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Αληγιζάκης Ιωάννης του Χρήστου 

Ο κ. Αληγιζάκης Ιωάννης είναι πτυχιούχος Πολιτικών & Νομικών Επιστημών από το 

Πανεπιστήμιο Αθηνών και κάτοχος Master σε Marketing & Management από Πανεπιστήμιο 

της Αγγλίας.  

Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην ΕΛΙΝΟΙΛ το 1975. 

Το 1988 ανέλαβε την ευθύνη της Εμπορικής Διεύθυνσης της ΕΛΙΝΟΙΛ και από το 2006 

κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας ενώ παράλληλα συμμετέχει στο 

Διοικητικό Συμβούλιο   των θυγατρικών και συγγενών εταιριών του ομίλου. 

Επί της θητείας του, η ΕΛΙΝΟΙΛ εξελίχθηκε σε έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Όμιλο, με 

παρουσία σε σημαντικές ενεργειακές αγορές, συγχρόνως δε αποτελεί σήμερα έναν από τους 

μεγαλύτερους εξαγωγικούς ομίλους της χώρας. 

Έχει ενεργή εμπλοκή σε θέματα που απασχολούν τον Κλάδο Εμπορίας Πετρελαιοειδών, 

συμμετέχοντας στον Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ). Από 

το 2007, αποτελεί ανελλιπώς μέλος του Δ.Σ του Συνδέσμου, και από το 2015 είναι 

επικεφαλής της Διοίκησης του  , εναλλάξ σαν Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος. 

 

Δρόλλας Λεωνίδας του Παναγιώτη 

Ο κ. Δρόλλας  φοίτησε στο Κολέγιο Αθηνών, από το οποίο αποφοίτησε με διακρίσεις. Το 

1975 έγινε δεκτός στο London School of Economics στο οποίο ολοκλήρωσε και το 

διδακτορικό του. Μετά την αποφοίτηση του εργάστηκε στο Λονδίνο στην εταιρεία 

Commodities Research Unit  και το 1977 προσχώρησε στην British Petroleum. Στην BP 

εργάστηκε στο τμήμα εταιρικού σχεδιασμού (1980-86). Ων στην BP αποσπάστηκε για δύο 

χρόνια στη Συνομοσπονδία Βρετανικής Βιομηχανίας (1986-88), όπου κατείχε τη θέση του 

Αναπληρωτή Διευθυντή Οικονομικών και ολοκλήρωσε δύο μεγάλες μελέτες. Το 1989 

διετέλεσε επικεφαλής οικονομολόγος στο Centre for Global Energy Studies, που ιδρύθηκε 

από τον Σείχη Ahmed Zaki Yamani, τον πρώην Υπουργό Πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας. 

 Το 2011, έγινε Διευθυντής του CGES έχοντας και τον τίτλο του επικεφαλής οικονομολόγου. 

Κατά τη θητεία του στο CGES ασχολήθηκε με ποικίλα θέματα όπως: η ανάγκη για hedging 

στην πετρελαϊκή αγορά, οι ναυτιλιακές ανάγκες για πετρέλαιο, η ζήτηση για καύσιμα, η ζήτηση 

βενζίνης στις ΗΠΑ, τα τιμολόγια πετρελαιαγωγών, οι πολιτικές για τις ποσοστώσεις 

πετρελαίου του ΟΠΕΚ, η ζήτηση πετρελαίου από την Κίνα, η ζήτηση φυσικού αερίου στις 

ΗΠΑ και πολλά άλλα.  

 



 

Καρνέση Ανζελίκ του Σπυρίδωνα 

Η κυρία Καρνέση Ανζελίκ είναι πτυχιούχος Οικονομικών από το London School of Economics 

and Political Sciences και Νομικών από το Πανεπιστήμιο BPP του Λονδίνου. Επιπλέον , 

κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα Χρηματοοικονομικά από το London School of 

Economics and Political Sciences. 

Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην ναυτιλιακή βιομηχανία, στην διαχείριση  ιδιωτικής 

περιουσίας και διοίκηση επιχειρήσεων. Εμπειρία και ικανότητα σε νομικές και εμπορικές 

διαπραγματεύσεις με δέουσα προσοχή στην λεπτομέρεια και ικανότητα στην επίλυση 

προβλημάτων σε ένα περιβάλλον απαιτητικό και ανταγωνιστικό.  

Έχει εργαστεί ως ναυλομεσίτης και χειριστής απαιτήσεων για την Cyprus Sea Lines SA ενώ  

σήμερα απασχολείται στην Εμπορική Δ/νση της European Product Carriers Ltd . Από το 2018 

συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΙΝΟΙΛ,  ως μη εκτελεστικό μέλος. 

 

Κυνηγός Χαράλαμπος του Πολυχρόνη 

Ο κ. Κυνηγός Χαράλαμπος προσελήφθη στην ΕΛΙΝΟΙΛ το 1958.  Συνέβαλε καθοριστικά στην 

ανάπτυξη της εταιρίας αρχικά σαν υπάλληλος , στη συνέχεια δε και συγκεκριμένα από το 

1968 από τη θέση του Γενικού Διευθυντή και στη συνέχεια από τη θέση του Διευθύνοντος 

Συμβούλου,  την οποία και  διατήρησε έως το 2005.  

Ασχολήθηκε ενεργά με θέματα του κλάδου των εταιριών πετρελαίου  και συνέβαλε σημαντικά 

στη δημιουργία του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαίου (ΣΕΕΠΕ), στον οποίο εξελέγη 

επανειλημμένα Πρόεδρος αλλά και Συντονιστής Πετρελαϊκής Πολιτικής. 

Έκτοτε και μέχρι σήμερα είναι Πρόεδρος - μη εκτελεστικό μέλος  του Διοικητικού Συμβουλίου 

της εταιρίας.  

Επιπλέον, συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της ELIN VERD ως Αντιπρόεδρος –μη 

εκτελεστικό μέλος. 

 

Σαράντης Κωνσταντίνος του Θεοδώρου 

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Σαράντης διετέλεσε μέλος Δ.Σ πολλών εταιριών και  είναι επί του 

παρόντος μέλος (Αντιπρόεδρος) της Estee Lauder Hellas. Διετέλεσε Πρόεδρος του ΔΣ και 

νομικός σύμβουλος των “Αθηναϊκών Ξενοδοχείων και Εμπορικών Επιχειρήσεων (Athenian 

Hotel and Commercial Enterprises)” από το 1992 και ως μέλος ΔΣ της «ΤΕΞΑΚΟ Ελληνικής 

Εταιρίας Πετρελαίων”, στην οποία ήταν και   επικεφαλής εσωτερικός νομικός σύμβουλος από 

το 1983 έως το 2000. Από το 2000 είναι senior partner της δικηγορικής εταιρίας ΖΕΠΠΟΣ & 



ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ καθώς  και  επικεφαλής της ομάδας Εταιρικής & Εμπορικής Πρακτικής  και 

τμήματος εταιριών και ένας από τους επικεφαλής στην διεκδίκηση απαιτήσεων. 

Έχει ευρεία εμπειρία στα ενεργειακά θέματα και ειδικά στα πετρελαιοειδή προϊόντα. Όσο ήταν 

στην ΤΕΞΑΚΟ επέβλεψε πολλά projects, συμπεριλαμβανομένων : του Star Project, μεγάλη 

μεταφορά περιουσιακών και εμπορικών στοιχείων από την BP στην ΤΕΞΑΚΟ, της 

δημιουργίας μίας νέας ναυτιλιακής λειτουργίας Chevron Texaco; της ματαιωθείσας 

συγχώνευσής Texaco -  Petrola; της πώλησης του μεγαλύτερου σταθμού της ΤΕΞΑΚΟ σε 

τοπική πετρελαϊκή εταιρία, την εξαγορά Shell - Texaco. Ήταν ο επικεφαλής της δικηγορικής 

ομάδας που ασχολήθηκε με την προσφορά για την διανομή αερίου και πετρελαίου στην 

ευρύτερη περιοχή των Αθηνών και με το σύστημα υποστήριξης πελατών. Έκανε ευρέως 

lobbying σε σχέση  με το τελευταίο νομοσχέδιο εμπορίας πετρελαίου και συνεισέφερε αριθμό 

τροποποιήσεων στο αρχικό σχέδιο.  

