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Προς: Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «REDS 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το 
διακριτικό τίτλο «REDS Α.Ε.» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 224701000 (εφεξής η «Εταιρεία»)  

Υπόψη:   κ. Γεώργιου Κωνσταντινίδη, Διευθύνοντος Συμβούλου 
 

Κοινοποιούμενη προς τα λοιπά μέλη του Δ.Σ.:  

Ευθυμίου Μπουλούτα, Προέδρου 
Ιωάννα Σαμπράκου του Φωτίου, Αντιπρόεδρο - μη εκτελεστικό μέλος,  
Αλεξάνδρα Σταυροπούλου του Γεωργίου, Σύμβουλο - ανεξάρτητο μη εκτελ. μέλος,  
Κωνσταντίνο Τούμπουρο του Πανταζή, Σύμβουλο - μη εκτελεστικό μέλος,  
Κωνσταντίνο Μπουλμέτη του Ευστρατίου, Σύμβουλο - ανεξάρτητο μη εκτελ. μέλος,  
Ασημίνα Τσουπλάκη του Μενελάου, Σύμβουλο - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, 
Παναγιώτη Κυριακόπουλο του Όθωνος, Σύμβουλο - μη εκτελεστικό μέλος,  
Ευάγγελο Σαμαρά του Φιλίππου, Σύμβουλο - μη εκτελεστικό μέλος . 

 

Κηφισιά, 02 Νοεμβρίου 2022 

 

Πρόταση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.», με αρ. ΓΕ.ΜΗ. 251501000 αναφορικά με τα 
υποψήφια προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από την Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με ημερομηνία συνεδρίασης την 09.11.2022.  

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον 
διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.», που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Ερμού, αρ. 25 υπό την 
ιδιότητα του μετόχου  της Εταιρείας , έχει στη αποκλειστική κυριότητά της τριάντα ένα 
εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα μια χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα τέσσερις (31.851.274) κοινές 
μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, επί συνόλου πενήντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα 
τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων (57.434.884) κοινών ονομαστικών μετοχών, 
ονομαστικής αξίας εκάστης 1,31 ευρώ εκάστης,  ήτοι ποσοστό 55,46% επί του ολοσχερώς 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε ευρώ 75.239.698,04. 

Με την ανωτέρω ιδιότητά της, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 3 Ν. 4548/2018, ως 
μέτοχος που εκπροσωπεί το ένα εικοστό (1/20) και πλέον του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου με την παρούσα, προτείνει ως προς το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης της από 
19.10.2022 πρόσκλησης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της REDS Α.Ε, ως υποψήφια 
προς εκλογή μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που πρόκειται να εκλεγεί από 
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την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με ημερομηνία συνεδρίασης την 
09.11.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., όπως και σε κάθε μετά αναβολή ή επαναληπτική 
συνεδρίαση αυτής, τα κάτωθι φυσικά πρόσωπα: 

1) Ευθύμιος Μπουλούτας του Θεοδώρου 

2) Γεώργιος Κωνσταντινίδης του Χρήστου 

3) Ιωάννα Σαμπράκου του Φωτίου  

4) Αλεξάνδρα Σταυροπούλου του Γεωργίου   

5) Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή   

6) Κωνσταντίνος Μπουλμέτης του Ευστρατίου   

7) Ασημίνα Τσουπλάκη του Μενελάου   

8) Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Όθωνος  

9) Ευάγγελος Σαμαράς του Φιλίππου  

Σε συνέχεια της ως άνω αίτησης, ακολουθεί το σχέδιο απόφασης του ως άνω θέματος, σύμφωνα 
με τη διάταξη του άρθρου 141 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 και παρακαλούμε να προβείτε άμεσα στις 
νόμιμες κατά νόμον δημοσιεύσεις.  

