
1. Ο κ. Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος του Πασχάλη, γεννήθηκε το 1955 και έχει  

πτυχίο οικονομικών από το πανεπιστήμιο του WESSEX SCHOOL (UK). Είναι 

κύριος μέτοχος της εταιρείας. Από το 1983 ανέλαβε τη διαχείριση της ΕΛΒΕ 

ΕΠΕ και από το 1987 με  τον μετασχηματισμό της σε ΑΕ ανέλαβε Πρόεδρος & 

Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας ως σήμερα. Τέλος έχει διατελέσει Πρόεδρος 

του Βιομηχανικού Τμήματος του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ καθώς και Υποπρόξενος της Ολλανδίας στην 

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη.  

2.  Ο κ. Πασχάλης Κιτσικόπουλος του Τηλέμαχου, γεννήθηκε το 1990, και έχει 

πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων από το  NORTHEASTERN UNIVERSITY 

(Βοστώνη, ΗΠΑ). Έχει διατελέσει αντιπρόεδρος και πλέον είναι Διευθύνων 

Σύμβουλος στην ΕΛΒΕ ΑΕ.  

3. Η κ. Κορνηλία Κιτσικοπούλου του Τηλέμαχου, γεννήθηκε το 1991 και έχει 

πτυχίο στα οικονομικά και στη διοίκηση επιχειρήσεων από το πανεπιστήμιο 

BOCCONI (Μιλάνο, Ιταλία).  Εργάζεται στην ΕΛΒΕ ΑΕ από το 2014 στην 

οικονομική διεύθυνση και από το 2020 έχει αναλάβει καθήκοντα Β΄ 

Αντιπροέδρου του Δ.Σ.  

4. Ο κ. Ronald Barkshire του Henry, γεννήθηκε το 1956 και έχει πτυχίο στα 

οικονομικά από το πανεπιστήμιο του Southampton (Β.Sc.Economics) και  το 

London School of Economics (Μ.Sc.Economics). Από το 1985 ως το 2002 

απασχολήθηκε στην ΕΛΒΕ ΑΕ ως Εμπορικός Διευθυντής. Συμμετέχει στο 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας από το 1985. Από το 2002  ως κύριος 

μέτοχος της εταιρίας «ΛΗΤΩ ΑΕ» (Βρεφικά Πολυκαταστήματα) ανέλαβε τη 

διαχείριση της εταιρίας αυτής ως Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων 

Σύμβουλος.  

5. Η κ. Αθανασία Παπαγάκη του Γεωργίου, γεννήθηκε το 1960. Έχει σπουδάσει 

πατρονίστ και στο παρελθόν ακολούθησε εκπαίδευση στους τομείς της 

διοίκησης, πληροφορικής, σχεδιασμού και παραγωγής. Έχει εργαστεί στην 

εταιρεία από το 1980 ως το 2012 ως τεχνικός παραγωγής, διευθύντρια 

παραγωγής, υπεύθυνη ποιότητας παραγωγής οπότε και συνταξιοδοτήθηκε.  

6. Η Ελένη Σαμαρά του Εμμανουήλ, γεννήθηκε το 1959 και έχει πτυχίο 

Λογιστικής από το ΤΕΙ Καβάλας. Άρχισε να εργάζεται ως υπάλληλος 

Λογιστηρίου από το 1979. Στην ΕΛΒΕ ΑΕ απασχολήθηκε ως υπεύθυνη 

λογιστηρίου από το 1986 ως το 2009, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε.  

7. Ο κ. Τσαμαντάνης Τριαντάφυλλος γεννήθηκε στην Καβάλα το 1973. Είναι 

απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας,  κάτοχος Άδειας Λογιστή Α’ Τάξης και μέλος του Οικονομικού 

Επιμελητηρίου. Το 2000 προσελήφθη στην πολυεθνική  εταιρεία ορκωτών 

ελεγκτών GRANT THORNTON όπου απασχολήθηκε έως το 2014, 

συμμετέχοντας σε πολυάριθμους ελέγχους. Σήμερα διατελεί επιστημονικός 

συνεργάτης Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης στην Καβάλα.  