Ως επικεφαλής σύμβουλος της ΤΕΞΑΚΟ Ελλάς και πρώην επικεφαλής του Εμπορικού 

τμήματος και τμήματος εταιριών της δικηγορικής εταιρίας, απέκτησε μεγάλη εμπειρία στην 

διοίκηση νομικών ομάδων. Μεταξύ άλλων, ήταν ο επικεφαλής της ομάδας των Ελλήνων 

νομικών στην ίδρυση της κοινοπραξίας Estee Lauder Hellas – Estee Lauder International. 

Επέβλεψε επίσης την ίδρυση λειτουργίας Logistics για την ελληνική θυγατρική της εταιρίας 

Metro Gmbh.  

 

Τσούνιας Γεώργιος του Βασιλείου 

Ο κ. Τσούνιας  Γεώργιος  είναι πτυχιούχος  Οικονομικών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών.  Έχει εργαστεί σε διάφορες  εταιρίες ως  οικονομικός και φορολογικός σύμβουλος,  

ενώ έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος της BIOANALYTIKA SA και μέλος διοικητικού συμβουλίου 

της εταιρίας ΚΑΝΑΡΗ Α.Ε.  

Στην ΕΛΙΝΟΙΛ εργάζεται από το 1972 στην οικονομική διεύθυνση. 

Σήμερα συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας ως Αντιπρόεδρος – Εκτελεστικό 

μέλος -. και είναι  επικεφαλής της Οικονομικής Διεύθυνσης. 

Τέλος, είναι μέλος των διοικητικών συμβουλίων των θυγατρικών της εταιρίας ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΑΕ, ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ Α.Ε, ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε καθώς και της συγγενούς εταιρίας ELIN VERD. 

 

Ψυχογιός Ιωάννης του Γεωργίου 

Ο κ. Ψυχογιός αποφοίτησε το 1981 από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με δίπλωμα 

Χημικού Μηχανικού. Το 1993 ολοκλήρωσε Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Ελληνική 

Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων.  



Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του το 1985 ως  τεχνικός διευθυντής στην εταιρεία ΛΑΝΤΖΗΣ Α.Ε., 

βιομηχανία κατασκευής αυτοκόλλητων ταινιών.  

Από το 1985 εργάστηκε στην εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε σε διάφορες θέσεις στο 

Διυλιστήριο Ασπροπύργου μεταξύ των οποίων του Διευθυντού Τεχνικών Υπηρεσιών και του 

Γενικού Διευθυντή  Διυλιστηρίου. 

Από το 2005 – 2008 εργάστηκε στην εταιρία ΟΚΤΑ A.D. στα Σκόπια, μια ολοκληρωμένη 

εταιρία λειτουργίας διυλιστηρίου και δικτύου χονδρικής και λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών, 

ως Διευθύνων Σύμβουλος αυτής.  

Την περίοδο 2010-2015 εργάστηκε στις εταιρίες ΕΚΟ Α.Ε και  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ ως 

Διευθύνων Σύμβουλος . 

Το διάστημα 2015-2018 κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή Προμήθειας διύλισης και 

εμπορίας αργού και προϊόντων, και εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της 

εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  

Από το 2019 έως και σήμερα δραστηριοποιείται ως σύμβουλος στον ενεργειακό τομέα με 

ειδίκευση σε τεχνικές υπηρεσίες και λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων διυλιστηρίων, 

προμήθεια αργού πετρελαίου και εμπορία προϊόντων, ανάπτυξη και λειτουργία εταιρειών 

λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών, υλοποίηση προγραμμάτων βελτίωσης περιθωρίων και 

μείωσης κόστους και project management.  

Κατά το παρελθόν διετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Εταιρειών Πωλήσεων 

Πετρελαιοειδών και είναι μέλος του Ελληνικού Τεχνικού Επιμελητηρίου.  

 

 


