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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ 

 

ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ: 

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος 

Ο κος Σπυρίδων Δημοτσάντος είναι ο ιδρυτής της εταιρείας. Διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, 

δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του εν όψει του ρόλου του ως μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Διαθέτει επαρκή επαγγελματική εμπειρία, επαρκείς θεωρητικές γνώσεις καθώς ο τομέας των 

σπουδών του και της εξειδίκευσής του ως Χημικός είναι ταυτόσημος με τον σκοπό της εταιρείας. 

Κατέχει, θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας από την ίδρυσή της και έχει ανταπεξέλθει 

όλα αυτά τα χρόνια με επάρκεια στα καθήκοντά του. Διακρίνεται για την καλή του φήμη και το 

ήθος του, διαθέτει επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

Κρίνοντας από το παρελθόν και το παρόν ο κος Δημοτσάντος συμμετέχει ενεργά  στις 

συνεδριάσεις και σε συνεργασία με τα υπόλοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν 

τις κατάλληλες αποφάσεις συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης 

κινδύνου, τη στρατηγική και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία. 

Ο κος Δημοτσάντος, τα δύσκολα οικονομικά χρόνια μετά το PSI, με σθένος και εντιμότητα, και 

πάντα σε αγαστή συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατάφεραν να 

ρυθμίσουν το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας, έτσι ώστε η εταιρεία να είναι 

δανειακά ενήμερη και να μπορεί να επενδύει στην παραγωγή νέων προϊόντων. 
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Διαπίστωση κριτηρίων ατομικής καταλληλότητας υποψηφίου

Δεν 

απαιτείται

Υπολείπεται 

των 

απαιτήσεων

Καλύπτει 

μερικώς τις 

απαιτήσεις

Καλύπτει 

επαρκως 

τις 

απαιτήσεις

Υπερβάινει τις 

απαιτήσεις

1.

2. X

3. X

Συναφείς επιχειρηματικοί κλάδοι X

Κανονιστική συμμόρφωση X

Στρατηγικός σχεδιασμός X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.
X

6.
X

7.
X

8. 
X

9. 

10. 

11. Επικοινωνιακές ικανότητες X

12. X

13. X

14. X

15. X

16. Προεδρία Συνεδριάσεων X

17. X

18. X

19. X

20.
X

Έρευνα και καινοτομία

Αποφασιστικότητα

Διαπραγματευτική Ικανότητα 

και πειστικότητα 

Διαχείριση Κρίσεων

Ηγετικές Ικανότητες

Στρατηγική οξύνοια

Αίσθημα Ευθύνης

Ομαδική εργασία

Αυθεντικότητα

Φήμη ήθος, εντιμότητα και 

ακεραιότητα
X

Επαρκής διάθεση χρόνου για 

την εκτέλεση καθηκόντων
X

Ανάπτυξη προιόντων

Επικοινωνία με μετόχους

Συνεχιζόμενη επαγελματική 

κατάρτιση

Συμμετοχή σε Διοικητικά 

Συμβούλια άλλων εταιρείων

Συμμετοχή σε Επιτροπή 

Ελέγχου άλλων εταιρείων

Συμμετοχή σε επαγγελματικά 

σωματεία και φορείς

Διαχείριση Κινδύνων

Ελεγκτική - Λογιστική

Εσωτερικός 'Ελεγχος

Πωλήσεις - Εξαγωγές - Διεθνής 

Ανάπτυξη

Οικονομική Διαχείριση

ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Κριτήρια ανεξαρτησίας 

άρθρου 9 του Ν. 4706/2020

Εκπαίδευση

Επαγγελματική εμπειρία

4. Τομείς επιστημονικής 

εμπειρίας και κατάρτισης
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ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ: 

Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό μέλος 

Ο κος Μητρόπουλος Χρύσανθος παρέχει τις υπηρεσίες του στη MEDICON HELLAS από το 1987. 

Διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων 

καθώς υπήρξε μέλος όλα αυτά τα χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο και κατείχε διευθυντικές 

θέσεις στον τομέα δραστηριότητας της εταιρείας. 

