Μιχαήλ.        
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Τα πρώτα έξι (6) από τα ανωτέρω υποψήφια μέλη αποτελούν τα  εκτελεστικά 

μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, με μακρόχρονη παρουσία στο 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Από τη θητεία τους  αυτή, έχουν αποκτήσει  

τεράστια εμπειρία στη διαχείριση εταιρικών υποθέσεων και αποδεδειγμένα 

διαθέτουν τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από την Πολιτική 

Καταλληλότητας της Εταιρίας, δηλαδή, επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, 

επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία 

κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης 

επαρκούς χρόνου. Επιπλέον στο πρόσωπο τους δεν συντρέχει  το κώλυμά του 

άρθρου 3 παρ.4 του Ν. 4706/2020. Αντίστοιχες προϋποθέσεις συγκεντρώνουν 

και τα υπόλοιπα προτεινόμενα μέλη.  

Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνονται οι 

κ.κ. Νικόλαος Κομνηνός του Ζαχαρία, Σπύρος Αβδημιώτης του Κωνσταντίνου και 

Ελευθέριος Καραμπίνας του Μιχαήλ, καθόσον πληρούν τις προϋποθέσεις 

ανεξαρτησίας, ήτοι:  (i) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% 

του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και (ιι) δεν έχουν οιαδήποτε σχέση 

εξάρτησης με την Εταιρία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω 

προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 

3016/2002  καθώς και στο άρθρο 9 ν. 4706/2020.  

Επίσης υπάρχει επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο που δεν υπολείπεται του 

(25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 3 του ν 

4706/2020) και ο συνολικός αριθμός των προτεινόμενων ανεξάρτητων μη 

εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν υπολείπεται του 1/3 του 

συνολικού αριθμού των μελών του (άρθρο 5 παρ.2 του ν 4706/2020). 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Ιωάννης Μίχος 

Ο κ. Μίχος Ιωάννης του Νικολάου είναι ο Ιδρυτής, Πρόεδρος και Διευθύνων 

Σύμβουλος του Ομίλου εταιριών Epsilon Net. Αποφοίτησε από την Ανώτατη 

Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην 

Τραπεζική Χρηματοοικονομική. Είναι Member Of The Association Of 

International Accountants (Α.Ι.Α). 

Μετά την αποφοίτησή του εργάστηκε επί σειρά ετών ως Οικονομολόγος-

Οικονομικός και Φορολογικός σύμβουλος μεγάλων επιχειρήσεων. Διετέλεσε 

σύμβουλος επιχειρήσεων και οικονομικός αναλυτής με αντικείμενο την 

οικονομική οργάνωση, ανάλυση και τον προϋπολογισμό. Διαθέτει εξειδίκευση και 

σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης οικονομικών υπηρεσιών. 

Από το 1997 ως σήμερα, εκδίδει και διευθύνει την επιστημονική ομάδα του 

διακεκριμένου οικονομικού περιοδικού EPSILON 7. Πέρα από την επιχειρηματική 

του δραστηριότητα έχει συγγράψει πέντε οικονομικά βιβλία και διάφορα 

οικονομικά άρθρα και αναλύσεις. 

Παράλληλα διετέλεσε μέλος του Δ.Σ του Σ.Β.Β.Ε και Αντιπρόεδρος του 

Συνδέσμου Α.Ε και Ε.Π.Ε.  

Διακρίνεται επίσης για τη διδακτική του εμπειρία. Από το 1997 έως σήμερα, έχει 

στο ενεργητικό του πάνω από 2000 ώρες διδασκαλίας σε σεμινάρια πάνω σε 

οικονομικά και φορολογικά θέματα. Διετέλεσε επίσης επιστημονικός συνεργάτης 

του ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ. 

Έχει αποσπάσει το βραβείου του «Καινοτόμου επιχειρηματία Ελλάδος» στο 

διαγωνισμό Entrepreneur of the Year της Ernst & Young. 

Βασιλική Αναγνώστου 

Η κα. Αναγνώστου Βασιλική του Δημητρίου, είναι η Γενική Διευθύντρια και 

Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου Epsilon Net Α.Ε. 

