ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ανυφαντάκης Βασίλειος
Είναι πτυχιούχος Μαθηματικός και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην επιστήμη της
Πληροφορικής (M.Sc. in Computer Science, University of Michigan, Ann Arbor, ΗΠΑ), με
ειδίκευση στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων (Software Engineering). Έχει
εκπονήσει την μεταπτυχιακή του εργασία (M.Sc. Thesis) στον τομέα των βάσεων δεδομένων
(RDBMS) και στην έξυπνη διαχείριση δεδομένων. Είναι μέλος της ΕΠΥ (Εταιρεία
επιστημόνων Πληροφορικής) και γνωρίζει άριστα την Αγγλική γλώσσα.
Είναι υπότροφος του Ιδρύματος Α. Ωνάση και έχει επίσης διακριθεί και τιμηθεί με υποτροφίες
για όλα τα έτη των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών του σπουδών.
Είναι ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της ΙΛΥΔΑ, απασχολείται σε αυτήν ως υπεύθυνος
ανάπτυξης λογισμικού από την ίδρυση της. Παράλληλα ήταν ιδρυτικό μέλος και μέτοχος στην
εταιρεία Unitel Ελλάς Α.Ε. (Δορυφορικές Τηλεπικοινωνίες) και είναι ιδρυτικό μέλος της
εταιρείας Dioscourides Α.Ε. (Διάθεση Εξειδικευμένου Λογισμικού Διακίνησης Φαρμακευτικών
Προϊόντων).

Τσιατούρας Γεώργιος
Είναι πτυχιούχος της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς (Α.Β.Σ.Π.). Κατέχει άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Α΄ Τάξεως και ασκεί το επάγγελμα
αδιάλειπτα από το έτος 1989.
Στις κύριες αρμοδιότητές του όλα αυτά τα έτη περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η επίβλεψη
εφαρμογής της τιμολογιακής και πιστωτικής πολιτικής της Εταιρείας, η συμμετοχή στην
σύνταξη και παρακολούθηση του budget και των χρηματοοικονομικών αναφορών εισροών
και εκροών, η συμμετοχή στη σύνταξη ετησίων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων και
αναφορών είτε των επιβεβλημένων από την νομοθεσία είτε από την διοίκηση της εταιρείας και
η υποβολή προτάσεων προς την διοίκηση για την βελτίωση των εκτελούμενων εργασιών στο
λογιστήριο καθώς και στο οικονομικό τμήμα.
Στην παρούσα χρονική στιγμή είναι υπεύθυνος για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων, την
κατάρτιση και υπογραφή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων πληθώρας εταιρειών.

Αναστασιάδης Αθανάσιος
Είναι πτυχιούχος της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Κατέχει άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Α΄ Τάξεως και ασκεί το επάγγελμα
αδιάλειπτα από το έτος 1989. Κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας επαγγελματικής του
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πορείας έχει συνεργαστεί με πληθώρα λογιστικών γραφείων και εταιρικών πελατών, έχοντας
αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία στους τομείς της κατάρτισης και ελέγχου χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
Στην παρούσα χρονική στιγμή είναι υπεύθυνος για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων, την
κατάρτιση και υπογραφή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μεγάλου αριθμού εταιρειών :

Κούτσικος Φίλιππος
Είναι Πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός του Α.Π.Θ. (1988) και κάτοχος

Διδακτορικού

Διπλώματος στη Χημική Μηχανική από το Ε.Μ.Π. Από το έτος 1992 ως το 1996 υπήρξε
μέλος της ερευνητικής
ομάδος του Εργαστηρίου Θερμοδυναμικής και Φαινομένων
Μεταφοράς της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. και έχει συμμετάσχει σε αρκετά
ερευνητικά προγράμματα (SCIENCE, AIR3, ΠΕΝΕΔ-91, STRIDE, ΕΠΕΣ-ΙΙ). Έχει να επιδείξει
σημαντικό ερευνητικό έργο, το οποίο περιλαμβάνει 15 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά
περιοδικά στην γνωστική περιοχή της Χημικής Μηχανικής και Χημικής Θερμοδυναμικής
(FluidPhaseEquilibria, AIChE Journal, The Journal of Chemical & Engineering Data, The
Journal of SupercriticalFluids, Chemical Engineering Science), καθώς και 9 ανακοινώσεις σε
επιστημονικά συνέδρια κατά την περίοδο 1988 - 2004.
Από τις αρχές του 1997 μέχρι σήμερα διατηρεί σταθερή συνεργασία με την εταιρεία
DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING A.E. ως σύμβουλος Μηχανικός και ως σύμβουλος
Ιδιωτικών Επενδύσεων.
Την περίοδο 2010 – 2012 διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης της εταιρείας SC European
Focus Consulting srl (Romania) στο πλαίσιο υλοποίησης του project LIFE 08/INF/RO/000507
(GreenProducts).
Διαθέτει μεγάλη εμπειρία και σημαντικήτεχνογνωσία στην εκπόνηση οικονομοτεχνικών
μελετών και επιχειρησιακών σχεδίων. Είναι άριστος γνώστης του εθνικού αναπτυξιακού
πλαισίου (Ν.1892/1990, Ν.2601/1998, Ν.3299/2004, N.3908/2011, Ν.4399/2016) και των
διαδικασιών ενίσχυσης ιδιωτικών επενδύσεων. Έχει εκπονήσει πολύ μεγάλο αριθμό
οικονομοτεχνικών μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων για την υπαγωγή ιδιωτικών
επενδύσεων σε αναπτυξιακούς νόμους, ενώ παράλληλα είναι μέλος του ΕΘΝΙΚΟΥ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ (ΕΜΠΑ) επενδυτικών σχεδίων του
αναπτυξιακού νόμου. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (1988) και του
Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών.

Χατζητζανή Αναστασία
Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου. Μέλος του Δικηγορικού
Συλλόγου Αθηνών.
Ασκεί την δικηγορία με αντικείμενα από όλους του κλάδους του Δικαίου και κυρίως :
Διοικητικό, Φορολογικό, Ασφαλιστικό, Κοινοτικό, Εμπορικό, Αστικό και Εργατικό.
Διαθέτει πολυετής εμπειρία :
- Στην ατομική αλλά και ομαδική εργασία παροχής δικηγορικών υπηρεσιών υψηλής
ποιότητας.
- Στην επικοινωνία με πελάτες και την διεξαγωγή διαπραγματεύσεων.
- Στην διεξαγωγή δικών ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων και του ΕΔΔΑ.
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