Είναι διαπρεπής επιστήμονας με εξαίρετη φήμη. Διαθέτει επαρκή επαγγελματική εμπειρία, 

επαρκείς θεωρητικές γνώσεις καθώς ο τομέας των σπουδών του και της εξειδίκευσής του είναι 

ταυτόσημος με τον σκοπό της εταιρείας. Τούτο προκύπτει και από το επισυναπτόμενο 

βιογραφικό του. Επί σειρά ετών είχε ενεργό συμμετοχή στην Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Χημείας 

- Κλινικής Βιοχημείας (ΕΕΚΧ-ΚΒ) και την Αμερικανική Ένωση Κλινικής Χημείας (AACC). Έχει 

διατελέσει Γενικός Γραμματέα στο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών 

Προϊόντων (ΣΕΙΒ). 

Υπήρξε λέκτορας και συγγραφέας επανειλημμένα στα ακόλουθα θέματα: 

 Τεστ κλινικής χημείας, μηχανισμοί, μαθηματική βάση υπολογισμών. 

 Ένζυμα, μέτρηση δραστηριότητας, τυποποίηση. 

 Χαρακτηριστικά απόδοσης των δοκιμασιών κλινικής χημείας. 

 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων κλινικής χημείας. 

 Διαγνωστική αξία αποτελεσμάτων. 

 Σφάλματα και λάθη στην κλινική χημεία. 

 ‘Έλεγχος ποιότητας στο εργαστήριο κλινικής χημείας. 

 Καθορισμός και αξιολόγηση στόχων ποιότητας. 

 Αξιολόγηση ποιότητας στο εργαστήριο χημείας. 

 Αυτοματοποίηση στο κλινικό εργαστήριο. 

 Η ιστορία των αντιδραστηρίων. 

 Αβεβαιότητα και ιχνηλασιμότητα - υπολογισμός και χρήση. 

 Η πληροφορική ως εργαλείο διαχείρισης σε διαγνωστικά εργαστήρια. 

 Διαπίστευση ISO15189. 

 Αναδιατύπωση της IVDD - Κανονισμός ΕΕ 2017/746 για τα IVD. 
 

Όλα αυτά τα χρόνια έχει ανταπεξέλθει με επάρκεια στα καθήκοντά του. Διακρίνεται για την καλή 

του φήμη και το ήθος του, διαθέτει επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

Κρίνοντας από το παρελθόν και το παρόν ο κος Μητρόπουλος συμμετέχει ενεργά  στις 

συνεδριάσεις και σε συνεργασία με τα υπόλοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν 

τις κατάλληλες αποφάσεις συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης 

κινδύνου, τη στρατηγική και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία. 

Ο κος Μητρόπουλος συμμετείχε ενεργά τα δύσκολα οικονομικά χρόνια μετά το PSI, στις 

διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες για τη ρύθμιση των δανείων.  

Είναι υπεύθυνος για την παραγωγή νέων προϊόντων και τη φέρει την ευθύνη πιστοποίησης 

αυτών από τον Ε.Ο.Φ. 

 



4 
 

 

  

Διαπίστωση κριτηρίων ατομικής καταλληλότητας υποψηφίου

Δεν 

απαιτείται

Υπολείπεται 

των 

απαιτήσεων

Καλύπτει 

μερικώς τις 

απαιτήσεις

Καλύπτει 

επαρκως 

τις 

απαιτήσεις

Υπερβάινει τις 

απαιτήσεις

1.

2. X

3. X

Συναφείς επιχειρηματικοί κλάδοι X

Κανονιστική συμμόρφωση X

Στρατηγικός σχεδιασμός X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.
X

6.
X

7.
X

8. 
X

9. 

10. 