Είναι Οικονομολόγος, κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου «ΜΒΑ in Accounting» 

του ΕΚΠΑ και Member Of The Association Of International Accountants (Α.Ι.Α). 
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Στην Epsilon Net έχει διατελέσει Διευθύντρια Υποστήριξης μέχρι το 2007 και 

Διευθύντρια Παραγωγής μέχρι το 2010. 

Έχει εργασθεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων και οικονομικός αναλυτής με 

ιδιαίτερη γνώση όλων των μηχανογραφικών συστημάτων και εργαλείων. 

Αποτελεί στέλεχος με υψηλή τεχνογνωσία στα πληροφοριακά συστήματα και 

εξειδίκευση σε θέματα Ελεγκτικής, Φορολογίας, Εργατικής Νομοθεσίας και 

Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων. Είναι μέλος της επιστημονικής ομάδας της 

Epsilon Net, ενώ έχει και σημαντική συγγραφική δράση τόσο στο βιβλίο 

«Πρακτικά Εργατικά & Ασφαλιστικά Θέματα» όσο και ως αρθρογράφος στο 

οικονομικό περιοδικό Epsilon 7. Είναι εισηγήτρια εξειδικευμένων σεμιναρίων του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ παράλληλα αποτελεί 

βασικό ομιλητή και σε ενημερωτικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις με θέματα 

μισθοδοσίας και διαχείρισης προσωπικού (Payroll & HR). 

Τα έτη 2012, 2013, 2014 αποτέλεσε μία εκ των τριών φιναλίστ στα Εθνικά 

Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών στην κατηγορία «Manager της Χρονιάς». 

Ορόσημο αποτελεί για την ίδια, το βραβείο της Epsilon Net ως «Καλύτερο 

Εργασιακό Περιβάλλον» των Best Work Places, ως το στέλεχος που σχεδίασε 

και υλοποίησε τον μετασχηματισμό της εταιρικής φιλοσοφίας θέτοντας στο 

επίκεντρο τον εργαζόμενο. 

Ιωάννης Κουτκουδάκης 

Ο κ. Κουτκουδάκης Ιωάννης του Αντωνίου, είναι ο Οικονομικός Διευθυντής της 

Epsilon Net Α.Ε. από την 1η Ιουλίου 2013, ενώ κατέχει και τη θέση του Διευθυντή 

Επενδυτικών Σχέσεων. 

Κατείχε τη θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού 

Διευθυντή από τις 19 Ιουνίου 2008, ενώ διετέλεσε και Διευθυντής Παραγωγής. 

Είναι πτυχιούχος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κάτοχος του 

μεταπτυχιακού τίτλου «ΜΒΑ in Accounting» του ΕΚΠΑ, Member Of The 

Association Of International Accountants (Α.Ι.Α) και έχει παρακολουθήσει σειρά 

σεμιναρίων για συστήματα πληροφορικής, project management, καθώς και 

φορολογικές ημερίδες. Στον παρελθόν διετέλεσε Προϊστάμενος Λογιστηρίου και 

εξωτερικός σύμβουλος διαφόρων εταιρειών. 
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Έχει δημοσιεύσει επιστημονικά, οικονομικά άρθρα και ειδικεύεται στη φορολογία 

εισοδήματος, γενική λογιστική, Φ.Π.Α. και έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια 

λογιστικών και φορολογικών θεμάτων. Εντάχθηκε στην Epsilon Net Α.Ε. το 1998. 

Βασίλειος Πρασσάς 

O κ. Πρασσάς Βασίλειος του Γαβριήλ, Οικονομολόγος & Σύμβουλος Εργασιακών 

Θεμάτων. 

