
 

 

 

Καταγραφή Συμφερόντων 

Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου «Διεθνής Διαφάνεια -Ελλάς»  
 

 

Όνομα ΑΝΝΑ ΔΑΜΑΣΚΟΥ 

Ημερομηνία πρώτης καταγραφής 
συμφερόντων 

27.11.2017 

Αμειβόμενες θέσεις (τρέχουσες & τυχόν 
προηγούμενες) 

ΒLACK SEA TRADE AND DEVELOPMENT BANK 

Μη αμειβόμενες θέσεις (τρέχουσες & 

τυχόν προηγούμενες) 

 IΔΡΥΜΑ ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- 

Σημαντική συμμετοχή (>10%)  ή άσκηση 
ελέγχου σε εταιρείες 

- 

Συμμετοχή άνω του 5% σε εταιρίες, 
οργανισμούς του ιδιωτικού ή δημόσιου 
τομέα 

- 

Κρατικά αξιώματα και απασχόληση στον 
δημόσιο τομέα (τρέχοντα και τυχόν 
προηγούμενα) 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΝΠΔΔ 

(Evδεχόμενα) Συμφέροντα που 
απορρέουν από στενές διαπροσωπικές 
σχέσεις 

- 

Άλλα - 

 

   

Ημερομηνία Υπογραφή 

   

   30.9.2020 



 

 

 

Καταγραφή Συμφερόντων 

Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου «Διεθνής Διαφάνεια -Ελλάς»  
 

 

Όνομα ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 

Ημερομηνία πρώτης καταγραφής 
συμφερόντων 

30.9.2020 

Αμειβόμενες θέσεις (τρέχουσες & τυχόν 
προηγούμενες) 

 ΜΕΛΟΣ ΔΣ COSMOTE 

 ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Μη αμειβόμενες θέσεις (τρέχουσες & 

τυχόν προηγούμενες) 

 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ACFE GREECE 

 ΕΦΟΡΟΣ IIA ΕΛΛΑΔΟΣ 

Σημαντική συμμετοχή (>10%)  ή άσκηση 
ελέγχου σε εταιρείες 

- 

Συμμετοχή άνω του 5% σε εταιρίες, 
οργανισμούς του ιδιωτικού ή δημόσιου 
τομέα 

- 

Κρατικά αξιώματα και απασχόληση στον 
δημόσιο τομέα (τρέχοντα και τυχόν 
προηγούμενα) 

- 

(Evδεχόμενα) Συμφέροντα που 
απορρέουν από στενές διαπροσωπικές 
σχέσεις 

- 

Άλλα - 

 

   

Ημερομηνία Υπογραφή 

    

                  19.10.2020 



 

 

 

Καταγραφή Συμφερόντων 

Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου «Διεθνής Διαφάνεια -Ελλάς»  
 

 

Όνομα ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 

Ημερομηνία πρώτης καταγραφής 
συμφερόντων 

29.10.2020 

Αμειβόμενες θέσεις (τρέχουσες & τυχόν 
προηγούμενες) 

Διαχειριστής, ΝΟΜΟΣ Δικηγορική Εταιρεία 

(www.nomos.gr) 

Μη αμειβόμενες θέσεις (τρέχουσες & 

τυχόν προηγούμενες) 
- 

Σημαντική συμμετοχή (>10%)  ή άσκηση 
ελέγχου σε εταιρείες 

Εταίρος, ΝΟΜΟΣ Δικηγορική Εταιρεία 

(www.nomos.gr) 

Συμμετοχή άνω του 5% σε εταιρίες, 
οργανισμούς του ιδιωτικού ή δημόσιου 
τομέα 

Εταίρος, ΝΟΜΟΣ Δικηγορική Εταιρεία 

(www.nomos.gr) 

Κρατικά αξιώματα και απασχόληση στον 
δημόσιο τομέα (τρέχοντα και τυχόν 
προηγούμενα) 

- 

(Evδεχόμενα) Συμφέροντα που 
απορρέουν από στενές διαπροσωπικές 
σχέσεις 

- 

Άλλα - 

 

   

Ημερομηνία Υπογραφή 

   

                   29.10.2020 



 

 

 

Καταγραφή Συμφερόντων 

Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου «Διεθνής Διαφάνεια -Ελλάς»  
 

 

Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΑΛΩΖΗΣ  

Ημερομηνία πρώτης καταγραφής 
συμφερόντων 

20.12.2017 

Αμειβόμενες θέσεις (τρέχουσες & τυχόν 
προηγούμενες) 