11. Επικοινωνιακές ικανότητες X

12. X

13. X

14. X

15. X

16. Προεδρία Συνεδριάσεων X

17. X

18. X

19. X

20.
X

Αποφασιστικότητα

Διαπραγματευτική Ικανότητα 

και πειστικότητα 

Διαχείριση Κρίσεων

Ηγετικές Ικανότητες

Στρατηγική οξύνοια

Αίσθημα Ευθύνης

Ομαδική εργασία

Αυθεντικότητα

X

Φήμη ήθος, εντιμότητα και 

ακεραιότητα
X

Συμμετοχή σε επαγγελματικά 

σωματεία και φορείς

Επαρκής διάθεση χρόνου για 

την εκτέλεση καθηκόντων

Ανάπτυξη προιόντων

Έρευνα και καινοτομία

Επικοινωνία με μετόχους

Συνεχιζόμενη επαγελματική 

κατάρτιση

Συμμετοχή σε Διοικητικά 

Συμβούλια άλλων εταιρείων

Συμμετοχή σε Επιτροπή 

Ελέγχου άλλων εταιρείων

Διαχείριση Κινδύνων

Ελεγκτική - Λογιστική

Εσωτερικός 'Ελεγχος

Πωλήσεις - Εξαγωγές - Διεθνής 

Ανάπτυξη

Οικονομική Διαχείριση

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

Κριτήρια ανεξαρτησίας 

άρθρου 9 του Ν. 4706/2020

Εκπαίδευση

Επαγγελματική εμπειρία

4. Τομείς επιστημονικής 

εμπειρίας και κατάρτισης
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ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 

Εκτελεστικό μέλος 

Ο κος Γεώργιος Δημοτσάντος συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας από το 2015.  

Διαθέτει επαρκείς θεωρητικές γνώσεις καθώς ο τομέας των σπουδών του στον τομέα της 

Βιοχημείας είναι ταυτόσημος με τον σκοπό της εταιρείας.  

Έχει ανταπεξέλθει όλα αυτά τα χρόνια με επάρκεια στα καθήκοντά του. Διακρίνεται για την καλή 

του φήμη και το ήθος του, διαθέτει επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

Είναι υπεύθυνος για τον ποιοτικό έλεγχο εισερχομένων ειδών, πρώτων υλών και υλικών 

συσκευασίας καθώς και για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση νέων προϊόντων.  

Συμμετέχει ενεργά  στις συνεδριάσεις και σε συνεργασία με τα υπόλοιπά μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου λαμβάνουν τις κατάλληλες αποφάσεις συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο, 

τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η 

Εταιρεία. 

Ο κος Δημοτσάντος, με σθένος και εντιμότητα, και πάντα σε αγαστή συνεργασία με τα υπόλοιπα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατάφεραν να ρυθμίσουν το σύνολο των δανειακών 

υποχρεώσεων της εταιρείας, έτσι ώστε η εταιρεία να είναι δανειακά ενήμερη και να μπορεί να 

επενδύει στην παραγωγή νέων προϊόντων. 
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Διαπίστωση κριτηρίων ατομικής καταλληλότητας υποψηφίου

Δεν 

απαιτείται

Υπολείπεται 

των 

απαιτήσεων

Καλύπτει 

μερικώς τις 

απαιτήσεις

Καλύπτει 

επαρκως τις 

απαιτήσεις

Υπερβάινει τις 

απαιτήσεις

1.

2. X

3. X

Συναφείς επιχειρηματικοί κλάδοι X

Κανονιστική συμμόρφωση X

Στρατηγικός σχεδιασμός X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.
X

6.
X

7.
X

8. 
X

9. 

10. 

11. Επικοινωνιακές ικανότητες X

12. X

13. X

14. X

15. X

16. Προεδρία Συνεδριάσεων X

17. X

18. X

19. X

20.
X

Αποφασιστικότητα

Διαπραγματευτική Ικανότητα 

και πειστικότητα 

Διαχείριση Κρίσεων

Ηγετικές Ικανότητες

Στρατηγική οξύνοια

Αίσθημα Ευθύνης

Ομαδική εργασία

Αυθεντικότητα

X

Φήμη ήθος, εντιμότητα και 

ακεραιότητα
X

Συμμετοχή σε επαγγελματικά 

σωματεία και φορείς

Επαρκής διάθεση χρόνου για 

την εκτέλεση καθηκόντων

Ανάπτυξη προιόντων

Έρευνα και καινοτομία

Επικοινωνία με μετόχους

Συνεχιζόμενη επαγελματική 

κατάρτιση

Συμμετοχή σε Διοικητικά 

Συμβούλια άλλων εταιρείων

Συμμετοχή σε Επιτροπή 

Ελέγχου άλλων εταιρείων

Διαχείριση Κινδύνων

Ελεγκτική - Λογιστική

Εσωτερικός 'Ελεγχος

Πωλήσεις - Εξαγωγές - Διεθνής 

Ανάπτυξη

Οικονομική Διαχείριση

ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κριτήρια ανεξαρτησίας 

άρθρου 9 του Ν. 4706/2020

Εκπαίδευση

Επαγγελματική εμπειρία

4. Τομείς επιστημονικής 

εμπειρίας και κατάρτισης
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ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:  