Σχέδιο απόφασης επί του δεύτερου θέματος ημερήσιας διάταξης: 

Προτείνεται η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που θα αποτελείται από εννέα 
(9) μέλη και ειδικότερα προτείνονται προς εκλογή, ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρείας τα κάτωθι φυσικά πρόσωπα:  

1) Ευθύμιος Μπουλούτας του Θεοδώρου 

2) Γεώργιος Κωνσταντινίδης του Χρήστου 

3) Ιωάννα Σαμπράκου του Φωτίου  

4) Αλεξάνδρα Σταυροπούλου του Γεωργίου   

5) Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή   

6) Κωνσταντίνος Μπουλμέτης του Ευστρατίου   

7) Ασημίνα Τσουπλάκη του Μενελάου   

8) Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Όθωνος  

9) Ευάγγελος Σαμαράς του Φιλίππου  
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- Ως προς το πρώτο προτεινόμενο προς εκλογή μέλος ΔΣ, κ. Ευθύμιο Μπουλούτα του Θεοδώρου 
παρατίθεται κατωτέρω σύντομο βιογραφικό του. 

Ο κ. Ευθύμιος Μπουλούτας έχει πολυετή εμπειρία στον Τραπεζικό τομέα, στο Asset Management, 
σε Εταιρείες Επιχειρηματικών Συμμετοχών και έχει διαχειριστεί αναδιαρθρώσεις μεγάλων 
βιομηχανικών εταιρειών στους κλάδους Τροφίμων, Αερομεταφορών, Υγείας, Ναυτιλίας και Real 
Estate, ενώ από τον Μάιο του έτους 2021 είναι  ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.. 

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο κ. Μπουλούτας έχει διατελέσει Partner στην Grant Thornton, 
Διευθύνων Σύμβουλος της Marfin Investment Group (MIG), Διευθύνων Σύμβουλος της Marfin 
Popular Bank, Γενικός Διευθυντής της Eurobank και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Τράπεζας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Asset Management και Διευθύνων Σύμβουλος της 
Ιονικής Αμοιβαία Κεφαλαία. Διατέλεσε Πρόεδρος και μέλος Δ.Σ. σε πολλές εταιρειίες όπως Vivartia, 
Ολυμπιακή Αεροπορία, EFG Bank Luxemburg & EFG Private Bank. 

Ο κ. Μπουλούτας είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D.) από το M.I.T., μεταπτυχιακού 
τίτλου Master of Science από το Πανεπιστήμιο Stanford, και Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού 
από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 

- Ως προς το δεύτερο προτεινόμενο προς εκλογή μέλος ΔΣ, κ. Γεώργιο Κωνσταντινίδη του 
Χρήστου παρατίθεται κατωτέρω σύντομο βιογραφικό του. 

Ο κ. Γεώργιος Κωνσταντινίδης είναι ιδρυτής & Πρόεδρος της SWOT Α.Ε. Είναι απόφοιτος του 
Alpine | The Swiss Business School for Hotel & Tourism Management στο οποία σπούδασε 
Οργάνωση & Διοίκηση Τουρισμού κι έχει ολοκληρώσει την πιστοποίηση σπουδών του στο 
Hospitality Management του Cornell University των Η.Π.Α. Από το 2010, έχει διατελέσει 
Εκτελεστικός Διευθυντής & Διευθύνων Σύμβουλος σε Ανώνυμες Εταιρείες στο χώρο του 
Τουρισμού & του Αθλητισμού, ενώ έως τότε και για σειρά ετών απέκτησε σημαντική εμπειρία στον 
τομέα της Εμπορικής Διεύθυνσης Ανωνύμων Εταιρειών. Διακρίνεται στη δομική ανάπτυξη 
επιχειρήσεων, την επικοινωνία και στις διεθνείς σχέσεις με επενδυτικά σχήματα και οργανισμούς. 

- Ως προς το τρίτο προτεινόμενο προς εκλογή μέλος ΔΣ, κα Ιωάννα Σαμπράκου του Φωτίου 
παρατίθεται κατωτέρω σύντομο βιογραφικό της. 

Η κα Ιωάννα Σαμπράκου είναι ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Elite Global Consulting 
Services, η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς της συμβουλευτικής εξαγορών & 
συγχωνεύσεων, επιχειρηματικής ανάπτυξης και στρατηγικής, εταιρικών σχέσεων και 
χρηματοδοτήσεων. Είναι Αντιπρόεδρος και Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
της REDS Α.Ε. (μέλος του Ομίλου Ελλάκτωρ), εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών και ηγέτιδας 
δύναμης στην αγορά ανάπτυξης ακινήτων. Επιπλέον, είναι Ιδρύτρια και Managing Partner της 
Chiltern Media, η οποία ειδικεύεται στις χρηματοδοτήσεις οπτικοακουστικών, κινηματογραφικών 
και διαφόρων τύπων παραγωγών. 

