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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/06/2021 

ως προς τα προτεινόμενα μέλη του νέου Δ.Σ. 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο εναρμόνισης της Εταιρίας με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο 
που τη διέπει και αφού έλαβε υπόψιν: 

 την εγκριθείσα βάσει οικείου πρακτικού Δ.Σ. Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας μελών Δ.Σ. η 
οποία θα υποβληθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 16/06/2021  

 ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δέον να διαθέτουν τις δεξιότητες και την εμπειρία που 
απαιτείται ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις συνεκτιμώντας το 
επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική και τις αγορές που 
δραστηριοποιείται η Εταιρία,  

 ότι δέον να επιτυγχάνεται η κατάλληλη διαφοροποίηση των επαγγελματικών προσόντων, των 
γνώσεων και της σχετικής πείρας των μελών του Δ.Σ. που απαιτούνται ώστε η Εταιρία να διοικείται 
και να ελέγχεται με τον δέοντα επαγγελματισμό με το να διαθέτουν τα μέλη σε συλλογικό επίπεδο 
κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα, εμπειρία και γνώσεις σε θέματα που άπτονται του τομέα στον 
οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρίας και σε θέματα ασφαλιστικών και χρηματοπιστωτικών αγορών, 
επιχειρηματικής στρατηγικής, στρατηγικού σχεδιασμού και επιχειρηματικών μοντέλων, συστήματος 
διακυβέρνησης, χρηματοοικονομικής και αναλογιστικής ανάλυσης, ρυθμιστικού πλαισίου και 
ρυθμιστικών απαιτήσεων, αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων και επίδρασης της τεχνολογίας 
στη δραστηριότητα της Εταιρίας, 

 ότι το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ. θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα μη 
εκτελεστικά μέλη ενώ θα πρέπει να υφίσταται επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο και συγκεκριμένα 
σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου, 

 ότι τα μέλη του Δ.Σ. δέον να διαθέτουν ανεξαρτησία κρίσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη με 
αριθμό 60/18-09-2020 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 

 ότι οφείλουν να διαθέτουν για την εκτέλεση των καθηκόντων τους το χρόνο που απαιτείται με βάση 
την περιγραφή της θέσης, το ρόλο και τα καθήκοντά τους, 

 ότι δέον να διαθέτουν καλή φήμη και ακεραιότητα και ειδικότερα να μην έχουν καταδικαστεί για 
κλοπή, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, 
χρεωκοπία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας καθώς επίσης να μην έχουν κηρυχθεί σε 
κατάσταση πτώχευσης, 

 ότι τα μέλη του Δ.Σ. δέον να διαθέτουν ένα ισορροπημένο επίπεδο διαφορετικών εμπειριών, 
σπουδών, προσόντων και απόψεων, με σκοπό την επίτευξη της γενικότερης στρατηγικής ανάπτυξης 
της Εταιρίας, 

 τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα που προσκόμισαν τα προτεινόμενα μέλη Δ.Σ., 

 τα πιστοποιητικά καθώς και τις υπεύθυνες δηλώσεις που προσκόμισαν τα προτεινόμενα μέλη Δ.Σ. 
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εισηγείται την εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα έχει πενταετή θητεία 
σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό της Εταιρίας και συγκεκριμένα εισηγείται:  

α) την επανεκλογή του συνόλου των μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου και 

β) την εκλογή του κου Δημητρίου Παπαδόπουλου, της κας Στυλιανής (Λιάνας) Αλεξανδρή και της κας 
Ευαγγελίας Μηντζιώρη ως νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι αναλυτικά ως 
ακολούθως: 

1) Ιωάννης Βοτσαρίδης του Παναγιώτη 
2) Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης του Παναγιώτη 
3) Γεωργία Βοτσαρίδου του Χρήστου 
4) Ευάγγελος Δρυμπέτας του Ιωάννη 
5) Αθανάσιος Γ. Πρόιος του Γεωργίου 
6) Πασχαλίνα Γούτα του Βασιλείου 
7) Δημήτριος Παπαδόπουλος του Γεωργίου 
8) Στυλιανή (Λιάνα) Αλεξανδρή του Δημητρίου 
9) Ευαγγελία Μηντζιώρη του Φωτίου 

