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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 12ης Ιουλίου 2021. 

 

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

υποψηφιότητα των παρακάτω ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας  

«ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ AE» (εφεξής η «Εταιρεία») 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, η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρίας με την από 11 Ιουνίου 2021 απόφασή του και θα τεθεί προς 

έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, καθώς και την πλήρωση των 

κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. 

Όλα τα προτεινόμενα μέλη αποτελούν τα σημερινά μέλη του απερχόμενου 

Διοικητικού Συμβουλίου, με μακρόχρονη παρουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας. 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.  

 

Ειδικότερα προτείνονται οι εξής: 

1. Ιουλία συζ. Κων/νου Λαζαρίδη        

2. Γεώργιος Ζάχαρης του Χρήστου 

3. Ιωάννης Οξυζίδης του Μύρωνος 

4. Γεράσιμος Λαζαρίδης του Κωνσταντίνου             

5. Πέτρος Ντινάκης του Αθανασίου      

6. Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης  του Δημητρίου 

7. Αθανάσιος Πάππος  του Δημητρίου 

 

Τα τέσσερα πρώτα προτεινόμενα μέλη αποτελούν τα εκτελεστικά μέλη του 

απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, έχοντας μακρόχρονη παρουσία στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρίας. Από τη θητεία τους αυτή, έχουν αποκτήσει τεράστια 
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εμπειρία στη διαχείριση εταιρικών υποθέσεων, βαθιά γνώση του αντικειμένου της 

Εταιρείας   και αποδεδειγμένα διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και 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. Λόγω της θέσης ευθύνης, που κατείχαν όλα αυτά τα 

χρόνια, είναι βέβαιο ότι η προσφορά τους ως μέλη του Δ.Σ. θα είναι ουσιώδης και 

εποικοδομητική για την εταιρεία. Ακόμη, διαθέτουν επιστημονική κατάρτιση σχετική 

με το αντικείμενο δραστηριοποίησης της Εταιρείας αλλά και τις αρμοδιότητές τους ως 

μέλη του Δ.Σ. Επιπλέον, στο πρόσωπο τους δεν συντρέχει το κώλυμά του άρθρου 3 

παρ. 4 του Ν. 4706/2020. Αντίστοιχες προϋποθέσεις συγκεντρώνουν και τα 

υπόλοιπα τρία προτεινόμενα μέλη, τα οποία επίσης αποτελούν τα μη εκτελεστικά 

μέλη του απερχόμενου Δ.Σ. Ένεκα αυτού αποδεδειγμένα είναι κατάλληλα να 

εκλεγούν μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, ενώ και λόγω της πολυετούς 

δραστηριοποίησής τους πέραν της θέσης τους ως μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας  έχουν 

την απαιτούμενη επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία και επάρκεια γνώσεων και 

δεξιοτήτων. Τέλος, κι αυτά διαθέτουν αποδεδειγμένα εχέγγυα ήθους και φήμης, 

ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα 

διάθεσης επαρκούς χρόνου.  

Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνονται 

οι κ.κ. Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης  του Δημητρίου και Αθανάσιος Πάππος  του 

Δημητρίου, καθόσον πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας όπως οι εν λόγω 

προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 

καθώς και στο άρθρο 9 ν. 4706/2020, ήτοι κανένας εκ των ανωτέρω δύο υποψηφίων 

1. δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο 

του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, 

2. δεν διατηρεί οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους 

σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την 

ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως 

ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου ή/και του ΔΣ 

3. δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την 

Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, πλην της τυχόν αμοιβής για την 

συμμετοχή στην Επιτροπή Ελέγχου,  

4. δεν συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά 

μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεόμενο με την 

απόδοση,  
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5. ο  ίδιος ή πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτόν, δεν διατηρεί ή 

διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από 

το διορισμό του με: 

 την Εταιρεία ή 

 συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή 

 μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή 

μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  κατά 

τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με 

αυτή Εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την 

επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας  είτε του προσώπου της παρ. 1 ή 

του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό. Τέτοια σχέση υφίσταται ιδίως, 