Έχει διατελέσει Διευθύντρια Επενδύσεων & Ανάπτυξης του Dimera Group (Group Investments& 
Development Director), όπου και ηγήθηκε - ανάμεσα σε άλλα - της εξαγοράς του συγκροτήματος 
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Πόρτο Καρράς, έκτασης 17.630 στρεμμάτων, συνολικού ύψους ∽€205 εκατ. (ξενοδοχειακό 
συγκρότημα, καζίνο, μαρίνα, οινοποιείο, αθλητικές εγκαταστάσεις, κ.ά.). 

Προηγουμένως, είχε υπηρετήσει επί σειρά ετών ως Σύμβουλος Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών 
& Δικτύων, του Αν. Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, αρμόδιου για τη Βιομηχανία & το 
Εμπόριο, και του Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, αρμόδιου για τις Επενδύσεις, με άμεση 
εμπλοκή στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για την προώθηση στρατηγικών επενδύσεων, ΣΔΙΤ, 
επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, ανταγωνιστικότητας, υποδομών, ιδιωτικοποιήσεων και 
τηλεπικοινωνιών. Υπηρέτησε ως Εθνική Συντονίστρια του Προγράμματος «Προώθηση 
Επενδύσεων και Στρατηγικές Επενδύσεις», υπό την Παγκόσμια Τράπεζα. 
Ως Διευθύντρια του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών, Ταχυδρομείων & 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ήταν επικεφαλής της εθνικής διαπραγμάτευσης για το ΕΣΠΑ 2014-2020 
στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών - διασφαλίζοντας άνω του €1 δις. - και της διαπραγμάτευσης 
για το Μνημόνιο. Διετέλεσε Συντονίστρια του «Digital Growth 2021» και του «National Broadband 
Plan», ενώ διαχειρίστηκε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως η μετάβαση στην Ψηφιακή 
Τηλεόραση και το 4G. Ήταν Συντονίστρια του ρυθμιστικού πλαισίου για τις ΤΠΕ, κατά την 
Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Υπηρέτησε, επίσης, ως εμπειρογνώμων & 
αξιολογήτρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδοτήσεων, ενώ 
ξεκίνησε την καριέρα της ως SeniorEngineer στην AtmelS.A. 
Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Ένωσης Μηχανικών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 
Ελλάδος (ΕΜηΠΕΕ), μέλος Δ.Σ. της Επιτροπής Ολυμπίων& Κληροδοτημάτων (Ζάππειο Μέγαρο), 
υπό το Υπουργείο Οικονομικών, Μέλος της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
(ΤΕΕ), Εθνική Εκπρόσωπος στην Διεθνή   Ένωση   Τηλεπικοινωνιών   (ITU),   Πρόεδρος   της  
 Οργανωτικής   Επιτροπής«Ψηφιακές Πληρωμές και Ενιαία Ψηφιακή Αγορά» και Πρόεδρος του 
Συνεδρίου «1stAthensDigitalPaymentsSummit». 
Είναι Πτυχιούχος Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών 
από το Πανεπιστήμιο Πατρών, ενώ κατέχει Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, εγκεκριμένο από το U.S. 
Patent and Trademark Office, και MBA από το ALBA Graduate Business School. 

- Ως προς το τέταρτο προτεινόμενο προς εκλογή μέλος ΔΣ, κα Αλεξάνδρα Σταυροπούλου του 
Γεωργίου παρατίθεται κατωτέρω σύντομο βιογραφικό της. 

Η κα Αλεξάνδρα Σταυροπούλου είναι Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω. Είναι πτυχιούχος της Νομικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (LL.M.) στο 
Διεθνές Τραπεζικό Δίκαιο και στο Δίκαιο της Εποπτείας της Κεφαλαιαγοράς από το Πανεπιστήμιο 
της Βοστώνης.  Διαθέτει μακρόχρονη δικαστηριακή εμπειρία και παρέχει συμβουλές σε 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και εισηγμένες εταιρείες σε θέματα εμπορικού δικαίου και 
δικαίου της κεφαλαιαγοράς, συμπεριλαμβανομένης και της κανονιστικής συμμόρφωσης στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα. Διατηρεί δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα. 

Μιλάει αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. Είναι έγγαμη και μητέρα δύο παιδιών. 

