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. Εγγλέζος Ιωάννης του Αναστασίου γεννήθηκε στην Καβάλα το 1955.
Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του ΑΠΘ και της
νομικής σχολής του ΔΠΘ. Εργάστηκε ως τραπεζικός από το 1973 με κάλυψη
σταδιακά διαφόρων βαθμίδων της ιεραρχίας (Team Leader Χορηγήσεων,
Εντεταλμένος, Υποδιευθυντής, Αναπληρωτής Διευθυντής, Διευθυντής
Καταστήματος) πετυχαίνοντας πολλές διακρίσεις και από το 2002 διετέλεσε
Περιφερειακός Διευθυντής Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης στην ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ μέχρι το 2011 οπότε και συνταξιοδοτήθηκε.
5. Ο κ. Καγιάς Πασχάλης του Χρήστου γεννήθηκε το 1981 στη Θεσσαλονίκη,
είναι απόφοιτος της σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc in International Accounting
& Finance από το Πανεπιστήμιο Heriot Watt του Εδιμβούργου, κάτοχος του
Μεταπτυχιακού Επαγγελματικού Τίτλου Κατάρτισης Ελεγκτών – Λογιστών,
υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με ειδίκευση
την ελεγκτική. Επίσης, είναι μέλος των επαγγελματικών οργανισμών ACCA,
του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA), του συνδέσμου ελεγκτών κατά
της απάτης (ACFE). Η επαγγελματική του εμπειρία στον εσωτερικό και των
εξωτερικό έλεγχο επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα είναι
πολυετής. Ακόμα, έχει συμμετάσχει στην συγγραφή τριών επιστημονικών
συγγραμμάτων και έχει συγγράψει επιστημονικές δημοσιεύσεις σε αξιόλογα
επιστημονικά περιοδικά
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.