 

Oνοματεπώνυμο υποψηφίου ΛΟΥΜΙΏΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

    

Θέση για την οποία 
υποβάλλεται η έκθεση 

Μέλος του Δ.Σ 

 

O κος Λουμιώτης Βασίλειος είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με 

μεταπτυχιακό στη Διοίκηση των επιχειρήσεων. Ασκεί το Ελεγκτικό επάγγελμα από το έτος 1980 

και έχει διατελέσει μέλος του ΣΟΛ και από το 1993 έως σήμερα στο ΣΟΕΛ.  

Είναι διαπρεπής επιστήμονας με εξαίρετη φήμη στον ακαδημαϊκό τομέα. Είναι εισηγητής στο 

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από το έτος 1997 έως και 

σήμερα. Είναι εισηγητής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα master στην Εφαρμοσμένη Ελεγκτική 

Λογιστική του ΕΚΠΑ από το 2006 έως σήμερα. Είναι εισηγητής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

master στην Εφαρμοσμένη Ελεγκτική Λογιστική στο ΠΑ.ΜΑ.Κ. Είναι εισηγητής στη ΣΟΛ Α.Ε στα 

γνωστικά αντικείμενα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Διεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Παρουσιάζει δε, έντονη συγγραφική 

δραστηριότητα στο αντικείμενό του. Έχει υπάρχει Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής σε μεγάλες 

εισηγμένες και μη εταιρείες.  Τέλος υπήρξε μέλος σε διάφορες επιτροπές σχετικές με το 

αντικείμενο του (π.χ ΣΟΛ). 

Εκ του βιογραφικού του προκύπτει η επιστημονική του επάρκεια και η βαθιά γνώση του 

αντικειμένου του. Η συνδρομή του είναι απαραίτητη, προκειμένου η εταιρεία να σταθεί αντάξια 

των επιστημονικών και οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει. 

Δεν κατέχει μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και 

δεν έχει σχέση εξάρτησης με την εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα. Τούτο σημαίνει 

(σχέση εξάρτησης) ότι: α) δε διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την 

εταιρία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 99 Ν. 4548/2018, η 

οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, όταν ιδίως είναι 

σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης της εταιρείας. β) δεν είναι πρόεδρος του Δ.Σ. ή διευθυντικό 

στέλεχος της εταιρίας, δεν έχει τις ως άνω ιδιότητες και δεν είναι εκτελεστικό μέλος του 

διοικητικού συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την εταιρία επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 

99 Ν. 4548/2018 και δε διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την εταιρία 

ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, γ)  δεν έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ή είναι 

σύζυγος εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου 

που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ή συνδεδεμένης με 

αυτήν επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 99 Ν. 4548/2018, δ) Ουδείς εξ αυτών έχει 

διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 79 Ν. 4548/2018. 
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Διαπίστωση κριτηρίων ατομικής καταλληλότητας νέου υποψηφίου

Δεν 

απαιτείται

Υπολείπεται 

των 

απαιτήσεων

Καλύπτει 

μερικώς τις 

απαιτήσεις

Καλύπτει 

επαρκως τις 

απαιτήσεις

Υπερβάινει 

τις 

απαιτήσεις

1.

2. X

3. X

Συναφείς επιχειρηματικοί κλάδοι X

Κανονιστική συμμόρφωση X

Στρατηγικός σχεδιασμός X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.
X

6.
X

7.
X

8. 
X

9. 

10. 

11. Επικοινωνιακές ικανότητες X

12. X

13. X

14. X

15. X

16. Προεδρία Συνεδριάσεων X

17. X

18. X

19. X

20.
X

Ερευνα και καινοτομία

X

Ομαδική εργασία

Αυθεντικότητα

Αποφασιστικότητα

Διαπραγματευτική 

Ικανότητα και πειστικότητα 

Διαχείριση Κρίσεων

Ηγετικές Ικανότητες

Στρατηγική οξύνοια

Αίσθημα Ευθύνης

ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

X

Διαχείριση Κινδύνων

Ελεγκτική - Λογιστική

Εσωτερικός 'Ελεγχος

Φήμη ήθος, εντιμότητα και 

ακεραιότητα
X

4. 