- Ως προς το πέμπτο προτεινόμενο προς εκλογή μέλος ΔΣ, κ. Κωνσταντίνο Τούμπουρο του 
Πανταζή  παρατίθεται κατωτέρω σύντομο βιογραφικό του. 
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Ο κ. Κωνσταντίνος Τούμπουρος σπούδασε πολιτικός μηχανικός με ειδίκευση στην υδραυλική 
μηχανική, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και από τότε ασκεί το επάγγελμα του πολιτικού 
μηχανικού. Εργάστηκε, μεταξύ άλλων, ως αντιπρόεδρος και μέλος ΔΣ στην εταιρεία Εργονομία ΑΕ 
καθώς και ως Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία Εργομετρία ΑΕ. Έως και σήμερα 
εργάζεται ως Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της τεχνικής και εταιρείας διαχείρισης 
ακινήτων Temco ΑΕ. 

- Ως προς το έκτο προτεινόμενο προς εκλογή μέλος ΔΣ, κ. Κωνσταντίνο Μπουλμέτη του 
Ευστρατίου  παρατίθεται κατωτέρω σύντομο βιογραφικό του. 

Ο κ. Κωνσταντίνος Μπουλμέτης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αττικής ΑΕ-ΑΟΤΑ. 
Έχει διατελέσει επί σειρά ετών Διευθυντής των Γραφείων Υφυπουργών Υποδομών & Μεταφορών 
και Διευθυντής του Γραφείου Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Διετέλεσε Μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου και Σύμβουλος Διοίκησης της εταιρείας «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ», καθώς 
και Σύμβουλος Διοίκησης σε πολυεθνικές εταιρείες, επιχειρηματικούς Ομίλους και Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Έχει έντονη διεθνή παρουσία ως επικεφαλής Ελληνικών Αντιπροσωπειών σε Συμβούλια και Διεθνή 
Forums, όπως η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε., Συμβούλια Υπουργών, Υπουργικές Συνόδους της Ε.Ε. 
και σε διμερείς συναντήσεις με τρίτες χώρες. 

Σπούδασε Κοινωνιολογία και Πολιτικές Επιστήμες, ενώ κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα «MSc 
Marketing and Communication in New Technologies» από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

- Ως προς το έβδομο προτεινόμενο προς εκλογή μέλος ΔΣ, κα Ασημίνα Τσουπλάκη του Μενελάου  
παρατίθεται κατωτέρω σύντομο βιογραφικό της. 

Η κα Ασημίνα Τσουπλάκη  είναι πτυχιούχος του τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, κατέχει Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc Energy, Environmental Technology and 
Economics) από το City University του Λονδίνου και ΜΒΑ (Master in Business Administration) από 
το University of Kentucky, US. Είναι υποψήφια διδάκτωρ στο τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 
Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα: Ιδιωτικότητα,  Προστασία και ασφάλεια 
δεδομένων σε cloud περιβάλλοντα και σε δίκτυα πραγμάτων (Ιnternet of Things). 