όταν το πρόσωπο είναι σημαντικός προμηθευτής ή σημαντικός πελάτης της 

Εταιρείας, 

6. ο  ίδιος ή πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτόν,  

 δεν έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  ή 

συνδεδεμένης με αυτήν Εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη 

αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του, 

 δεν έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας 

ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν 

εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν 

από τον ορισμό του, 

 δεν έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή 

είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής 

ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  ή 

συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας, 

 δεν έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το 

καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018, 

 δεν εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο 

ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση 

των μετόχων της Εταιρείας  κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες, 

 δεν έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε 

συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του 

μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα 

τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4548/year/2018/article/79
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/881
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 δεν είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο 

της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας  ως μη εκτελεστικό μέλος. 

 

Επίσης υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο που δεν υπολείπεται του 

(25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το 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 σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν 4706/2020.  

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ  

 

1. Ιουλία συζ. Κων/νου Λαζαρίδη        

 

Η κα Λαζαρίδου Ιουλία γεννήθηκε στην Δράμα και είναι σύζυγος του κ. 

Κωνσταντίνου Λαζαρίδη, ιδρυτή της Εταιρείας. Συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο 

από το έτος 1992 ως εκτελεστικό μέλος κι έχει αποκτήσει μεγάλη πρακτική εμπειρία 

και βαθιές γνώσεις στο αντικείμενο δραστηριοποίησης της Εταιρείας. Είναι 

απόφοιτος της Γαλλικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης.  Από την ίδρυση της Εταιρείας  το 1992 εργάστηκε ως Υπεύθυνη 

Δημοσίων Σχέσεων. Το 2014 ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου Δ.Σ & Διευθύνουσας 

Συμβούλου. Ομιλεί άπταιστα Γαλλικά.  

Τα ανωτέρω καταδεικνύουν μακρά εμπειρία και δεξιότητα στον τομέα 

δραστηριοποίησης της Εταιρείας  και αιτιολογούν τη θέση της υποψηφιότητας της 

κας Λαζαρίδου Ιουλίας ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Με 

βάση τα ανωτέρω, διαπιστώνεται επίσης ότι η κα Λαζαρίδου Ιουλία διαθέτει τα 

απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της 

Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και 

δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης 

συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου. 

 

2. Γεώργιος Ζάχαρης του Χρήστου 

  

Ο κ. Ζάχαρης Γεώργιος γεννήθηκε το 1963 στο Δοξάτο Δράμας. Είναι 

απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος της σχολής Νομικών και Οικονομικών 

Επιστημών του  ΑΠΘ. Το 1989 προσελήφθη στην εταιρεία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΕ», με καθήκοντα Βοηθού Διευθυντή Παραγωγής, όπου ασχολήθηκε 
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με τον προγραμματισμό της παραγωγής και την κοστολόγηση ειδικών έργων-

Projects. Από την εταιρεία αυτή, αποχώρησε το 1992 και εντάχθηκε ως διευθυντικό 

στέλεχος στην εταιρεία. Έκτοτε, κατέχει τη θέση του Εμπορικού Διευθυντή της 

Εταιρείας. Επίσης, από το έτος 2003 εκτελεί χρέη Διευθύνοντα Συμβούλου και από 

το έτος 2019 εκτελεί χρέη Αντιπροέδρου Α΄ και Δ/ντος Συμβούλου. Ομιλεί άπταιστα 

Αγγλικά και Γερμανικά.           

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο κ. Ζάχαρης Γεώργιος λόγω της 

επαγγελματικής εμπειρίας και της επιστημονικής κατάρτισης είναι σε θέση να 

αποτελέσει πολύτιμη παρουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και ως εκ 

τούτου κρίνεται αιτιολογημένη η θέση της υποψηφιότητάς του σε αυτό. Συναφώς, και 

εν πολλοίς για τους ίδιους λόγους, διαπιστώνεται ότι ο κ. Ζάχαρης Γεώργιος διαθέτει 

τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της 

Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και 

δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης 

συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου. 

