
 
Αλέξανδρος Κατσιώτης 
Ο κ. Κατσιώτης είναι βασικός μέτοχος της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» και κατέχει τη θέση 
του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Σύμβουλου της Εταιρίας από το 1988. 
Σπούδασε στο Οικονομικό Τμήμα της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης 
και Marketing στο ιδιωτικό Πανεπιστήμιο ICBS της Θεσσαλονίκης, ενώ ασχολήθηκε με 
διάφορους διοικητικούς τομείς της Εταιρίας συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και στον 
μετασχηματισμό της σε Όμιλο εταιριών με δραστηριότητες στους τομείς της «Εμπορίας 
τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών», της «Παροχής υπηρεσιών Logistics» 
και της «Διαχείρισης Ακινήτων». Σήμερα είναι Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος στην 
εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.», Πρόεδρος στις εταιρίες «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» και «G.S.B.G. 
Α.Ε.» καθώς και μέλος στο Δ.Σ. της «ARIVIA ΑΒΕΕ». 
 
Έλλη Δρακοπούλου  
Η κα Δρακοπούλου είναι βασικός μέτοχος της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.», εργάστηκε σ’ 
αυτήν από το 1981 σε διάφορους διοικητικούς τομείς της Εταιρίας και από το 2014 
είναι Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.». Σπούδασε στη Γερμανική Σχολή 
Αθηνών (Abitur), στη συνέχεια στο City of London Polytechnic ολοκληρώνοντας τις 
σπουδές της στον τομέα των Διανομών και ακολούθως απέκτησε το Diploma in 
Marketing από το College of Distributive Trades του Λονδίνου. Σήμερα είναι 
Αντιπρόεδρος στο Δ.Σ. των εταιριών «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.», «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» και 
«G.S.B.G. Α.Ε.». 
 
Κυριακή Ηλία  
Η κα Ηλία κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Εταιρίας από τα τέλη του 2019. 
Είναι απόφοιτη του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών και διαθέτει Μεταπτυχιακό 
τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Liverpool της 
Μεγάλης Βρετανίας. Παράλληλα είναι Πρόεδρος του ΕΣΒΕΠ (Ελληνικός Σύνδεσμος 
Βιομηχανιών Επώνυμων Προϊόντων) και θεωρείται ένα έμπειρο στέλεχος με πάνω 
από 25 χρόνια εμπειρία στις Πωλήσεις και το Marketing, στον κλάδο του FMCG, σε 
ελληνικές καθώς και σε πολυεθνικές εταιρίες, όπως η «UNILEVER» Ελλάδας και 
Ολλανδίας και η «GREEN COLA HELLAS». 
 
Αδαμάντιος Λέντσιος 
Ο κ. Λέντσιος είναι κάτοχος πτυχίου Χημικού Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο της 
Bologna-Italia, με μεταπτυχιακές σπουδές στα Πετροχημικά και Χημεία 
Υδρογονανθράκων στο Πανεπιστήμιο του Manchester-England και κάτοχος 
διπλώματος Management από το Henley College-England. Διαθέτει πολύχρονη 
διοικητική εμπειρία, καθώς έχει διατελέσει ανώτατο διοικητικό στέλεχος και σύμβουλος 
διοίκησης σε πληθώρα εταιριών διαφόρων κλάδων («Εταιρία Πετρελαίων Β. Αιγαίου», 
«ΔΕΠΑ», Όμιλο «Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ Α.Ε.», «VIORYL S.A.», «LEVENTIS FOODS 
NIGERIA LTD», Όμιλος Εταιριών «PLIAS», Όμιλος «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ», 
«SIRECLED HELLAS S.A.», «ΔΕΣΦΑ Α.Ε.», «ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.»). Συμμετέχει στο 
Δ.Σ. της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» από το 2014 ως μη εκτελεστικό μέλος, έχοντας αναλάβει 
διάφορα στρατηγικά έργα. Παράλληλα είναι μέλος στο Δ.Σ. της εταιρίας «ELGEKA 
FERFELIS ROMANIA S.A.». 
 
Βασιλική Καραγιάννη  
Η κα Καραγιάννη σπούδασε Οικονομικά στην Ανώτατη Βιομηχανική Σχολής 
Θεσσαλονίκης. Διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση στην τραπεζική μεγάλων επιχειρήσεων, 
στη διαχείριση και παρακολούθηση πιστωτικών κινδύνων καθώς και στους 
μετασχηματισμούς και την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων. Κατέχοντας διευθυντικές 
θέσεις σε διάφορες ελληνικές τράπεζες («Τράπεζα Εργασίας», «Τράπεζα Κεντρικής 
Ελλάδος», «Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης», «EFG Eurobank-Ergasias», «Γενική 
Τράπεζα») και έχοντας διατελέσει ανώτερος σύμβουλος σε πλήθος εταιριών, διαθέτει 



εμπειρία και γνώση ως προς την επισκόπηση οικονομικών καταστάσεων εταιριών και 
την κατανόηση των ευρέως εφαρμοζόμενων αρχών της λογιστικής και ελεγκτικών 
εκθέσεων/αναφορών.  
 
Απόστολος Παπαδόπουλος  
Ο κ. Παπαδόπουλος είναι κάτοχος Διδακτορικού τίτλου στα Οικονομικά (BSc, PhD) 
από το Πανεπιστήμιο του Bradford στη Μεγάλη Βρετανία. Διαθέτει πολυετή εργασιακή 
εμπειρία ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών για 
πλήθος οικονομικών θεμάτων, ιδίως σχετικά με την εταιρική χρηματοδότηση, τη 
χρηματοδότηση έργων και την εκμετάλλευση χρηματοοικονομικών μέσων, την 
οργάνωση και αναδιοργάνωση επιχειρήσεων, την εταιρική διακυβέρνηση, καθώς και 
την κατάρτιση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και προγραμμάτων. Κατείχε 
υψηλόβαθμες διευθυντικές θέσεις σε διάφορες εταιρίες ενώ για δύο και πλέον 
δεκαετίες κατείχε θέση Partner σε διεθνή ελεγκτικό και συμβουλευτικό οίκο 
δραστηριοποιούμενος αποκλειστικά στο συμβουλευτικό τμήμα (Corporate and Project 
Finance). Παράλληλα από το 1997 είναι Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρία «FCNC 
FINANCIAL ADVISORS», η οποία παρέχει κυρίως υπηρεσίες Project Finance, με 
εξειδίκευση στον σχεδιασμό, τη ανάπτυξη και την αξιοποίηση χρηματοδοτικών 
εργαλείων, καθώς και στην εκπόνηση εξειδικευμένων οικονομικών και 
κοινωνικοοικονομικών μελετών. Έχει διατελέσει ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 
και Επιτροπών Ελέγχου σε μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους. 
 

 


