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Ενημέρωση της «ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ» για τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου,  ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 13ης 

Ιουλίου 2021,  σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020. 

 

Η παρούσα ενημέρωση υποβάλλεται σε σχέση με την εισήγηση μας για την 

υποψηφιότητα των παρακάτω ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  : 

Όλα τα προτεινόμενα μέλη, εκτός του κ. Τσαμαντάνη,  έχουν διατελέσει μέλη  

του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι και σήμερα. Από τη θητεία τους αυτή, έχουν 

αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση εταιρικών υποθέσεων. Όλα τα 

προτεινόμενα μέλη διαθέτουν την απαραίτητη επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, 

επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, 

έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου 

για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σύμφωνα και με τα όσα προβλέπονται στην 

Πολιτική Καταλληλόλητας που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας.  

Επιπλέον, τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη, ήτοι ο κ. Τριαντάφυλλος 

Τσαμαντάνης και ο κ.  Ελευθέριος Τουμπεκτσής, πληρούν τις προϋποθέσεις 

ανεξαρτησίας των διατάξεων του  άρθρου  9 του Ν. 4706/2020. 

 

Για κανένα προτεινόμενο μέλος δεν συντρέχει το κώλυμά του άρθρου 3 παρ. 4 

του Ν. 4706/2020. 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.   

 

Ο κ. Ζαχαρίας Κιουτσούκουστας γεννήθηκε το 1954. Είναι από τα ιδρυτικά μέλη 

της εταιρίας και απασχολήθηκε σε αυτήν πάνω από 30 έτη ως υπεύθυνος αγορών 

ζώντων ζώων, υπεύθυνος πάχυνσης και υπεύθυνος σφαγείου. Λόγω της 40ετούς 

εμπειρίας του στον κλάδο,  έχει βαθιά γνώση του αντικειμένου. Συνταξιοδοτήθηκε το 

2014. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας από το 1985.  

 

Ο κ. Κυριάκος Κιουτσούκουστας του Ζαχαρία γεννήθηκε το 1983 και κατέχει 

πτυχίο από τη σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, καθώς 
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και Μεταπτυχιακό τίτλο στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (The University of 

Stirling). Επίσης το 2009 έλαβε δίπλωμα ελεγκτικής (The Association of International 

Accountants). Απασχολείται στην εταιρία από το 2009 ως υπεύθυνος 

υποκαταστημάτων. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας από το 2012.  

 

Ο κ. Ελευθέριος Κιουτσούκωστας του Γρηγόρη γεννήθηκε το 1977 και είναι 

απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Portsmouth (UK) με πτυχίο μηχανικού (Bachelor of 

Engineering with Business Management). Επίσης κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο 

σπουδών «Master of Science in Technology Management» από το πανεπιστήμιο του 

Portsmouth (UK) και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Διαχείριση Αποβλήτων 

από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Απασχολείται στην ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. από το 2002 

ως υπεύθυνος της μονάδας αδρανοποίησης. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

της εταιρίας από το 2009.  

 

Ο κ. Πρόδρομος Προδρομίδης γεννήθηκε το 1976 και είναι απόφοιτος τεχνικού 

λυκείου με ειδικότητα ηλεκτρολόγου. Απασχολείται στην ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. από το 1998 

στη μονάδα τυποποίησης. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας από 

το 2014.  

 

Η κ. Όλγα Κιουτσούκουστα του Ζαχαρία γεννήθηκε το 1979 και είναι απόφοιτος 

ΙΕΚ λογιστικής. Απασχολήθηκε στην εταιρία επί 9 έτη, μέχρι το 2009 ως βοηθός 

λογιστή. Από το 2010 απασχολείται στην εταιρία ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΕ ως υπεύθυνη 

πωλήσεων. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας από το 2017.  

 

Ο κ. Τσαμαντάνης Τριαντάφυλλος γεννήθηκε το 1973. Είναι απόφοιτος του 

τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το 2000 

προσελήφθη σε πολυεθνική  εταιρεία ορκωτών ελεγκτών, όπου απασχολήθηκε έως το 

2014 συμμετέχοντας σε πολυάριθμους ελέγχους. Σήμερα διατελεί επιστημονικός 

συνεργάτης Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης της Καβάλας. Είναι κάτοχος Άδειας 

Λογιστή Α Τάξης και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου.  
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Ο κ. Ελευθέριος Τουμπεκτσής γεννήθηκε το 1961. Είναι συνταξιούχος του 

Δημοσίου. Εργάστηκε επί σειρά ετών στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε 

διάφορα τμήματα του οργανισμού. Είναι ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

της εταιρίας από το 2016.  

 