Επαρκής διάθεση χρόνου για 

την εκτέλεση καθηκόντων

Συμμετοχή σε Διοικητικά 

Συμβούλια άλλων εταιρείων

Συμμετοχή σε Επιτροπή 

Ελέγχου άλλων εταιρείων

Συμμετοχή σε επαγγελματικά 

σωματεία και φορείς

Πωλήσεις - Εξαγωγές - Διεθνής 

Ανάπτυξη

Οικονομική Διαχείριση

Ανάπτυξη προιόντων

Επικοινωνία με μετόχους

Συνεχιζόμενη επαγελματική 

κατάρτιση

Κριτήρια ανεξαρτησίας 

άρθρου 9 του Ν. 4706/2020

Εκπαίδευση

Επαγγελματική εμπειρία

Τομείς επιστημονικής 

εμπειρίας και κατάρτισης
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ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ  ΕΛΕΝΗ: 

 

Oνοματεπώνυμο υποψηφίου ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 

    

Θέση για την οποία 
υποβάλλεται η έκθεση 

Μέλος του Δ.Σ 

 

Η κα Δημοτσάντου Μαρία Ελένη θα συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας από το 

2021.  

Έχει συμπληρώσει τη διδακτορική της διατριβή στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια 

(University of Southern California) στο τομέα της Βιοατρικής Μηχανικής και τις μεταπτυχικές 

σπουδές ως Χημικός Μηχανικός Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καλιφόρνια (California Institute of 

Technology), συνεπώς διαθέτει εξαιρετικές θεωρητικές γνώσεις στο τομέα που είναι ταυτόσημος 

με τον σκοπό της εταιρείας. 

Διακρίνεται για την για την καλή της φήμη και το ήθος της καθώς και για την επαγγελματική της 

συμπεριφορά. Έχει ήδη αναλάβει το τμήμα του Μοριακού Ελέγχου της εταιρείας με εξαιρετικά 

αποτελέσματα. Συμμετέχει ενεργά  στην οργάνωση και διεκπεραίωση των στόχων της εταιρείας 

καθώς και στη βελτίωση των συστημάτων συλλογής δειγμάτων για τον COVID – 19. 

Οι γνώσεις της έχουν φανεί ιδιαίτερα χρήσιμες στη λειτουργία των διαγνωστικών εργαστηρίων 

καθώς έχει φροντίσει για την περιοδική επίβλεψή τους και την επανεξέταση των διαδικασιών 

που ακολουθούνται προκειμένου να διασφαλιστεί η ύψιστη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια 

στη λειτουργία των Διαγνωστικών Εργαστηρίων.   
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Δεν 

απαιτείται

Υπολείπεται 

των 

απαιτήσεων

Καλύπτει 

μερικώς τις 

απαιτήσεις

Καλύπτει 

επαρκως 

τις 

απαιτήσεις

Υπερβάινει τις 

απαιτήσεις

1.

2. X

3. X

Συναφείς επιχειρηματικοί κλάδοι X

Κανονιστική συμμόρφωση X

Στρατηγικός σχεδιασμός X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.
X

6.
X

7.
X

8. 
X

9. 

10. 

11. Επικοινωνιακές ικανότητες X

12. X

13. X

14. X

15. X

16. Προεδρία Συνεδριάσεων X

17. X

18. X

19. X

20.
X

ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗΔιαπίστωση κριτηρίων ατομικής καταλληλότητας υποψηφίου

