
Χαϊδεμένος E. Γεώργιος: Προέδρος του Δ.Σ. μη εκτελεστικό μέλος. Γεννήθηκε το 1937 και 

έχει μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα των εκτυπώσεων . 

Ξεκίνησε  την σταδιοδρομία του στην εταιρεία Ασπιώτη Ελκα το 1960 και αποτέλεσε 

ιδρυτικό στέλεχος της ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ. 

 

Χαϊδεμένος Γ. Ευστράτιος : Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος. Γεννήθηκε το 1967 

και εργάζεται στην εταιρεία από τη σύστασή της αναλαμβάνοντας διάφορα καθήκοντα, 

όπως υπεύθυνος λιθογραφείου, υπεύθυνος παραγωγής, υπεύθυνος πωλήσεων. Σήμερα 

είναι Διευθύνων Σύμβουλος ενώ έχει αναλάβει και τη γενική διεύθυνση και οργάνωση της 

Εταιρείας.  

Είναι μέτοχος στην ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με 12,70% 

(18.387 μετοχές). 

 

Χαϊδεμένου Γ. Μαρίνα: Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.. Γεννήθηκε το 1972 στην Αθήνα  είναι 

οικονομολόγος – Διευθύντρια Διαχείρισης Ποιότητας  και από το 1997 έχει αναλάβει το 

τμήμα διαχείρισης ποιότητας. 

Είναι μέτοχος στην ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με 2,92% 

(4.234 μετοχές). 

Χαϊδεμένου Γ. Αντωνία : Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.. Γεννήθηκε το 1978 στην Αθήνα. Εργάζεται 

στην εταιρεία από το 1998 και έχει αναλάβει την Διεύθυνση του τμήματος Ψηφιακών 

εκτυπώσεων και Μεταξοτυπίας.  

Είναι μέτοχος στην ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με 22,99% 

(33.305 μετοχές) και είναι Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα σύμβουλος στο διοικητικό 

συμβούλιο της εταιρείας. 

 

Αλέξανδρος Σ. Γκατσώνης: Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.. Γεννήθηκε το 1968 στη 
Γερμανία. Κατέχει τη θέση του Διευθυντή Λογιστηρίου & Φορολογίας της εταιρίας Διεθνής 
Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε..  
Έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (TUB) και 
έχει εργαστεί για πολυεθνικές βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες σε διάφορους τομείς 
της χρηματοοικονομικής διοίκησης. 
 
 

Μιχάλης Χ. Καρής: Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ..  Γεννήθηκε το 1969 στην 

Αθήνα.  Έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και 

μεταπτυχιακά στο Πανεπιστήμιο του Salford  στο Μάντσεστερ και έχει εργαστεί σε  

μεγάλες εκδοτικές εταιρείες  και εταιρείες Μ.Μ.Ε..  

Είναι μέτοχος και διευθυντής της εταιρείας Metrolia Ltd με δραστηριότητα στην 

παροχή επιχειρηματικών και οικονομικών συμβουλών σε επιχειρήσεις. 

  



 

Ρουμελιώτης θ. Αγαμέμνων: Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ..   Γεννήθηκε  στην 

Αθήνα το 1970 και σπούδασε στο Οικονομικό Τμήμα του ΟΠΑ (πρώην ΑΣΟΕΕ). Ξεκίνησε την 

επαγγελματική του σταδιοδρομία από τον ελεγκτικό χώρο, εργαζόμενος ως Assistant 

Auditor στην PriceWaterhouseCoopers με επικέντρωση στον τραπεζικό χώρο. Μεταπήδησε 

στον τραπεζικό χώρο το 1997 και έκτοτε έχει διατελέσει στέλεχος σε διάφορες στρατηγικές 

θέσεις εργασιών Λιανικής Τραπεζικής. 

Σήμερα εργάζεται στην Εθνική Τράπεζα, ως Risk & Control Officer Λιανικής Τραπεζικής, 

υποστηρίζοντας παράλληλα την γενική παρακολούθηση και συντονισμό εργασιών Λιανικής 

(υπό την Γενική Διεύθυνση Λιανικής Τραπεζικής).   

 

 

 