SBU MANAGER, ΟΜΙΛΟΣ ANAMET 

Μη αμειβόμενες θέσεις (τρέχουσες & 

τυχόν προηγούμενες) 
- 

Σημαντική συμμετοχή (>10%)  ή άσκηση 
ελέγχου σε εταιρείες 

- 

Συμμετοχή άνω του 5% σε εταιρίες, 
οργανισμούς του ιδιωτικού ή δημόσιου 
τομέα 

- 

Κρατικά αξιώματα και απασχόληση στον 
δημόσιο τομέα (τρέχοντα και τυχόν 
προηγούμενα) 

- 

(Evδεχόμενα) Συμφέροντα που 
απορρέουν από στενές διαπροσωπικές 
σχέσεις 

- 

Άλλα - 

 

   

Ημερομηνία Υπογραφή 

   

                   1.10.2020 



 

 

 

Καταγραφή Συμφερόντων 

Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου «Διεθνής Διαφάνεια -Ελλάς»  
 

 

Όνομα ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΡΕΝΤΖΕΠΗ 

Ημερομηνία πρώτης καταγραφής 
συμφερόντων 

1.10.2020 

Αμειβόμενες θέσεις (τρέχουσες & τυχόν 
προηγούμενες) 

 Συνταξιούχος Τραπεζικό Στέλεχος 

  Εκπαιδευτικός σε Ιδιωτικό Κολλέγιο 

Μη αμειβόμενες θέσεις (τρέχουσες & 

τυχόν προηγούμενες) 
- 

Σημαντική συμμετοχή (>10%)  ή άσκηση 
ελέγχου σε εταιρείες 

- 

Συμμετοχή άνω του 5% σε εταιρίες, 
οργανισμούς του ιδιωτικού ή δημόσιου 
τομέα 

- 

Κρατικά αξιώματα και απασχόληση στον 
δημόσιο τομέα (τρέχοντα και τυχόν 
προηγούμενα) 

- 

(Evδεχόμενα) Συμφέροντα που 
απορρέουν από στενές διαπροσωπικές 
σχέσεις 

- 

Άλλα - 

 

   

Ημερομηνία Υπογραφή 

   

                    1.10.2020 



 

 

 

Καταγραφή Συμφερόντων 

Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου «Διεθνής Διαφάνεια -Ελλάς»  
 

 

Όνομα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΡΥ) ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΣ 

Ημερομηνία πρώτης καταγραφής συμφερόντων  

Αμειβόμενες θέσεις (τρέχουσες & τυχόν 
προηγούμενες) 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Μη αμειβόμενες θέσεις (τρέχουσες & τυχόν 
προηγούμενες) 

ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ MARFIN FACTORING (PAST) 

Σημαντική συμμετοχή (>10%)  ή άσκηση ελέγχου σε 
εταιρείες 

ΟΧΙ 

Συμμετοχή άνω του 5% σε εταιρίες, οργανισμούς 

του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα 
ΟΧΙ 

Κρατικά αξιώματα και απασχόληση στον δημόσιο 
τομέα (τρέχοντα και τυχόν προηγούμενα) 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

(Evδεχόμενα) Συμφέροντα που απορρέουν από 
στενές διαπροσωπικές σχέσεις 

ΟΧΙ 

Άλλα ΟΧΙ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/10/2020                                                            ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ:                                              

 



 

 

 

Καταγραφή Συμφερόντων 

Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου «Διεθνής Διαφάνεια -Ελλάς»  
 

 

Όνομα ΙΩΣΗΦ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 

Ημερομηνία πρώτης καταγραφής 
συμφερόντων 

30.9.2020 

Αμειβόμενες θέσεις (τρέχουσες & τυχόν 
προηγούμενες) 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Μη αμειβόμενες θέσεις (τρέχουσες & 

τυχόν προηγούμενες) 
- 

Σημαντική συμμετοχή (>10%)  ή άσκηση 
ελέγχου σε εταιρείες 

- 

Συμμετοχή άνω του 5% σε εταιρίες, 
οργανισμούς του ιδιωτικού ή δημόσιου 
τομέα 

- 

Κρατικά αξιώματα και απασχόληση στον 
δημόσιο τομέα (τρέχοντα και τυχόν 
προηγούμενα) 

- 

(Evδεχόμενα) Συμφέροντα που 
απορρέουν από στενές διαπροσωπικές 
σχέσεις 

- 

Άλλα - 

 

   

Ημερομηνία Υπογραφή 

   

14.10.2020 