Τα ως άνω προτεινόμενα μέλη και με βάση τα αναλυτικά βιογραφικά/πιστοποιητικά και υπεύθυνες 
δηλώσεις που προσκόμισαν διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία, ήθος και φήμη, για την άσκηση των 
καθηκόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Πληρούν τις ως άνω αναφερόμενες 
απαιτήσεις και ειδικότερα, τα εν λόγω προτεινόμενα μέλη του Δ.Σ. στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή 
γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία (ασφαλιστική επιχείρηση) και διαθέτουν 
κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα, εμπειρία και γνώσεις σε θέματα ασφαλιστικών και 
χρηματοπιστωτικών αγορών, επιχειρηματικής στρατηγικής, στρατηγικού σχεδιασμού και επιχειρηματικών 
μοντέλων, συστήματος διακυβέρνησης, χρηματοοικονομικής και αναλογιστικής ανάλυσης, ρυθμιστικού 
πλαισίου και ρυθμιστικών απαιτήσεων, αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων.  

Επίσης, τα 3 εκ των συνολικών 9 προτεινόμενων μελών τα οποία προτείνονται και ως ανεξάρτητα μη 
εκτελεστικά και συγκεκριμένα ο κ. Ευάγγελος Δρυμπέτας του Ιωάννη, η κ. Πασχαλίνα Γούτα του Βασιλείου 
και η κ. Στυλιανή (Λιάνα) Αλεξανδρή του Δημητρίου πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 
4 του ν.3016/2002 καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. 

Περαιτέρω, από την ως άνω προτεινόμενη σύνθεση προκύπτει ότι πληρούται και το κριτήριο της 
επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο, η οποία σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της νομοθεσίας δεν πρέπει 
να υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. 
& ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 

Ιωάννης Βοτσαρίδης του Παναγιώτη 

Ο κος Ιωάννης Βοτσαρίδης είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας από το 1991. Είναι 
απόφοιτος της Ανωτέρας Σχολής Ηλεκτρονικών Θεσσαλονίκης, ενώ έχει σπουδάσει και στην Ελβετία και 
συγκεκριμένα στο Elektronisch, Internationales Technisches Institut, της Ζυρίχης, καθώς και στην Εμπορική 
- Οικονομική Σχολή Handelsschule Öerlikon της Ζυρίχης, από όπου έχει λάβει και το Kaufmännisches 
Diplom. Διαθέτει ευρεία επαγγελματική εμπειρία, αφού, από το 1974 έχει εργαστεί ως 
Προγραμματιστής/Αναλυτής εμπορικών εφαρμογών, ως Υπεύθυνος Ταξιδιωτικών Ασφαλίσεων στη Ζυρίχη 
και ως Περιφερειακός Διευθυντής Βορείου Ελλάδος Ασφαλιστικού Ομίλου. Έχει διατελέσει Πρόεδρος και 
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Διευθύνων Σύμβουλος εταιριών του ασφαλιστικού κλάδου ενώ σήμερα μετέχει στα ΔΣ των εταιριών 
«ΓΝΩΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ A.Ε.», «GNOMONEXPERTS Α.Ε.», «DIREKTA Α.Ε.», «INTERBROKERS Α.Ε.» και 
«INTERLIFE PROPERTIES».  

Η μακρόχρονη εμπειρία του στο χώρο της ασφαλιστικής αγοράς ξεπερνάει τα 40 έτη και καλύπτει τόσο 
πρακτικές όσο και επαγγελματικές πτυχές, ενώ επιπλέον μέσω της πολυεπίπεδης και αποτελεσματικής 
παρουσίας και γενικότερης συνεισφοράς του στη λειτουργία του Δ.Σ. της Εταιρίας γνωρίζει άριστα την 
κουλτούρα, τις αξίες και τη γενική στρατηγική της Εταιρίας. Ο κος Ιωάννης Βοτσαρίδης ως Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας καθώς και ως Διευθυντής της Εμπορικής Διεύθυνσης διαθέτει τα 
απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα, τις αναγκαίες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση 
των καθηκόντων του. Επίσης, διαθέτει την κατάλληλη αξιοπιστία, όπως προκύπτει από τα πιστοποιητικά 
που προσκόμισε (ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας/απόσπασμα ποινικού μητρώου) και την 
υπεύθυνη δήλωση περί μη κωλύματος της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4706/2020.  

Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης του Παναγιώτη 

Ο κος Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1962. Είναι Αναπληρωτής Διευθύνων 
Σύμβουλος και Διευθυντής του Τμήματος Αποζημιώσεων της Εταιρίας, Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρία 
«GNOMONEXPERTS Α.Ε.» και συμμετέχει ως μέλος στο ΔΣ της «DIREKTA Α.Ε.». Είναι Μηχανολόγος 
Μηχανικός με μακρόχρονη και πλούσια επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης και Νομικά 
ζητήματα που αφορούν Αποζημιώσεις. Διετέλεσε ανεξάρτητος Εκτιμητής και Διακανονιστής Ζημιών σε 
ασφαλιστικές εταιρίες (1985 - 1991), Προϊστάμενος Τμήματος - Διακανονιστής Ζημιών και Εκτιμητής στην 
Ασφαλιστική Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΟΥΔ. Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων, συχνά συμμετέχει με 
εισηγήσεις σε Ασφαλιστικές Ημερίδες και Συνέδρια, ενώ το 2010 σχεδίασε ένα νέο πρωτοποριακό 
Πρόγραμμα Διαχείρισης Αποζημιώσεων.  

Από το ως άνω σύντομο βιογραφικό προκύπτει ότι, ενόψει του ρόλου, της θέσης και των 
προαπαιτούμενων από την Εταιρία ικανοτήτων που απαιτεί η θέση του, ο κος Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης, 
ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Διευθυντής Αποζημιώσεων, διαθέτει τα απαιτούμενα 
επαγγελματικά προσόντα, τις αναγκαίες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των 
καθηκόντων του, διαθέτοντας μεγάλη πρακτική και επαγγελματική εμπειρία. Επιπλέον γνωρίζει άριστα 
την κουλτούρα, τις αξίες και τη γενική στρατηγική της Εταιρίας. Επίσης, διαθέτει την κατάλληλη 
αξιοπιστία, όπως προκύπτει από τα πιστοποιητικά που προσκόμισε (ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής 
φερεγγυότητας/απόσπασμα ποινικού μητρώου) και την υπεύθυνη δήλωση περί μη κωλύματος της παρ. 4 
του άρθρου 3 του ν. 4706/2020.  

Γεωργία Βοτσαρίδου του Χρήστου 

Η κα Γεωργία Βοτσαρίδου είναι Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και 
Διευθύντρια του Τμήματος Διαχείρισης Αξιών. Έχει πλούσια διοικητική εμπειρία καθώς σήμερα κατέχει τη 
θέση της Προέδρου & Διευθύνουσας Συμβούλου στην εταιρία «ΓΝΩΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.», τη θέση της 
Προέδρου στην εταιρία «INTERBROKERS Α.Ε.» και συμμετέχει ως Μέλος του ΔΣ της «DIREKTA ΑΕ». Στο 
παρελθόν διετέλεσε Αντιπρόεδρος ΔΣ της Εταιρίας, Αντιπρόεδρος ΔΣ & Διευθύντρια Οικονομικής 
Διαχείρισης της «INTERLIFE INSURANCE BROKERS Ε.Π.Ε.», Αντιπρόεδρος ΔΣ της «VENUS A.E.» Τουριστικές 
& Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις. Η κα Βοτσαρίδου είναι απόφοιτη του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων της 
«Εμπορικής Σχολής Θεσσαλονίκης».  

