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ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΕ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ  

 

Παναγιώτης Τσινάβος του Γεωργίου 

Γεώργιος Κοτσαμπάσης του Ιωάννη 

Γεωργία Καρτσάνη του Δημητρίου 

Γεώργιος Τσινάβος του Παναγιώτη 

Αναστάσιος Μούδιος του Κωνσταντίνου 

Αναστάσιος Κυριακίδης του Χαραλάμπους 

 

Παναγιώτης Τσινάβος 

Ο κ. Παναγιώτης Τσινάβος είναι πτυχιούχος χημικός του Α.Π.Θ, ενώ κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα 

στον τομέα της γαλακτοκομίας από το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου.   

Ο Παναγιώτης Τσινάβος εργάζεται στην Εταιρεία από το 1983, κατέχοντας διευθυντικές θέσεις. Το 

1987 ανέλαβε καθήκοντα Εμπορικού Διευθυντή. Στο πλαίσιο αυτό, ουσιαστική ήταν η συμβολή του 

στην ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων της εταιρίας στην αγορά της Ελλάδας και την βαλκανική 

αγορά. Το 1992 παρακολούθησε διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα διοίκησης επιχειρήσεων. 

Το 1994 ανέλαβε καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, ενώ από το 2003 έως σήμερα 

είναι επίσης Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

Στην 38ετή του πορεία στην Εταιρεία, ο  κ. Παναγιώτης Τσινάβος έχει συμβάλλει τα μέγιστα στη 

χάραξη της στρατηγικής της Εταιρείας και στη λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων, που οδήγησαν 

και οδηγούν στη συνεχή επέκταση και ανάπτυξή της. Χαρακτηριστικό είναι το Βραβείο Ανάπτυξης και 

Καινοτομίας που έλαβε ο κ. Τσινάβος στα Βραβεία Επιχειρηματικότητας «Κούρος» το 2019. 

Επιπροσθέτως, ο κ. Τσινάβος έχει βραβευθεί με τον τίτλο του «Δυναμικά αναπτυσσόμενου 

επιχειρηματία», στα πλαίσια του θεσμού της Ernst & Young, Έλληνας «Επιχειρηματίας της Χρονιάς». 

Επίσης, έχει οδηγήσει την εταιρία σε σημαντικές επαναλαμβανόμενες διακρίσεις όπως τα βραβεία 

«Ελληνική Αξία» του ΣΒΒΕ και True Leader της ICAP, ασχολούμενος υπό αυτές του τις ιδιότητες με 

την καθημερινή διοίκησης της Εταιρείας.  

Ο Παναγιώτης Τσινάβος είναι μέλος του ΔΣ της εταιρείας ‘ΜΕΛΙΣΣΑ- ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ’ 
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Γεώργιος Κοτσαμπάσης 

Ο Γεώργιος Κοτσαμπάσης σπούδασε Χημικός Μηχανικός στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, στην 

Ιταλία, εξ ου και μιλάει άψογα ιταλικά. Έχει πολυετή, άνω των 35 ετών, εμπειρία σε διευθυντικές 

θέσεις, ενώ έχει εργασθεί σε διευθυντικές θέσεις της Εταιρείας, για πάνω από 25 έτη. Υπήρξε για 

πολλά χρόνια Διευθυντής Εργοστασίου της Εταιρείας, ενώ για πολλά χρόνια, έως και σήμερα, έχει 

διατελέσει Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Στην πλέον των 25 ετών πορεία 

του στην Εταιρεία, ο  Γιώργιος Κοτσαμπάσης συνέβαλε τα μέγιστα στην στρατηγικής της Εταιρείας 

και στην υλοποίηση των επιχειρηματικών αποφάσεων, που οδήγησαν στην μεγάλη επέκταση και 

ανάπτυξή της. 

 

Γεωργία Καρτσάνη  

Η κα Γεωργία Καρτσάνη είναι η ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος της SARGIA Partners Ελλάδας, 

Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, παρόχου υπηρεσιών ανάπτυξης ηγεσίας 

σε σχέση με την επιχειρηματική στρατηγική. Επίσης, είναι ιδρύτρια των Παραρτημάτων του διεθνούς, 

μη κερδοσκοπικού οργανισμού, CEO Clubs στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. Είναι ακόμη ιδρύτρια και 

CEO του Your Directors Club. 