Αποφασιστικότητα

Διαπραγματευτική Ικανότητα 

και πειστικότητα 

Διαχείριση Κρίσεων

Ηγετικές Ικανότητες

Στρατηγική οξύνοια

Αίσθημα Ευθύνης

Ομαδική εργασία

Αυθεντικότητα

X

Φήμη ήθος, εντιμότητα και 

ακεραιότητα
X

Συμμετοχή σε Διοικητικά 

Συμβούλια άλλων εταιρείων

Συμμετοχή σε Επιτροπή 

Ελέγχου άλλων εταιρείων

Συμμετοχή σε επαγγελματικά 

σωματεία και φορείς

Επαρκής διάθεση χρόνου για 

την εκτέλεση καθηκόντων

Πωλήσεις - Εξαγωγές - Διεθνής 

Ανάπτυξη

Οικονομική Διαχείριση

Ανάπτυξη προιόντων

Έρευνα και καινοτομία

Επικοινωνία με μετόχους

Συνεχιζόμενη επαγελματική 

κατάρτιση

Διαχείριση Κινδύνων

Ελεγκτική - Λογιστική

Εσωτερικός 'Ελεγχος

Εκπαίδευση

Επαγγελματική εμπειρία

4. Τομείς επιστημονικής 

εμπειρίας και κατάρτισης

Κριτήρια ανεξαρτησίας 

άρθρου 9 του Ν. 4706/2020
X
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ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: 

Μη Εκτελεστικό μέλος – Μέλος της επιτροπής Ελέγχου 

O κος Καπετανάκης Δημήτριος συμμετέχει στην εταιρεία από το 2015. 

Συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και στις επιτροπές αυτής. Έχει 

γνώσεις στη λογιστική και ελεγκτική (ΔΛΠ). Διαθέτει δική του εταιρεία παροχής λογιστικών και 

οικονομικών υπηρεσιών. Οι γνώσεις του επί των Οικονομικών υπήρξαν σημαντικές και 

βοηθητικές προκειμένου η εταιρεία να σχεδιάσει το άνοιγμα της στις χρηματοοικονομικές 

αγορές μετά το PSI. Παρουσιάζει δε, έντονη συγγραφική δραστηριότητα στο αντικείμενό του. 

Δεν κατέχει μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και 

δεν έχει σχέση εξάρτησης με την εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα. Τούτο σημαίνει 

(σχέση εξάρτησης) ότι: α) δε διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την 

εταιρία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 99 Ν. 4548/2018, η 

οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, όταν ιδίως είναι 

σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης της εταιρείας. β) δεν είναι πρόεδρος του Δ.Σ. ή διευθυντικό 

στέλεχος της εταιρίας, δεν έχει τις ως άνω ιδιότητες και δεν είναι εκτελεστικό μέλος του 

διοικητικού συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την εταιρία επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 

99 Ν. 4548/2018 και δε διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την εταιρία 

ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, γ)  δεν έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ή είναι 

σύζυγος εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου 

που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ή συνδεδεμένης με 

αυτήν επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 99 Ν. 4548/2018, δ) Ουδείς εξ αυτών έχει 

διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 79 Ν. 4548/2018. 

Είναι έντιμος και εργατικός, συνεργάζεται αποτελεσματικά με τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. 
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Διαπίστωση κριτηρίων ατομικής καταλληλότητας υποψηφίου

Δεν 

απαιτείται

Υπολείπεται 

των 

απαιτήσεων

Καλύπτει 

μερικώς τις 

απαιτήσεις

Καλύπτει 

επαρκως τις 

απαιτήσεις

Υπερβάινει τις 

απαιτήσεις

1.

2. X

3. X

Συναφείς επιχειρηματικοί κλάδοι X

Κανονιστική συμμόρφωση X

Στρατηγικός σχεδιασμός X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.
X

6.
X

7.
X

8. 
X

9. 

10. 

11. Επικοινωνιακές ικανότητες X

12. X

13. X

14. X

15. X

16. Προεδρία Συνεδριάσεων X

17. X

18. X

19. X

20.