Το 2005 ξεκίνησε τη συνεργασία του με την Epsilon Net, ως υπεύθυνος Ανάλυσης 

Εφαρμογών Μισθοδοσίας & HR. Το διάστημα 2009 - 2011 κατείχε τη θέση του 

Διευθυντή Εφαρμογών Payroll & HR ενώ μέχρι και σήμερα αποτελεί τον 

Επιστημονικό Υπεύθυνο της Epsilon Net σε θέματα εργατικής & ασφαλιστικής 

νομοθεσίας. Το 2010 ανέλαβε τη Διεύθυνση Υποστήριξης της Epsilon Net. To 

2011 του ανατέθηκε η Εμπορική Διεύθυνση των Business Units Epsilon Network 

& Epsilon Training. Από τα μέσα του 2012 ανέλαβε την Διεύθυνση Πωλήσεων 

ενώ από τον Μάρτιο του 2014 είναι ο Γενικός Εμπορικός Διευθυντής του Ομίλου 

Εταιρειών Epsilon Net. 

Είναι μέλος του Δ.Σ. της Epsilon Net, στέλεχος της Επιστημονικής Ομάδας της 

Epsilon Net και υπεύθυνος της συντακτικής ομάδας του ενθέτου «Epsilon 

Payroll» του μηνιαίου περιοδικού Epsilon 7. 

Είναι ο συντάκτης του βιβλίου «Νομοθεσία & Μισθοδοσία, από τη Θεωρία στην 

Πράξη» (10.000 αντίτυπα), του Πρακτικού Οδηγού «Ένας εργατολόγος στις 

υπηρεσίες σας» και του Ηλεκτρονικού Περιοδικού «HR Pylon» τα οποία 

απαριθμούν περισσότερους από 2500 αναγνώστες. 

Είναι εισηγητής εξειδικευμένων σεμιναρίων Μισθοδοσίας & HR ενώ αποτελεί το 

βασικό εισηγητή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο 

σεμινάριο «Πρακτικό Γραφείο Μισθοδοσίας». 

Πασχάλης Μιχαλόπουλος 

κ. Μιχαλόπουλος Πασχάλης του Γεωργίου είναι απόφοιτος του Τμήματος 

Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου 

Θεσσαλονίκης από το έτος 1994 και ειδικεύεται στον τομέα του Αστικού και 
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Εμπορικού δικαίου, με εξίσου σημαντική δικαστηριακή εμπειρία στο Δίκαιο της 

Αναγκαστικής Εκτέλεσης. 

Επιπλέον διαθέτει πολύχρονη και σημαντική εμπειρία στις ποινικές υποθέσεις. 

Απασχολήθηκε ως δικηγόρος-εξωτερικός συνεργάτης σε διάφορες ανώνυμες 

εταιρείες. Είναι δικηγόρος και νομικός σύμβουλος της EPSILON NET AE από το 

έτος 2012 και μέλος του διοικητικού συμβουλίου από το έτος 2014. Είναι 

συγγραφέας του βιβλίου «ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» που 

κυκλοφόρησε το έτος 2019 και έχει δημοσιεύσει διάφορα επιστημονικά άρθρα με 

θεματολογία που στηρίζεται κυρίως στο αστικό και εμπορικό δίκαιο. 

Ανδρέας Γρίμπελας 

Ο κ. Γρίμπελας Ανδρέας του Δημητρίου είναι ο Chief Technology Officer 

(CTO)της Epsilon Net. Ο κ. Γρίμπελας έχει πολύχρονη εμπειρία στο σχεδιασμό 

και υλοποίηση λογισμικού για εφαρμογές SME, ERP, Retail, CRM, κλπ., σε 

μεγάλες εταιρείες του χώρου της πληροφορικής στην Ελλάδα. Διετέλεσε Software 

Platforms Unit Manager στην Εταιρία SingularLogic όπου σχεδίασε την 

πλατφόρμα εφαρμογών Galaxy. Επίσης διετέλεσε Technical Director στην 

Εταιρία Advice, ενώ επί σειρά ετών ήταν Platform Manager καθώς και R&D 

Developer στην Εταιρία Unisoft, όπου συμμετείχε στον σχεδιασμό και υλοποίηση 

του ERP Atlantis, καθώς και του προϊόντος ΚΕΦΑΛΑΙΟ/3. 