Από το ως άνω σύντομο βιογραφικό προκύπτει ότι η κα Γεωργία Βοτσαρίδου έχει μακρόχρονη εμπειρία 
στη διοίκηση επιχειρήσεων, έχοντας διατελέσει μέλος διοικητικών συμβουλίων διαφόρων εταιρειών με 
μεγάλη εμπειρία στον ασφαλιστικό κλάδο. Ενόψει του ρόλου που απαιτεί η θέση, η κα Γεωργία 
Βοτσαρίδου, ως μέλος ΔΣ και Διευθύντρια Διαχείρισης Αξιών, διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και τα 
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απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και γνώσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων της. Επιπλέον 
γνωρίζει άριστα την κουλτούρα, τις αξίες και τη γενική στρατηγική της Εταιρίας λόγω της μακροχρόνιας και 
επιτυχούς συμμετοχής της στο Δ.Σ αυτής. Επίσης, διαθέτει την κατάλληλη αξιοπιστία, όπως προκύπτει από 
τα πιστοποιητικά που προσκόμισε (ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας/απόσπασμα ποινικού 
μητρώου) και την υπεύθυνη δήλωση περί μη κωλύματος της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4706/2020.  

Ευάγγελος Δρυμπέτας του Ιωάννη 

Ο κος Ευάγγελος Δρυμπέτας είναι οικονομολόγος, Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Διετέλεσε πρόεδρος του Τμήματος αυτού και σήμερα είναι 
Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών στο Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου 
Θεσσαλονίκης και έκανε τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο της 
Σορβόννης στο Παρίσι. Έχει ευρύ ερευνητικό και συγγραφικό έργο που περιλαμβάνει πέντε βιβλία και 
σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά σε θέματα χρηματοοικονομικής, λειτουργίας 
των αγορών κεφαλαίου και χρήματος και εταιρικής διακυβέρνησης. Διετέλεσε εμπειρογνώμονας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συμμετείχε σε σημαντικό αριθμό διοικητικών συμβουλίων του ευρύτερου 
δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. 

Από το ως άνω σύντομο βιογραφικό προκύπτει ότι διαθέτει τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά και 
επαγγελματικά προσόντα, τις γνώσεις και την εμπειρία για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων 
του ενόψει του ρόλου, της θέσης και των προαπαιτούμενων από την Εταιρία ικανοτήτων που απαιτεί η 
θέση. Πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν.3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του 
ν. 4706/2020. Επίσης, διαθέτει την κατάλληλη αξιοπιστία, όπως προκύπτει από τα πιστοποιητικά που 
προσκόμισε (ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας/απόσπασμα ποινικού μητρώου) και την 
υπεύθυνη δήλωση περί μη κωλύματος της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4706/2020.  

Αθανάσιος Γ. Πρόιος 

O κος Αθανάσιος Πρόιος, γεννήθηκε στο Νησί Πέλλας το 1960. Είναι Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της 
INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. και Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Λειτουργιών. Πτυχιούχος Οικονομικών 
Επιστημών της Σχολής Νομικών & Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Έχει διατελέσει Οικονομικός 
Διευθυντής, Διευθυντής Διοικητικού, Ανθρώπινου Δυναμικού και μέλος διοικητικών συμβουλίων 
Βιομηχανικών, Τεχνικών, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών. Έχει 
εκπονήσει το Οικονομοτεχνικό μέρος μελετών για λογαριασμό Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. και έχει διδάξει 
Οικονομικά και Κοινωνιολογία σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Από το 2004 έως και το 2009, οπότε και 
ανέλαβε τα καθήκοντα του Διευθυντή Χρηματοοικονομικών Λειτουργιών, υπήρξε Οικονομικός Σύμβουλος 
& Φοροτεχνικός των συνδεδεμένων με την INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. εταιριών. 

