ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.
Αθήνα, 6 Μαΐου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ») ανακοινώνει τη συγκρότηση σε σώμα του
νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγoς Κορίνθου («ΑΕΔΙΚ») με ισχύ από 6 Μαΐου
2019.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ, μοναδικού μετόχου της ΑΕΔΙΚ, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της,
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 197 παρ.4 ν.4389/2016, ομόφωνα, αποφάσισε το διορισμό
των μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΔΙΚ, με την ακόλουθη σύνθεση:
1.

Παντελής Παντελίδης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

2.

Ελένη Σακισλή, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

3.

Σωτήρης Δρέκος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

4.

Ευθύμιος Δρίτσας, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

5.

Γεώργιος Κολοβίνος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

6.

Αναστάσιος Κοντώσης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Το σημερινό επταμελές ΔΣ συμπληρώνεται από τον κ. Αθανάσιο Σπανό (Μη Εκτελεστικό Μέλος), ο οποίος
προτάθηκε προς εκλογή από τον Υπουργό Οικονομικών σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 197 παρ. 4
του ν.4389/2016.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ εύχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΔΙΚ καλή δύναμη και καλή
επιτυχία στα πλαίσια των υποχρεώσεών του στην επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων της
εταιρείας.

Για τα σύντομα Βιογραφικά Σημειώματα των μελών, βλ. Παράρτημα Α΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
Παρατίθενται σύντομα Βιογραφικά Σημειώματα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγoς Κορίνθου («ΑΕΔΙΚ»):

1.

Παντελής Παντελίδης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1964. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός (Δομοστατικός Κύκλος) στο Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο (1983-1988). Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Imperial College of Science
Technology & Medicine και είναι κάτοχος ΜSc, DIC in Soil Mechanics & Engineering Seismology (19881989), καθώς και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με εξειδίκευση στον Δομοστατικό Σχεδιασμό και
Ανάλυση Κατασκευών (1998-2000). Έχει εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας στη μελέτη, επίβλεψη
και κατασκευή μεγάλων γεωτεχνικών και οικοδομικών έργων, στην παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών, στη σύνταξη προδιαγραφών Μελετών και στον έλεγχο Μελετών για μεγάλα έργα
υποδομών όπως το Αττικό Μετρό. Είναι κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου Γ’ σε Γεωτεχνικές Μελέτες και
Πτυχίου Β’ σε Στατικές Μελέτες. Έχει επίσης, μεταξύ άλλων, διευθύνει έργα αντιστήριξης στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών, στο συγκρότημα της Εθνικής Ασφαλιστικής στην Λ. Συγγρού, στο Ίδρυμα Μ.
Κακογιάννη στην οδό Πειραιώς, στην Ωνάσειο Στέγη Γραμμάτων και Καλών Τεχνών στην Λ. Συγγρού,
και σε άλλα μεγάλα τεχνικά έργα.

2.

Ελένη Σακισλή, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1958. Είναι κάτοχος BSc στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών από το Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήμιο και έχει ολοκληρώσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διοίκηση Ναυτιλιακών
Επιχειρήσεων» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά τη διάρκεια της
επαγγελματικής της σταδιοδρομίας έχει εργαστεί σε τμήματα λογιστηρίων, credit control αλλά και
διευθύνσεις marketing επιχειρήσεων. Από το 1983 ξεκίνησε τη συνεργασία της με το Υπουργείο
Οικονομικών σε ρόλους αυξανόμενης ευθύνης σε διάφορες Οικονομικές Υπηρεσίες, όπως η ΔΟΥ
Χαλανδρίου (1990-2010) και η ΣΔΟΕ Αττικής. Επιπλέον, έχει διατελέσει Προϊσταμένη στο Τμήμα
Πληροφορικής της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής και εκπαιδεύτρια στη Διεύθυνση
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Οικονομικών. Υπήρξε μέλος της συντακτικής ομάδας του περιοδικού
«Φορολογική Επιθεώρηση». Από το 2016 έχει διοριστεί Διευθύνουσα Σύμβουλος στην ΑΕΔΙΚ.
3.