Στην Epsilon Net ξεκίνησε τη συνεργασία του το 2013 όπου και ανέλαβε το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση της νέας πλατφόρμας εφαρμογών PYLON. Είναι 

μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας από τον Νοέμβριο 2014. 

Αικατερίνη Δασκαλοπούλου 

Η κ. Δασκαλοπούλου Αικατερίνη του Γεωργίου ως μέλος του διοικητικού 

συμβουλίου της εταιρίας από τις αρχές του έτους 2020, συμμετείχε ανελλιπώς 

επιδεικνύοντας ιδιαίτερη σπουδή, στο πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης 

που εφαρμόζει η εταιρία σε όλα τα νέα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, για το 

επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρίας, για τα ζητήματα του κλάδου 

δραστηριοποίησης της και της στρατηγικής  που εφαρμόζει σε συνδυασμό με 

τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους που 

καλείται να αντιμετωπίσει.  Κατά της διάρκεια της θητείας της στο διοικητικό 



 
 

 
 
 

7 

 

συμβούλιο της Εταιρίας, συμμετείχε στην ανάλυση εφαρμογών λογισμικού που 

έχει αναπτύξει η Εταιρία και σχετίζονται με την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Η 

ανωτέρω σπούδασε στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής 

Σχολής του Α.Π.Θ. (1991-1997). Σε αυτό το χρονικό διάστημα συμμετείχε σε 

διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα 6 μηνών στην Πολυτεχνική Σχολή Αρχιτεκτόνων, 

Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών του Πανεπιστημίου Βενετίας. Από το 1998 

ασκεί το επάγγελμα της Αρχιτέκτονα Μηχανικού, έχει εργαστεί σε διάφορα 

αρχιτεκτονικά γραφεία, από το έτος 2007 διατηρεί αρχιτεκτονικό γραφείο, έχοντας 

αναλάβει την εκπόνηση μελετών & επίβλεψης διαφόρων κατασκευαστικών έργων 

και έχει συμμετάσχει ως σύμβουλος σε πλήθος έργων  για την ενεργειακή 

μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων 

Νικόλαος Κομνηνός 

Ο κ. Κομνηνός Νικόλαος του Ζαχαρία είναι απόφοιτος του London School of 

Economics στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια 

με διπλό πτυχίο στην Επιστήμη της Πληροφορικής και στην Επιστήμη της 

Ψυχολογίας. Σήμερα είναι Εμπορικός Διευθυντής του Project Agora στον τομέα 

της Ευρώπης, ενώ μεταξύ άλλων έχει διατελέσει Χρηματοοικονομικός Διευθυντής 

της εταιρίας startup Giaola IKE, Διευθύνων Σύμβουλος της Intale Inc και της IPG 

Mediabrands, Γενικός Διευθυντής και Executive Director της ICAP Group στην 

Αθήνα, Διευθυντής Πωλήσεων και Marketing και Διευθυντής Εμπορικού 

Σχεδιασμού στη Hyundai Hellas. Συμμετείχε στην Οργανωτική Επιτροπή για τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας 2004, με την επίβλεψη της διαδικασίας 

δημοπρασίας για την παροχή υπηρεσιών τεχνολογίας για τη δημιουργία της 

σχετικής κεντρικής ιστοσελίδας της διοργάνωσης. 

Σπυρίδων Αβδημιώτης 

Ο κ. Αβδημιώτης Σπυρίδων του Κωνσταντίνου κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από 

το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.), στο γνωστικό πεδίο της 

διαχείρισης γνώσης. Κατέχει θέση επίκουρου καθηγητή στο Διεθνές 

Πανεπιστήμιο Ελλάδος, στο Τμήμα Οργανισμών Μάρκετινγκ και Τουρισμού. 