Από την επιτυχημένη εμπειρία και συμμετοχή του σε Διοικητικά Συμβούλια μεγάλων επιχειρήσεων 
διαφορετικών κλάδων προκύπτει ότι, ενόψει του ρόλου, της θέσης και των προαπαιτούμενων από την 
Εταιρία ικανοτήτων που απαιτεί η θέση, ο κος Πρόιος, ως μέλος ΔΣ και Διευθυντής Χρηματοοικονομικών 
Λειτουργιών, διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα για την εκτέλεση των καθηκόντων του, 
διαθέτοντας μεγάλη πρακτική και επαγγελματική εμπειρία. Επιπλέον λόγω της μακροχρόνιας και 
αποτελεσματικής παρουσίας και γενικότερης συνεισφοράς στη λειτουργία του Δ.Σ. γνωρίζει άριστα την 
κουλτούρα, τις αξίες και τη γενική στρατηγική της Εταιρίας. Επίσης, διαθέτει την κατάλληλη αξιοπιστία, 
όπως προκύπτει από τα πιστοποιητικά που προσκόμισε (ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής 
φερεγγυότητας/απόσπασμα ποινικού μητρώου) και την υπεύθυνη δήλωση περί μη κωλύματος της παρ. 4 
του άρθρου 3 του ν. 4706/2020.  
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Πασχαλίνα Γούτα του Βασιλείου 

Η κα Πασχαλίνα Γούτα είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός, MSc, διευθυντικό στέλεχος στα 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛΠΕ) Α.Ε., με μακρά και ευρεία εμπειρία σε θέσεις Διοίκησης και Οργάνωσης. Έχει 
διατελέσει Διευθύντρια Διαχείρισης Αλλαγών Ομίλου ΕΛΠΕ για τα μεγάλα έργα Μετασχηματισμού του 
Ομίλου στα 3 Διυλιστήρια και στις κύριες θυγατρικές, EKO-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ και ASPROFOS Engineering. 
Σήμερα διευθύνει τη Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων Ομίλου, υπεύθυνη για τα 
Ευρωπαϊκά και Εθνικά θέματα Ενεργειακής Πολιτικής και Διακυβέρνησης, εκπροσωπώντας τον Όμιλο 
ΕΛΠΕ στις Βρυξέλλες, στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Πετρελαϊκών Εταιρειών Διύλισης ως αν. Mέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΠΕ Κυπαρισσιακός Κόλπος Α.Ε., 
θυγατρικής εταιρίας εξόρυξης και εκμετάλλευσης του Ομίλου ΕΛΠΕ. Έχει επίσης διατελέσει 
Κοινοβουλευτική σύμβουλος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε θέματα Βιομηχανικής Πολιτικής, Έρευνας, 
Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Περιφερειακής Ανάπτυξης (2005 - 2007). 

Από την αναφερόμενη ως άνω πλούσια εμπειρία της προκύπτει ότι διαθέτει τα απαιτούμενα 
επαγγελματικά προσόντα, τις γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων της. 
Επιπλέον, πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν.3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 
του ν. 4706/2020. Επίσης, διαθέτει την κατάλληλη αξιοπιστία, όπως προκύπτει από τα πιστοποιητικά που 
προσκόμισε (ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας/απόσπασμα ποινικού μητρώου) και την 
υπεύθυνη δήλωση περί μη κωλύματος της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4706/2020.  

Δημήτριος Παπαδόπουλος του Γεωργίου 

Ο κος Δημήτριος Γ. Παπαδόπουλος γεννήθηκε το 1960 στη Θεσσαλονίκη. Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω 
Πάγω και ασκεί δικηγορία με έδρα τη Θεσσαλονίκη από το Φεβρουάριο του 1985. Είναι δικηγόρος της 
ΙNTERLIFE ΑΑΕΓΑ, της οποίας είναι και συνιδρυτής. Πτυχιούχος με «ΑΡΙΣΤΑ» της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. 
Κατά τα έτη 1983 και 1984 συνέχισε τις σπουδές του στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών του Université 
Libre de Bruxelles. Ταυτόχρονα εργαζόταν στη Μεταφραστική Υπηρεσία του Συμβουλίου των Υπουργών 
της τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας ( Ε.Ο.Κ.) ήδη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με υποτροφία του Rotary 
Foundation συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές του με ειδίκευση στις Διεθνείς Εμπορικές Οικονομικές 
Συναλλαγές στο Cornell Law School της Νέας Υόρκης των ΗΠΑ. Το έτος 1988 με υποτροφία του Βρετανικού 
Συμβουλίου φοίτησε στη Νομική Σχολή του Κing’s College στο Λονδίνο. Εργάσθηκε στη Δικηγορική Εταιρία 
«Richards Butler» και στο Νομικό Γραφείο της Barrister κ. Belinda Bucknall, Q.C. στο Λονδίνο. Διετέλεσε 
Νομικός Σύμβουλος του Συνταγματικού Θεσμού «Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού» και μέλος της 
Επιτροπής σύνταξης Σχεδίου Νόμου για το Σ.Α.Ε. Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε εκδηλώσεις της Ένωσης 
Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και της Εταιρίας Νομικών Βορείου Ελλάδος. 