Σωτήρης Δρέκος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρόεδρος Επιτροπής
Ελέγχου)

Γεννήθηκε το 1967. Σπούδασε στο Deree College και στο University of LaVerne και είναι κάτοχος
πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων. Έχει επαγγελματική εμπειρία 28 και πλέον ετών κατέχοντας θέσεις
ευθύνης ως σύμβουλος, ελεγκτής, διοικητικό στέλεχος και μέλος διοικητικού συμβουλίου. Εργάσθηκε
ως ελεγκτής για 17 χρόνια σε δυο διεθνείς ελεγκτικούς οίκους (Arthur Andersen 1990-2002 και KPMG
2002-2007) και μετέπειτα για 4 έτη στις εταιρείες Meadway Shipping και easyCruise ως Οικονομικός
Διευθυντής και στη δεύτερη με συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο. Έχει σημαντική εμπειρία σε
θέματα χρηματοδότησης και άντλησης κεφαλαίων από οργανωμένες αγορές, καθώς και
αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων, συμμετέχοντας σε έργα σχεδιασμού στρατηγικής, εισαγωγής
εταιρειών σε διεθνή χρηματιστήρια, αλλά και μετασχηματισμού και βελτίωσης διαδικασιών. Στην
πολύχρονη επαγγελματική του σταδιοδρομία, έχει υπηρετήσει κυρίως τον ναυτιλιακό κλάδο και τον
κλάδο του τουρισμού. Σήμερα είναι Partner στην Eiger Marine, εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων.
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4.

Ευθύμιος Δρίτσας, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1985. Είναι απόφοιτος της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου
Κρήτης. Από το 2017 εργάζεται στη διεύθυνση εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρείας Landis+Gyr Α.Ε.,
η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της διαχείρισης
ενέργειας χρησιμοποιώντας προηγμένες λύσεις τεχνολογίας. Επιπλέον, είναι βασικός μέτοχος
εταιρείας που δραστηριοποιείται στη διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία μονάδων του
ξενοδοχειακού κλάδου και του κλάδου αναψυχής στην περιοχή Λουτρακίου. Κατά τη διάρκεια της
επαγγελματικής του σταδιοδρομίας έχει συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με τον
τομέα της ενέργειας. Από το 2016 έχει διοριστεί ως Μη Εκτελεστικό Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο
της ΑΕΔΙΚ.

5.

Γεώργιος Κολοβίνος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1965. Είναι κάτοχος πτυχίου Μηχανικού Βιομηχανικής Παραγωγής και Οικονομίας από
το Ινστιτούτου Τεχνολογίας του New Jersey (NJIT). Έχει εμπειρία άνω των 25 ετών σε ελληνικές και
πολυεθνικές εταιρίες σε Διευθυντικές θέσεις στη διαχείριση και οργάνωση τεχνικών υπηρεσιών στην
Ελλάδα και το εξωτερικό. Επιπλέον, έχει εργαστεί σε μεγάλες εταιρείες στον κλάδο της εφοδιαστικής
αλυσίδας με εμπειρία σε δίκτυα πωλήσεων, στη διαχείριση αποθεμάτων και στη διακίνηση
προϊόντων. Από το 2016 εργάζεται ως Operations Manager στον Όμιλο 2G Group, εταιρεία παροχής
υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, κατείχε διάφορες διευθυντικές
θέσεις, όπως Γενικός Διευθυντής της Metron Logistics S.A., Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών στον
Όμιλο Σαρακάκη και Διευθυντής Λεωφορειακών Δικτύων Ολυμπιακής Οικογένειας για τον Αθήνα
2004, συμβάλλοντας σημαντικά στον επιτυχή συντονισμό του σύνθετου έργου των μετακινήσεων κατά
τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων.

6.

Αναστάσιος Κοντώσης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1971. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών από το City University στο Λονδίνο και κάτοχος
μεταπτυχιακού στην διοίκηση επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το ALBA Graduate Business School στην Αθήνα.
Τα τελευταία οκτώ έτη είναι Εταίρος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρείας Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών (μέλος του έκτου παγκοσμίως διεθνούς δικτύου εταιρειών παροχής ελεγκτικών &
συμβουλευτικών υπηρεσιών). Επιπλέον, στην ίδια εταιρεία, έχει εκλεγεί ομόφωνα από τη Γενική
Συνέλευση των Μετόχων και έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος για παραπάνω από τρία χρόνια.
Τα τελευταία είκοσι και πλέον έτη απέκτησε σημαντική επαγγελματική εμπειρία και εκτενή γνώση
σχετική με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης & χρηματοοικονομικών, έχοντας
ολοκληρώσει παραπάνω από εκατό επιμέρους έργα για εισηγμένες και μη εταιρείες. Τα προηγούμενα
έτη εργάστηκε στην Ernst & Young Ελλάς Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. στον συμβουλευτικό κλάδο
και στη συνέχεια σε Όμιλο εταιρειών ελληνικών συμφερόντων, ως αναπληρωτής οικονομικός
διευθυντής και επικεφαλής οικονομικού σχεδιασμού και ελέγχου. Στη συνέχεια ίδρυσε την δική του
εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης & χρηματοοικονομικών.
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