
 

Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου, κ. Αγησίλαος Παναγάκος 

 

Είναι κάτοχος Μάστερ Επιστημών (MSC) στη Χρηματοοικονομική Λογιστική από το 

University of Baltimore School of Business Βαλτιμόρη / Μέρυλαντ Η.Π.Α..  

Είναι Πιστοποιημένος Λογιστής/Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης και συμπεριλαμβανόμενος στον 

κατάλογο ασφαλιστικών εκκαθαριστών της Τραπέζης  Ελλάδος, σύμφωνα με την ΕΠΑΘ 

190/1/29.6.2016. 

Κατά την 30ετή και πλέον επαγγελματική εμπειρία του, διατέλεσε διευθυντής 

λογιστηρίου και οικονομικός σύμβουλος μεταξύ άλλων, στις εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε. (σύνταξη και 

υπογραφή οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., των ετών 2013, 2014, 

2015), ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΙΤΑΛΙΑΣ «ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.» 

(σύνταξη και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., από το 

2011 έως και σήμερα), (υπό Ειδική Εκκαθάριση) FBB - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, 

(σύνταξη και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., από το 

2013 έως και σήμερα).  

Έχει διατελέσει στην μακρόχρονη επαγγελματική του καριέρα, ελεγκτής του άρθρου 36α 

του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ίσχυε έως τις 31/12/2015, σε πολλές ανώνυμες 

εταιρείες. 

 

 

 

Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, κα. Αλεξάνδρα Μικρουλέα: 

Γεννήθηκε στην Αθήνα. 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι ιδρυτικό μέλος της δικηγορικής 

εταιρείας ‘Μικρουλέα-Σταϊκούρας και Συνεργάτες’ . 



Είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτωρ της 

Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μονάχου (1991-1994). 

Έχει υπηρετήσει ως Ειδική Εμπειρογνώμονας της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού 

(1997-2000) και στη συνέχεια ως Μέλος της (2000-2003). 

Από το 2007 έως το 2009, εκπροσώπησε την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών στο EPC Legal 

Support Group (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών), ενώ έχει εκπροσωπήσει την 

Ελληνική Ένωση Τραπεζών και την Εθνική Τράπεζα σε εγχώρια και διεθνή fora. 

Έχει διατελέσει Επιστημονική Συνεργάτης στο Ινστιτούτο Max- Planck του Μονάχου, για 

την Καινοτομία και τον Ανταγωνισμό και Επισκέπτης Καθηγητής/Ερευνητής στο UPenn 

(Πανεπιστήμιο Νομική Σχολή, Φιλαδέλφεια, ΗΠΑ) το 2010, στη Νομική Σχολή του 

Πανεπιστημίου του Mainz, στη ΝομικήΣχολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου (2010-

2011), στο UCL, Λονδίνο (2018), στο NYU, Νέα Υόρκη (2018) και στη Νομική Σχολή του 

Humboldt στο Βερολίνο (2020-2021). 

Έχει εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, 

και έχει διατελέσει μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών, στους τομείς του δικαίου 

του ανταγωνισμού, του τραπεζικού δικαίου, του δικαίου της κεφαλαιαγοράς, του 

δικαίου των σημάτων και του δικαίου της προστασίας του καταναλωτή. 

Εκπροσώπησε την Ελλάδα ως Εθνική Εισηγήτρια στη FIDE (Federation International de 

Droit Européen), σε θέματα που αφορούν το δίκαιο ανταγωνισμού (2010 και 2016) και 

συμμετείχε σε ερευνητικό πρόγραμμα σχετικό με την συλλογική έννομη προστασία και 

το δίκαιο του ανταγωνισμού, υπό την αιγίδα του Βρετανικού Ινστιτούτου Διεθνούς και 

Συγκριτικού Δικαίου (BIICL), για λογαριασμό της ΕΕ (2017). 

Είναι μέλος της Steering Committee του European Law School Network. Έχει διδάξει στην 

Εθνική Σχολή Δικαστών σχετικά με θέματα ανταγωνισμού και τραπεζικού δικαίου 

(Θεσσαλονίκη, Αθήνα). Έχει συμμετάσχει ως διοργανώτρια και ομιλήτρια σε πολυάριθμα 

συνέδρια και εκδηλώσεις και έχει δημοσιεύσει αρκετά άρθρα και βιβλία στους τομείς 

της ειδικότητάς της. 

 

 



 

 

Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, κ. Παναγιώτης Κατσίχτης 

Είναι Πιστοποιημένος Λογιστής/Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης. Κατά τα έτη 1980 έως 1984, 

εργάστηκε στο λογιστήριο της εταιρείας «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΘΗΝΩΝ – “ΥΓΕΙΑ” ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Από το 1984 έως και τις 22/6/2018, όπου και 

συνταξιοδοτήθηκε, κατείχε τη θέση του Διευθυντή Γενικού Λογιστηρίου του Ομίλου 

Ιατρικό Αθηνών. 

 