Από το ως άνω σύντομο βιογραφικό προκύπτει ότι ο κος Δημήτριος Παπαδόπουλος διαθέτει τα 
απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα, τις γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των 
καθηκόντων του ενόψει του ρόλου, της θέσης και των προαπαιτούμενων από την Εταιρία ικανοτήτων που 
απαιτεί η θέση. Με το ευρύ φάσμα εμπειρίας, προσόντων και ικανοτήτων του μπορεί να συμβάλει στη 
διασφάλιση απαιτούμενης ποικιλίας απόψεων και εμπειριών, με σκοπό την επίτευξη της στρατηγικής 
ανάπτυξης της Εταιρίας. Επίσης, διαθέτει την κατάλληλη αξιοπιστία, όπως προκύπτει από τα 
πιστοποιητικά που προσκόμισε (ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας/απόσπασμα ποινικού 
μητρώου) και την υπεύθυνη δήλωση περί μη κωλύματος της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4706/2020.  

Στυλιανή (Λιάνα) Αλεξανδρή του Δημητρίου 

Η κα Στυλιανή (Λιάνα) Αλεξανδρή είναι Δημοσιογράφος, μέλος ΕΣΗΕΜΘ. Έχει πτυχίο Αρχιτέκτονα -
Μηχ/κού (Αρχιτεκτονική Σχολή Παρισίων-ϋΡΑ6-1977), Πολιτικής Οικονομίας (Ανωτάτη Σχολή Κοινωνικών 
Επιστημών Παρισίων-EHESS,1978) και Μεταπτυχιακό Τρίτου Κύκλου (Paris, UPA6 1978). Μιλά Αγγλικά, 
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Γαλλικά, Γερμανικά (άριστα) και έχει εκπαιδευτεί με υποτροφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 
Ταυτόχρονη Διερμηνεία (ΚΕΜΕΔΙ 1982). 

Δημοσιογράφος από το 1983 στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ειδικεύεται στο οικονομικό και πολιτικό 
ρεπορτάζ. Εργάστηκε επί 11 χρόνια στην εφημερίδα Μεσημβρινή (1983 - 1994) και 18 χρόνια στο 
Μακεδονικό-Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων στη Θεσσαλονίκη (1995 - 2013). 

Δίδαξε Δημοσιογραφία για 11 χρόνια (1995 - 2006) ως συμβασιούχος καθηγήτρια Ν 407 στο ΑΠΘ (Τμήμα 
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ). 

Εργάστηκε από το 1989 έως το 1994 ως παραγωγός και παρουσιάστρια οικονομικής και πολιτικής 
εκπομπής στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης TV100 και στο TV Μακεδονία. 

Υπήρξε αρχισυντάκτρια του περιοδικού Τέχνη, εκδότης και αρχισυντάκτρια του τουριστικού περιοδικού 
Φιλοξενία και Τουρισμός, ανταποκρίτρια Β. Ελλάδος επί 15ετια των μηνιαίων οικονομικών περιοδικών 
Κεφάλαιο και Αγορά, ανταποκρίτρια των Διεθνών Ειδησεογραφικών Πρακτορειών UPI και Associated 
Press, του Δημοτικού Ρ/Σ του Πειραιά (Κανάλιΐ), του περιοδικού ΕΝΑ και αρθρογράφος στα Ταχυδρόμος, 
MediaView, Κατοικία, Πανόραμα, Επιλογές και στα έντυπα εξωτερικού Le Monde Diplomatique (FR), 
Hurriyet (TU), Corprorate Location Europe (UK). 