 

3. Ιωάννης Οξυζίδης του Μύρωνος 

  

Ο κ. Οξυζίδης Ιωάννης γεννήθηκε στην Δράμα το 1976. Είναι απόφοιτος του 

Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Οινολογία του Πανεπιστημίου του Μπορντό 

Victor Segalen 2. Ομιλεί άπταιστα Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά. Από το 2002 έχει 

αναλάβει χρέη Διευθυντή Παραγωγής και είναι ο επικεφαλής οινολόγος της Εταιρείας. 

Είναι εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ της Εταιρείας  από το 2003. 

Οι ως άνω εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις κι η πολυετής πρακτική 

εμπειρία του κ. Οξυζίδη Ιωάννη κρίνεται ως πολύτιμη για τους σκοπούς της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας και καθιστά αιτιολογημένη την θέση 

υποψηφιότητας του ιδίου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

Διαπιστώνεται επίσης και για τον ίδιο η ύπαρξη των απαραίτητων στοιχείων που 

απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική 

κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, 

ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα 

διάθεσης επαρκούς χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

 

4. Γεράσιμος Λαζαρίδης του Κωνσταντίνου             
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Ο κ. Λαζαρίδης Γεράσιμος γεννήθηκε το 1988 στο Μαρούσι Αττικής. Είναι 

απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του τμήματος Διοικητικής 

Επιστήμης και Τεχνολογίας.  Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Διοίκηση 

Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου THE CITY UNIVERSITY LONDON. Ομιλεί 

άπταιστα Αγγλικά και Γαλλικά. Είναι εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ της Εταιρείας  από το 

2011. Το 2017 ανέλαβε χρέη Αντιπροέδρου Β΄ και Δ/ντος Συμβούλου.  

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο κ. Λαζαρίδης Γεράσιμος λόγω της 

επαγγελματικής εμπειρίας και της επιστημονικής κατάρτισης θα συμβάλλει ουσιωδώς 

και εποικοδομητικά ως μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας και ως εκ τούτου κρίνεται 

αιτιολογημένη η θέση της υποψηφιότητάς του σε αυτό. Συναφώς, και εν πολλοίς για 

τους ίδιους λόγους, διαπιστώνεται ότι ο κ. Λαζαρίδης Γεράσιμος διαθέτει τα 

απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της 

Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και 

δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης 

συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου. 

 

5. Πέτρος Ντινάκης του Αθανασίου      

 

Ο κ. Ντινάκης Πέτρος γεννήθηκε στη Δράμα το 1981 και σήμερα 

δραστηριοποιείται ως επιχειρηματίας στη Δράμα. Είναι απόφοιτος του πανεπιστημίου 

DE MONTFORT LEICESTER, LEICESTER, UK, έχοντας φοιτήσει στον τομέα της 

Διοίκησης Επιχειρήσεων και κατέχει τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών από το ίδιο 

πανεπιστήμιο στον τομέα της Λογιστικής και των Οικονομικών. Επαγγελματικά 

δραστηριοποιείται στον χώρο του χονδρικού και λιανικού εμπορίου. Είναι μη 

εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ της Εταιρείας από το 2010.  

Με βάση τα ανωτέρω, ο κ. Ντινάκης Πέτρος λόγω της πολυετούς 

δραστηριοποίησής του στις επιχειρήσεις, διαθέτει βαθιές γνώσεις λειτουργίας της 

αγοράς καθώς και θεωρητική και επιστημονική κατάρτιση στον τομέα των 

Οικονομικών. Τα ανωτέρω στοιχεία κρίνονται πολύτιμα για την άσκηση των 

καθηκόντων του ως μέλος του Δ.Σ. και ως εκ τούτου κρίνεται αιτιολογημένη η θέση 

της υποψηφιότητάς του σε αυτό. Συναφώς, και εν πολλοίς για τους ίδιους λόγους, 

διαπιστώνεται ότι ο κ. Ντινάκης Πέτρος διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία που 

απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική 

κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, 

ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα 

διάθεσης επαρκούς χρόνου. 
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6. Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης  του Δημητρίου 

 

Ο κ. Τσαμαντάνης Τριαντάφυλλος γεννήθηκε στην Καβάλα το 1973. Είναι 

απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,  

κάτοχος Άδειας Λογιστή Α’ Τάξης και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Το 2000 

προσελήφθη στην πολυεθνική  εταιρεία ορκωτών ελεγκτών Grant Thornton Α.Ε, 

όπου απασχολήθηκε έως το 2014 συμμετέχοντας σε πολυάριθμους ελέγχους. 