Η διεθνή της καριέρα περιλαμβάνει μια δεκαετία ως ηγέτης στον κλάδο των υπηρεσιών αναζήτησης 

στελεχών και 20 χρόνια εμπορικής εμπειρίας στους κλάδους των καταναλωτικών, βιομηχανικών και 

τεχνολογικών προϊόντων, σε Ελλάδα, ΗΠΑ και Μέση Ανατολή από τις εταιρείες Stanton Chase, 3M, 

Philip Morris, TYCO και WR Grace. Μιλάει, επίσης, άπταιστα αγγλικά.  

   

Γεώργιος Τσινάβος 

Ο Γιώργος Τσινάβος σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και κατόπιν 

πήρε τον τίτλο Master of Business Administration, Marketing από το Pace University, Lubin School of 

Business στην Νέα Υόρκη. Μιλάει άπταιστα αγγλικά. 

Εργάζεται στην εταιρεία ΚΡΙ ΚΡΙ από το 2009. Έχει διατελέσει μέλος της εμπορικής διεύθυνσης της 

εταιρείας. Τα τελευταία δύο χρόνια είναι Διευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας της ΚΡΙ ΚΡΙ. Κορυφαία 

δεξιότητά του είναι η βελτίωση επιχειρηματικών λειτουργιών.  

 

Αναστάσιος Μούδιος 

Ο κ. Αναστάσιος Μούδιος είναι ορκωτός ελεγκτής – λογιστής, με εμπειρία άνω των 15 ετών στην 

ελεγκτική. Υπήρξε εταίρος στην Baker Tilly Greece, αλλά και στην Grant Thorton, ενώ σήμερα είναι 

senior partner της McGrowth & Co.   

Στην καριέρα του έχει υπάρξει μέλος της ελεγκτικής ομάδας ορκωτών λογιστών που έχει κάνει 

ελέγχους στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες της ελληνικής αγοράς, μεταξύ αυτών και της 

γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ και της εταιρείας ποτών ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ, καθώς και άλλων εταιρειών, 
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που το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους συνάδει με εκείνο της Εταιρείας, ώστε να έχει τελικώς ο 

κ. Μούδιος επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.  

 

Αναστάσιος Κυριακίδης  

Ο κ. Αναστάσιος Κυριακίδης διαθέτει πολυετή επαγγελματική πείρα σε μερικές από τις μεγαλύτερες 

εταιρείες της Ελλάδας και έχει γνώσεις οικονομικών. Είναι Γενικός Διευθυντής της εταιρείας 

ΒΙΟΖΩΚΑΤ. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών του Α.Π.Θ, και κατέχει ΜΒΑ από το 

University of Toledo USA. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά. Έχει επίσης διατελέσει Γενικός Διευθυντής της 

Εκδοτικής Βόρειου Ελλάδας (AΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ) και των εταιριών ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ, PYRAMIS, 

PEGASUS PUBLISHING (ΕΘΝΟΣ-ΕΥΡΩΠΗ-ΙΡΙΣ-MEGATV), KLEEMANN, KLEFER  με πολυετή 

επαγγελματική πείρα και ως ανώτατο στέλεχος σε σημαντικές βιομηχανικές εταιρίες όπως η 

PHILKERAM JOHNSON και η BALKAN EXPORT. Έχει συμβουλέψει μέχρι σήμερα πλήθος 

επιτυχημένων εταιριών όπως η ISOMAT, EXPERT, INART. 

Είναι, επίσης, γραμματέας του ΔΣ ΣΕΒΙΖ (Σύνδεσμος βιομηχανιών ζωοτροφών) και  μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ). Στο παρελθόν έχει διατελέσει 

γραμματέας της ΕΕΔΕ και πρόεδρος του ΕΙΜ (Ελληνικού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ) Μακεδονίας  καθώς 

και μέλος ΔΣ και Α αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγεων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ). Έχει 

εργαστεί ως επισκέπτης Καθηγητής του Executive MBA του University of Sheffield στο City College 

Θεσσαλονίκης. Επίσης έχει εργαστεί και ως εισηγητής πολλών επιτυχημένων σεμιναρίων σχετικά με 

την διοίκηση των επιχειρήσεων.  

 

 

 

 

 