X

X

Αποφασιστικότητα

Διαπραγματευτική Ικανότητα 

και πειστικότητα 

Διαχείριση Κρίσεων

Ηγετικές Ικανότητες

Στρατηγική οξύνοια

Αίσθημα Ευθύνης

Ομαδική εργασία

Αυθεντικότητα

X

Φήμη ήθος, εντιμότητα και 

ακεραιότητα
X

Συμμετοχή σε επαγγελματικά 

σωματεία και φορείς

Επαρκής διάθεση χρόνου για 

την εκτέλεση καθηκόντων

Ανάπτυξη προιόντων

Έρευνα και καινοτομία

Επικοινωνία με μετόχους

Συνεχιζόμενη επαγελματική 

κατάρτιση

Συμμετοχή σε Διοικητικά 

Συμβούλια άλλων εταιρείων

Συμμετοχή σε Επιτροπή 

Ελέγχου άλλων εταιρείων

Διαχείριση Κινδύνων

Ελεγκτική - Λογιστική

Εσωτερικός 'Ελεγχος

Πωλήσεις - Εξαγωγές - Διεθνής 

Ανάπτυξη

Οικονομική Διαχείριση

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κριτήρια ανεξαρτησίας 

άρθρου 9 του Ν. 4706/2020

Εκπαίδευση

Επαγγελματική εμπειρία

4. Τομείς επιστημονικής 

εμπειρίας και κατάρτισης
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ΚΤΙΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ: 

Μη Εκτελεστικό μέλος – Μέλος της επιτροπής Ελέγχου 

Η κα Κτίστη Σπυριδούλα συμμετέχει στην εταιρεία από το 2015. 

Συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και στις επιτροπές αυτής. Έχει 

γνώσεις στα Οικονομικά, γεγονός που προκύπτει από τον προσκομισθέντα τίτλο σπουδών. 

Δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην έκδοση επιστημονικών και άλλων συγγραμμάτων.  

Δεν κατέχει μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και 

δεν έχει σχέση εξάρτησης με την εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα. Τούτο σημαίνει 

(σχέση εξάρτησης) ότι: α) δε διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την 

εταιρία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 99 Ν. 4548/2018, η 

οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, όταν ιδίως είναι 

σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης της εταιρείας. β) δεν είναι πρόεδρος του Δ.Σ. ή διευθυντικό 

στέλεχος της εταιρίας, δεν έχει τις ως άνω ιδιότητες και δεν είναι εκτελεστικό μέλος του 

διοικητικού συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την εταιρία επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 

99 Ν. 4548/2018 και δε διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την εταιρία 

ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, γ)  δεν έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ή είναι 

σύζυγος εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου 

που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ή συνδεδεμένης με 

αυτήν επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 99 Ν. 4548/2018, δ) Ουδείς εξ αυτών έχει 

διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 79 Ν. 4548/2018. 

Είναι έντιμη και εργατική με διάθεση να παράσχει τις υπηρεσίες της στα καθήκοντα που τις 

ανατίθενται. 
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Διαπίστωση κριτηρίων ατομικής καταλληλότητας υποψηφίου

Δεν 

απαιτείται

Υπολείπεται 

των 

απαιτήσεων

Καλύπτει 

μερικώς τις 

απαιτήσεις

Καλύπτει 

επαρκως 

τις 

απαιτήσεις

Υπερβάινει 

τις 

απαιτήσεις

1.

2. X

3. X

Συναφείς επιχειρηματικοί κλάδοι X

Κανονιστική συμμόρφωση X

Στρατηγικός σχεδιασμός X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.
X

6.
X

7.
X

8. 
X

9. 

10. 

11. Επικοινωνιακές ικανότητες X

12. X

13. X

14. X

15. X

16. Προεδρία Συνεδριάσεων

17. X

18. X

19. X

20.
X

X

Αποφασιστικότητα

Διαπραγματευτική Ικανότητα 

και πειστικότητα 

Διαχείριση Κρίσεων

Ηγετικές Ικανότητες

Στρατηγική οξύνοια

Αίσθημα Ευθύνης

Ομαδική εργασία

Αυθεντικότητα

X

Φήμη ήθος, εντιμότητα και 

ακεραιότητα
X

Συμμετοχή σε επαγγελματικά 

σωματεία και φορείς

Επαρκής διάθεση χρόνου για 

την εκτέλεση καθηκόντων

Ανάπτυξη προιόντων

Έρευνα και καινοτομία

Επικοινωνία με μετόχους

Συνεχιζόμενη επαγελματική 

κατάρτιση

Συμμετοχή σε Διοικητικά 

Συμβούλια άλλων εταιρείων

Συμμετοχή σε Επιτροπή 

Ελέγχου άλλων εταιρείων

Διαχείριση Κινδύνων

Ελεγκτική - Λογιστική

Εσωτερικός 'Ελεγχος

Πωλήσεις - Εξαγωγές - Διεθνής 

Ανάπτυξη

Οικονομική Διαχείριση

ΚΤΙΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

Κριτήρια ανεξαρτησίας 

άρθρου 9 του Ν. 4706/2020

Εκπαίδευση

Επαγγελματική εμπειρία

4. Τομείς επιστημονικής 

εμπειρίας και κατάρτισης
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ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ: 

Μη Εκτελεστικό μέλος – Μέλος της επιτροπής Ελέγχου 

 

Ο κος Ευστράτιος Τσερκέζος συμμετέχει στην εταιρεία από το 2018. 

Συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και στις επιτροπές αυτής. Έχει 

γνώσεις στα Logistics, γεγονός που προκύπτει από τον προσκομισθέντα τίτλο σπουδών. Έχει 

εργαστεί σε πολυεθνικές εταιρείες. Έχει γνώση στην αποθήκευση και διακίνηση των προϊόντων, 

ιδιαίτερα αυτήν που χρίζουν συντήρησης όπως τα αντιδραστήρια.  

Δεν κατέχει μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και 

δεν έχει σχέση εξάρτησης με την εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα. Τούτο σημαίνει 

(σχέση εξάρτησης) ότι: α) δε διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την 

εταιρία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 99 Ν. 4548/2018, η 

οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, όταν ιδίως είναι 

σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης της εταιρείας. β) δεν είναι πρόεδρος του Δ.Σ. ή διευθυντικό 

στέλεχος της εταιρίας, δεν έχει τις ως άνω ιδιότητες και δεν είναι εκτελεστικό μέλος του 

διοικητικού συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την εταιρία επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 

99 Ν. 4548/2018 και δε διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την εταιρία 

ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, γ)  δεν έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ή είναι 

σύζυγος εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου 

που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ή συνδεδεμένης με 

αυτήν επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 99 Ν. 4548/2018, δ) Ουδείς εξ αυτών έχει 

διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 79 Ν. 4548/2018. 

Είναι επικοινωνιακός, υποστηρικτικός και εργατικός, με διάθεση να παράσχει τις υπηρεσίες της 

στα καθήκοντα που του ανατίθενται. 
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Διαπίστωση κριτηρίων ατομικής καταλληλότητας υποψηφίου

Δεν 

απαιτείται

Υπολείπεται 

των 

απαιτήσεων

Καλύπτει 

μερικώς τις 

απαιτήσεις

Καλύπτει 

επαρκως τις 

απαιτήσεις

Υπερβάινει 

τις 

απαιτήσεις

1.

2. X

3. X

Συναφείς επιχειρηματικοί κλάδοι X

Κανονιστική συμμόρφωση X

Στρατηγικός σχεδιασμός X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.
X

6.
X

7.
X

8. 
X

9. 

10. 

11. Επικοινωνιακές ικανότητες X

12. X

13. X

14. X

15. X

16. Προεδρία Συνεδριάσεων

17. X

18. X

19. X

20.
X

X

Αποφασιστικότητα

Διαπραγματευτική Ικανότητα 

και πειστικότητα 

Διαχείριση Κρίσεων

Ηγετικές Ικανότητες

Στρατηγική οξύνοια

Αίσθημα Ευθύνης

Ομαδική εργασία

Αυθεντικότητα

X

Φήμη ήθος, εντιμότητα και 

ακεραιότητα
X

Συμμετοχή σε επαγγελματικά 

σωματεία και φορείς

Επαρκής διάθεση χρόνου για 

την εκτέλεση καθηκόντων

Ανάπτυξη προιόντων

Έρευνα και καινοτομία

Επικοινωνία με μετόχους

Συνεχιζόμενη επαγελματική 

κατάρτιση

Συμμετοχή σε Διοικητικά 

Συμβούλια άλλων εταιρείων

Συμμετοχή σε Επιτροπή 

Ελέγχου άλλων εταιρείων

Διαχείριση Κινδύνων

Ελεγκτική - Λογιστική

Εσωτερικός 'Ελεγχος

Πωλήσεις - Εξαγωγές - Διεθνής 

Ανάπτυξη

Οικονομική Διαχείριση

ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Κριτήρια ανεξαρτησίας 
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Εκπαίδευση

Επαγγελματική εμπειρία

4. Τομείς επιστημονικής 

εμπειρίας και κατάρτισης