Εργάστηκε ως Σύμβουλος Επικοινωνίας στο Τεχνικό Επιμελητήριο (ΤΚΜ), την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας, 
το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης και πολλές ιδιωτικές 
Εταιρείες. Εκπαιδεύτηκε με υποτροφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ταυτόχρονη Διερμηνεία 
(ΚΕΜΕΔ1 1983). Πραγματοποίησε δεκάδες δημοσιογραφικές αποστολές στην Ευρώπη, ΗΠΑ, Ν. Αμερική, 
Αφρική και Ασία και είναι συγγραφέας της ιστορικής Βιογραφίας Στρατηγός Καλλιδόπουλος. 

Υπήρξε μέλος ΔΣ της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α (2013-18) και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας (2013 - 
2020). 

Από το ως άνω σύντομο βιογραφικό προκύπτει ότι διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα, τις 
γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων της ενόψει του ρόλου, της θέσης και 
των προαπαιτούμενων από την Εταιρία ικανοτήτων που απαιτεί η θέση. Η κα Στυλιανή Αλεξανδρή λόγω 
της πρότερης συμμετοχής της στο Δ.Σ. της Εταιρίας και στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας είναι πλήρως 
ενημερωμένη για την κουλτούρα και τη φιλοσοφία της Εταιρίας. Η κα Στυλιανή Αλεξανδρή πληροί τις 
προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν.3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. 
Επίσης, διαθέτει την κατάλληλη αξιοπιστία, όπως προκύπτει από τα πιστοποιητικά που προσκόμισε 
(ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας/απόσπασμα ποινικού μητρώου) και την υπεύθυνη 
δήλωση περί μη κωλύματος της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4706/2020.  

Ευαγγελία Μηντζιώρη του Φωτίου 

Η κα Ευαγγελία Μηντζιώρη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1986.  

Ανέλαβε καθήκοντα Νομικού Συμβούλου στην ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Α.Α.Ε.Γ.Α τον Ιούνιο του 2013 και 
από το έτος 2014 ανέλαβε και τη θέση της Υπεύθυνης Κανονιστικής Συμμόρφωσης.  

Έχει ορισθεί αναπληρωματικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης της 
Interlife Α.Α.Ε.Γ.Α. – Ν.Π.Ι.Δ. από το 2020.  

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης.  
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Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος του 
μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στο Δίκαιο και Οικονομικά με εξειδίκευση: Δίκαιο και Οικονομικά 
στον Τομέα των Επιχειρήσεων της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Διιδρυματικό Πρόγραμμα).  

Έχει λάβει Πιστοποίηση Κανονιστικής Συμμόρφωσης από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών ενώ έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων στους τομείς Κανονιστικής Συμμόρφωσης, 
Εσωτερικού Ελέγχου και εν γένει στο πεδίο Δικαίου.  

Η εμπειρία της σε θέση ευθύνης εντός της Εταιρίας, τα επαγγελματικά της προσόντα, οι γνώσεις σε νομικά 
θέματα, ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, κανονιστικής συμμόρφωσης και όλη η παρουσία της εντός 
της Εταιρίας αποτελούν εχέγγυα για την εκτέλεση των καθηκόντων της ενόψει του ρόλου, της θέσης και 
των προαπαιτούμενων από την Εταιρία ικανοτήτων που απαιτεί η θέση, ενισχύοντας παράλληλα την 
πολυμορφία των μελών του Δ.Σ. Επίσης, διαθέτει την κατάλληλη αξιοπιστία, όπως προκύπτει από τα 
πιστοποιητικά που προσκόμισε (ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας/απόσπασμα ποινικού 
μητρώου) και την υπεύθυνη δήλωση περί μη κωλύματος της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4706/2020.  

 

Θεσσαλονίκη, 26/05/2021 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α 


