
Σύντομα βιογραφικά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Παΐρης  

Διατέλεσε Οικονομικός Διευθυντής στην εταιρία από το 1988 έως το 2006. Από τον Μάϊο 

του 2006 έως τον Ιούλιο του 2019 ασκούσε την  Γενική Διεύθυνση αυτής ως Πρόεδρος και 

Διευθύνων Σύμβουλος. Από τον Ιούλιο του 2019 ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου. Έχει 

σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων στο εξωτερικό (Λωζάνη – Ελβετίας). Κατέχει επίσης την 

θέση του Αντιπροέδρου στην θυγατρική Εταιρία EPSH. Λόγω της χρόνιας συμμετοχής του 

στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έχει αποκτήσει επαρκή εμπειρία στους τομείς 

δραστηριοποίησής της, ενώ παράλληλα οι γνώσεις του γύρω από την οικονομική επιστήμη 

είναι ιδιαίτερες πολύτιμες για την Εταιρεία και το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής 

 

Εμμανουήλ Παΐρης  

Ξεκίνησε τη εργασία του στην εταιρία το 2008 ως βοηθός Λογιστή. Από το 2013 έως το 2019 

διατέλεσε ως σύμβουλος επιχειρήσεων τόσο στην Ε.ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ όσο και σε άλλες 

επιχειρήσεις. Ασκεί τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου από τον Ιούλιο του 2019. 

Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του τμήματος Οργάνωση & 

Διοίκηση Επιχειρήσεων. Μέσα από την μακρόχρονη συμμετοχή του στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρείας, έχει αποκτήσει επαρκή εμπειρία στους τομείς δραστηριοποίησής 

της.  

 

Δωρίς Παΐρη  

Η κ. Δωρίς Παΐρη διατέλεσε εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Ιούλιο 

του 2003,  από το έτος 2019 είναι μη εκτελεστικό μέλος. Έχει σπουδάσει διοίκηση 

προσωπικού στο Leicester University και marketing στο Deree. Ξεκίνησε την επαγγελματική 

της καριέρα το 1998 στην Eurotrust AXE.  Κατέχει επίσης την θέση του Προέδρου του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας EPSH. Η πολυετή συμμετοχή της κας Παΐρη στο 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όσο και η ακαδημαϊκή της κατάρτιση, τις προσδίδουν 

την απαραίτητη εμπειρία πάνω στο αντικείμενο και τις απαιτήσεις της εταιρίας.  

 

 

  



Παναγιώτης Δ. Ζωγράφος  

Ο κ. Παναγιώτης Ζωγράφος είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου από τον Ιούλιο του 2015. Έχει εργαστεί ως υπάλληλος Τράπεζας στην Alpha 

Bank από το 1984. Από το 2001 διατέλεσε διευθυντής σε διάφορα καταστήματα της 

τράπεζας. Μέσα από την πολυετή εμπειρία του ως διευθυντής τράπεζας έχει  έρθει σε επαφή 

με εταιρίες παρεμφερούς αντικειμένου, είτε ως επενδυτικός σύμβουλος αυτών, είτε ως 

υπεύθυνος έγκρισης δανειοδοτικών ή άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων προς αυτές, 

Είναι κάτοχος πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας τύπου (Β) από Τράπεζα της 

Ελλάδος, το οποίο αντιστοιχεί στην ειδικότητα «Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών».  

 

Γεώργιος Γιαμάλογλου  

Ο κ. Γεώργιος Γιαμάλογλου είναι επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης της επιχείρησης με την 

επωνυμία «Γ.Γ. ΓΙΑΜΑΛΟΓΛΟΥ – ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ – ΠΛΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ OFFSET» η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα σχεδίασης και παραγωγής 

χάρτινης συσκευασίας. Έχει διατελέσει ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου από τον Ιούλιο του 2011 έως και τον Ιούλιο του 2019. Τόσο η κύρια 

απασχόληση του όσο και οι παλαιότερη θητεία του στο Διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας 

του έχουν προσδώσει την απαραίτητη εμπειρία και γνώση επί του αντικειμένου της εταιρίας.  

 

Ιωάννης Αρκουλής 

Ο κ. Ιωάννης Αρκουλής είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιώς με πολυετή εμπειρία 

ως Ορκωτός Ελεγκτής. Είναι κάτοχος άδειας Ορκωτού Ελεγκτή από το 2012 και έχει 

εργαστεί πολλές Ελεγκτικές εταιρίες. Μέσα από το ελεγκτικό του έργο έχει έρθει σε επαφή 

με πολυάριθμες εταιρίες παρεμφερούς αντικειμένου με αυτό στο οποίο δραστηριοποιείται η 

Εταιρεία, ήτοι του τομέα της βιομηχανικής παραγωγής και δη πλαστικών και συσκευασίας, 

έχοντας έτσι αποκτήσει επαρκή εμπειρία και  γνώση επί αυτού.  

 

Δημήτρης Καπονικολός 

Ο κύριος Δημήτριος Καπονικολός είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται ως Λογιστής-Φοροτέχνης με ειδικότητα σε τρίτης 

κατηγορίας βιβλία από το 2004 ως και σήμερα, διαθέτει Άδεια άσκησης επαγγέλματος A’ 

Τάξεως και είναι Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Διαθέτει πολυετή 

εμπειρία στον τομέα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Φορολογικής και Κανονιστικής 

Νομοθεσίας η οποία αφορά σε Ανώνυμες και Βιομηχανικές Εταιρίες.  

 