Σήμερα διατελεί επιστημονικός συνεργάτης σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση στην 

Καβάλα. Ομιλεί άπταιστα Αγγλικά. Είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ 

της Εταιρείας  από το 2019. Η πολυετής επαγγελματική του εμπειρία ως Διευθυντής 

της ανωτέρω Εταιρείας  ορκωτών ελεγκτών εξασφαλίζει την ύπαρξη της κρίσιμης 

ελεγκτικής εμπειρίας τόσο στις διαδικασίες σχεδιασμού όσο και στην εκτέλεσή τους.  

Με βάση την ανωτέρω βαθιά κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία του, 

κρίνεται ότι ο κ. Τσαμαντάνης Τριαντάφυλλος δύναται ως μέλος του Δ.Σ. της 

Εταιρείας  να συνεισφέρει σημαντικά στις εργασίες του τελευταίου, και ως εκ τούτου 

διαπιστώνεται ως αιτιολογημένη η πρόταση της υποψηφιότητάς της. Επιπλέον, 

διαπιστώνεται και για τον ίδιο η ύπαρξη των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται 

από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική κατάρτιση, 

εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία 

κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης 

επαρκούς χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

Ακόμη, ο κ. Τσαμαντάνης Τριαντάφυλλος πληροί τις προϋποθέσεις 

ανεξαρτησίας των διατάξεων των αρ. 4 του Ν. 3016/2002 και 9 ν. 4706/2020 από την 

εκλογή του και μέχρι σήμερα, όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω. 

 

7. Αθανάσιος Πάππος  του Δημητρίου 

              

Ο κ. Πάππος Αθανάσιος γεννήθηκε στην Δράμα το 1951. Κατά την διάρκεια 

της πολυετούς επαγγελματικής του σταδιοδρομίας ως επιχειρηματίας έχει 

δραστηριοποιηθεί στους χώρους του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, στον χώρο 

της μεταποίησης και της εστίασης. Για 25 χρόνια διετέλεσε σύμβουλος του Δ.Σ. του 

Εμπορικού Επιμελητηρίου Δράμας. Είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ 



8 
 

της Εταιρείας από το 2016. Επιπλέον, ο κ. Πάππος Αθανάσιος πληροί τις 

προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των διατάξεων των άρθρων 4 του Ν. 3016/2002 και 9 ν. 

4706/2020 από την εκλογή του και μέχρι σήμερα. 

Από τα ανωτέρω δεδομένα διαπιστώνεται ότι ο κ. Πάππος Αθανάσιος θα 

προσφέρει σημαντικά και ουσιωδώς ως μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας  και ως εκ 

τούτου διαπιστώνεται ως αιτιολογημένη η πρόταση της υποψηφιότητάς της. 

Επιπλέον, διαπιστώνεται και για τον ίδιο η ύπαρξη των απαραίτητων στοιχείων που 

απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι – επαγγελματική 

κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, 

ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα 

διάθεσης επαρκούς χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

Ακόμη, ο κ. Πάππος Αθανάσιος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των 

διατάξεων των αρ. 4 του Ν. 3016/2002 και 9 ν. 4706/2020 από την εκλογή του και 

μέχρι σήμερα, όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω. 

 

Πέραν της ατομικής καταλληλότητας εκάστου μέλους του Δ.Σ., κατά τα 

ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι και συλλογικά τα μέλη του Δ.Σ., με το συνδυασμό και την 

πολυμορφία γνώσεων, εμπειρίας, υποβάθρων και φύλου, πληρούν το κριτήριο της 

ύπαρξης Συλλογικής Καταλληλότητας κατά την έννοια της Πολιτικής Καταλληλότητας 

της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, η υποψηφιότητά τους διαπιστώνεται ως σύμφωνη 

συνολικά με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.  

Σημειώνεται ότι τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας   

https://www.domaine-lazaridi.gr. 

 

 

 

 

 

 