Είναι υποδιευθυντής στο Εργαστήριο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Τουρισμού 

του ΔιΠαΕ.  Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα του, είναι η διαχείριση και η 

μεταφορά της γνώσης, ο σχεδιασμός λογισμικού μεταφοράς πληροφορίας σε 
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επιχειρήσεις φιλοξενίας, η εφαρμογή ιδιωτικών και δημοσίων ισοκατανεμημένων 

ομότιμων δικτύων (blockchains), όχι μόνο σε επιχειρήσεις, αλλά και σε 

προορισμούς, καθώς και η εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής που αφορούν τη 

βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και τη μέτρηση της φέρουσας ικανότητας των 

προορισμών. Έχει εκπονήσει πλήθος μελετών, ανάμεσα στις οποίες βρίσκονται 

ο Στρατηγικός Σχεδιασμός (Rebranding) της Έδεσσας και της Μητροπολιτικής 

Θεσσαλονίκης, η Ανάπτυξη της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης στην Κύπρο, 

αλλά και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του χωροταξικού πλαισίου 

(ΕΠΧΣΑΑ) για τον τουρισμό. Έχει, τέλος, συνεργαστεί με σημαντικό αριθμό, τόσο 

ελληνικών, όσο και ξένων πανεπιστημίων, ενώ έχει δημοσιεύσει σε έγκριτα 

επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων το επιστημονικό του έργο. 

Ελευθέριος Καραμπίνας 

Ο κ. Καραμπίνας Ελευθέριος του Μιχαήλ είναι Οικονομολόγος απόφοιτος του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας στα Οικονομικά της Διοίκησης Επιχειρήσεων. 

Διαθέτει επαγγελματική πιστοποίηση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή του Ινστιτούτου 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) και είναι κάτοχος εξειδικευμένου 

διπλώματος στην εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (IFRS) από το Institute of Chartered Accountants of England and 

Wales. Έχει διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής στην Εταιρία Tsakiris Family 

Foods, Προϊστάμενος Λογιστηρίου και ελεγκτικού τμήματος στην ναυτιλιακή 

Εταιρία Zouros Group Shipping Companies και Senior Associate στην Εταιρία 

PwC Greece. στον τομέα της ελεγκτικής των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Ο κ. 

Καραμπίνας τόσο στις βασικές του σπουδές αλλά κυρίως κατά την εκπαίδευση 

του για την λήψη της επαγγελματικής Πιστοποίησης του Ορκωτού Ελεγκτή 

Λογιστή έχει λάβει ολοκληρωμένη γνώση των ελεγκτικών διαδικασιών και της 

αξιοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων κατά την διαδικασία του ελέγχου. 

Η επαγγελματική του εμπειρία στην PwC Greece εξασφαλίζει την ύπαρξη της 

κρίσιμης ελεγκτικής εμπειρίας τόσο στις διαδικασίες σχεδιασμού όσο και στην 

εκτέλεσή τους ενώ παράλληλα η πολύχρονη ενασχόληση του με τα 

πληροφοριακά συστήματα ιδιωτικών εταιρειών από την θέση του Οικονομικού 

Διευθυντή, του Ορκωτού Ελεγκτή αλλά και μέσω της εταιρείας που 

δραστηριοποιείται επιχειρηματικά και μετέχει στην Διοίκησή της, του δίνει την 
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δυνατότητα να αντιληφθεί πλήρως το αντικείμενο της Εταιρείας και να διαχειριστεί 

ολοκληρωμένα τους εξειδικευμένους επιχειρησιακούς κινδύνους στον τομέα της 

Πληροφορικής.  Παράλληλα έχει πολυετή επιχειρηματική ασχολία στον κλάδο της 

Πληροφορικής ήδη από το 2016. Συγκεκριμένα είναι εταίρος με ποσοστό 50% 

στην εταιρεία Seldi Group IKE, που ασχολείται με Ιδιοπαραγόμενο λογισμικό για 

τους κλάδους των καυσίμων αλλά και για εμπορικούς κλάδους της οικονομίας. 

Επιπλέον, ο κ. Καραμπίνας, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, πληροί τις 

προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των διατάξεων του αρ. 4 του Ν. 3016/2002 από την 

εκλογή του και μέχρι σήμερα. 

 

Θεσσαλονίκη 09/06/2021 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 


