
 

 

 

 

 

 

INTRALOT: ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

ΣΤΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ  
 

9 Δεκεμβρίου 2019 

 

Ο Όμιλος INTRALOT ανακοινώνει την ανάληψη από τον κ. Λάμπρο  Κληρονόμο (μέχρι σήμερα 

Γενικό Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου) της θέσης του Γενικού Οικονομικού 

Διευθυντή της 100% θυγατρικής INTRALOT Inc. στις ΗΠΑ.  Με την από 03.12.2019 συνεδρίασή 

του το Διοικητικό Συμβούλιο της INTRALOT, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου 

και Συμμόρφωσης, επέλεξε για τη θέση της Διευθύντριας (Επικεφαλής) Εσωτερικού Ελέγχου την 

κα Αλεξάνδρα Μουλαβασίλη. Η τοποθέτηση του κ. Κληρονόμου στην INTRALOT Inc. αποτελεί 

μέρος της πολιτικής και των ενεργειών αναβάθμισης της Διοίκησης της θυγατρικής, η οποία 

κατέχει κεντρικό ρόλο στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων και τη βελτίωση των 

οικονομικών μεγεθών του Ομίλου. Ο κ. Κληρονόμος θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις ΗΠΑ 

κατόπιν ολοκλήρωσης των απαιτούμενων από το νόμο διαδικασιών. 

 
 

INTRALOT 

Η INTRALOT, εισηγμένη εταιρεία που ιδρύθηκε το 1992, έχει αναδειχθεί σε ηγέτιδα δύναμη του κλάδου των τυχερών 

παιχνιδιών, τόσο ως προμηθευτής λύσεων, όσο και ως διοργανωτής τυχερών παιχνιδιών σε 47 κράτη και πολιτείες 

του κόσμου με ρυθμισμένη αγορά. Με κύκλο εργασιών €0,9 δις και περίπου 5.200 εργαζομένους (3.000 εκ των οποίων 

στη μητρική και σε θυγατρικές εταιρείες και 2.200 σε συγγενείς) το 2018, η INTRALOT αναπτύσσεται με βάση την 

καινοτομία που αποσκοπεί στη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη. Η INTRALOT είναι τοποθετημένη στρατηγικά, 

ώστε να προσφέρει στις λοταρίες και στους οργανισμούς τυχερών παιχνιδιών σε όλον τον κόσμο δοκιμασμένες 

λύσεις και λειτουργική τεχνογνωσία. Η εταιρεία έχει σχεδιάσει ένα νέο οικοσύστημα ολιστικών λύσεων για όλα τα 

κανάλια διανομής (omni-channel) και όλες τις κατηγορίες περιεχομένου (Λοταρία, Στοίχημα, Interactive, VLT) για τον 

ψηφιακό μετασχηματισμό των λοταριών. Η INTRALOT έχει λάβει από την Παγκόσμια Ένωση Λοταριών (WLA) την 

σημαντική πιστοποίηση αναφορικά με το Υπεύθυνο Παιχνίδι “WLA Responsible Gaming Framework” καθώς και τα 

πιστοποιητικά ασφάλειας ψηφιακών υπηρεσιών.  

Για περισσότερες πληροφορίες:  

κα. Χρύσα Αμανατίδου, Group Corporate Affairs Director  

Τηλ.: +30 2106156000, Φαξ: +30-2106106800, email: amanatidou@intralot.com - www.intralot.com 
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