Κατέχει 10ετή προϋπηρεσία σε εταιρείες που ασχολούνται με την σχεδίαση, μελέτη και υλοποίηση 
μεγάλων έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainability), δράσεων εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης 
(CSR actions) και εξωτερικής επικοινωνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Συγκεκριμένα: έχει εργαστεί στην Τράπεζα Πειραιώς στο Λονδίνο στον δανειακό κλάδο, στην 
Τράπεζα Πειραιώς στην Ελλάδα ως Project Manager στον Τομέα έργων που προωθούν τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη και μειώνουν το ανθρακικό αποτύπωμα. Παράλληλα, κατέχει εμπειρία στο 
Sustainability/ESG Reporting, στον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος, στη παροχή 
υπηρεσιώνπου σχετίζονται με την αξιολόγηση 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων επενδύσεων σε εθνικό επίπεδο, στην εξωτερική διασφάλιση 
Απολογισμών Βιώσιμης Ανάπτυξης εταιρειών, στο σχεδιασμό και εφαρμογή στρατηγικών 
βιωσιμότητας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με στόχο την ορθή ενημέρωση των 
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ενδιαφερόμενων μερών, καθώς έχει συνεργαστεί με πληθώρα εταιρειών μέσω της PwC όπου 
εργαζόταν ως Σύμβουλος Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής. 
Στη συνέχεια, εργάστηκε στον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια και συγκεκριμένα στο τμήμα Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης, όπου ασχολήθηκε με τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αποτίμηση 
έργων που αφορούσαν την ευημερία και το θετικό αντίκτυπο των τοπικών κοινωνιών όπου 
δραστηριοποιούνταν ο Όμιλος. Τέλος, εργάστηκε στη ΜΕΓΑ Α.Ε. που δραστηριοποιείτε στην 
παραγωγή προϊόντων ατομικής υγιεινής, ως Sustainability and Communication Manager όπου 
ασχολήθηκε ενεργά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
έργων που αφορούσαν την Βιωσιμότητα της εταιρείας, την ανάπτυξη και τη συγγραφή πολιτικών 
σχετικά με τις ηθικές, βιώσιμες και περιβαλλοντικές ευθύνες της εταιρείας, με τον σχεδιασμό και 
την υλοποίηση κοινωνικών δράσεων θετικού αντικτύπου και χορηγιών σε δημόσιους φορείς και 
ΜΚΟ πανελλαδικά ενώ παράλληλα συνεργάστηκε ενεργά με τα ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να 
ενισχυθούν οι δεσμεύσεις τις εταιρείες σε θέματα ESG (Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής 
Διακυβέρνησης). 

Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά. 

- Ως προς το όγδοο προτεινόμενο προς εκλογή μέλος ΔΣ, κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλο του 
Όθωνος   παρατίθεται κατωτέρω σύντομο βιογραφικό του. 

Ο κ. Παναγιώτης Κυριακόπουλος, είναι πτυχιούχος Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός του 
Πανεπιστημίου Newcastleupon Tyne, Μ. Βρετανίας. Κατέχει μεταπτυχιακό Τίτλο (M.Sc), στη 
Ναυπηγική Και Μηχανολογία του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (M.I.T), ΗΠΑ και 
μεταπτυχιακό τίτλο (MBA), στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Imperial College του 
Λονδίνου. Από τον Ιούλιο του 2002 είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Star 
Επενδυτικής Α.Ε, ενός ομίλου επιχειρήσεων με επενδύσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και 
στην Τεχνολογία. Παράλληλα, είναι  μέλος του Δ.Σ των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο των ΗΠΑ 
ναυτιλιακών εταιριών Euroseas Ltd και Eurodry Ltd, Πρόεδρος της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών 
Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ), μέλος του Δ.Σ του Ομίλου Quest και μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).  

- Ως προς το ένατο προτεινόμενο προς εκλογή μέλος ΔΣ, κ. Ευάγγελο Σαμαρά του Φιλίππου 
παρατίθεται κατωτέρω σύντομο βιογραφικό του. 

Ο κ. Ευάγγελος Σαμαράς σπούδασε πολιτικός μηχανικός με ειδικότητα Δομοστατικός, στο Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1981)  και από τότε ασκεί το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού. 
Εργάζεται για περισσότερο από 30 χρόνια,  ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος σε εταιρείες 
Aνάπτυξης και Eκμετάλλευσης Aκινήτων. Παράλληλα, μεταξύ άλλων, ασκεί διοίκηση ως 
εκτελεστικός Πρόεδρος σε εταιρεία αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων και ως εκτελεστικό μέλος Δ.Σ 
σε εταιρεία αερομεταφορών. Κατά την σταδιοδρομία του μέχρι σήμερα έχει ασχοληθεί με επιτυχία 
στην διαδικασία σχεδιασμού, μελέτης, αδειοδότησης και υλοποίησης σημαντικών οικοδομικών και 
βιομηχανικών έργων του ομίλου εταιρειών Motor Oil. 
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Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω προτεινόμενα προς εκλογή στελέχη διαθέτουν αποδεδειγμένα 
επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρεία και πληρούν τα κριτήρια 
καταλληλότητας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη 
Πολιτική Καταλληλότητας της εταιρείας, αλλά και των προϋποθέσεων του ν. 4706/2020 και 
ειδικότερα των άρθρων 3 και 5 αυτού.  

 

Η αιτούσα μέτοχος 

Δια του Διευθύνοντος Συμβούλου  

 

Ευθύμιος Μπουλούτας 

 

 

 

 


