
Armodios Yannidis 
 
Armodios was born in Piraeus, Greece on 1972. He studied Business 
administration in Athens. He speaks English, German and French. He 
is married to Despina who is a certified lawyer and also holds a 
degree in Political Sciences. They have a son named Stavros and a 
daughter named Maria. 
 
Since 1995 he held managerial positions in the family owned group, 
Yannidis Group which produces architectural paints (Vitex), 
waterproofing materials (Hermes), thermal insulation systems 
(VitexTHERM) and marine coatings (Eumaria). The group employs 200 people in Greece, 
Serbia and Bulgaria. Since 2000 he is an executive VP of the group and since 2012 the C.E.O.  
 
Construction was one of the most affected industries from the crisis in the Greek economy 
and lost approximately 90% of its size from 2008 to 2012. The architectural paints industry 
market declined by 48% and the Yannidis Group lost the equivalent sales. Although the 
market size is relatively stable since 2012, Vitex has bounced back with an increase of 32% in 
sales in 5 years’ time and strong profitability.   
 
Vitex operates one of the most modern paints factory in Europe, certified and awarded for 
its performance regarding Health & Safety, Environmental practices, Waste management 
and Energy utilization.  
 
As an entrepreneur, Armodios enjoys competition and the everyday struggle for sales and 
market share. He is a supporter of innovation not only in technological aspects but also in 
marketing and management practices. Vitex’s principles regarding honesty and transparency 
are strongly fostered by Armodios who believes the company should be a breeding ground 
for accountable and effective professionals that take initiatives. Law abiding is of paramount 
importance, and he is working with the industry bodies for minimization of state 
interference in the market place and maximization of social accountability. 
 
Armodios has served in positions representing the paints and chemicals industries in the EU 
and in Greece. He has been or currently (*) is: 
 

 Chairman of the Hellenic Association of Chemical Industries (*now board member).  

 Member of the board of EENE Hellenic Entrepreneurs Association*.  

 Chairman of the Hellenic Coatings Association. 

 Member of the Board of CEPE, the European Paint & Inks Manufacturers Association 
 

His favorite motto is a quote of Sir Winston Churchill:  
“Sometimes doing your best is not good enough. Sometimes you must do what is required.” 

 
 
gr.linkedin.com/in/armodios/ www.yannidis.com  www.vitex.gr  
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Αρμόδιος Γιαννίδης 
 
Ο Αρμόδιος γεννήθηκε στον Πειραιά το 1972. Σπούδασε Διοίκηση 
Επιχειρήσεων στην Αθήνα. Μιλάει Αγγλικά, Γερμανικά και Γαλλικά. 
Είναι παντρεμένος με την Δέσποινα Ρήγα, δικηγόρο και πτυχιούχο 
πολιτικών επιστημών. Έχουν ένα γιό τον Σταύρο και μία κόρη τη 
Μαρία.  
 
Από το 1995 κατέλαβε διάφορες θέσεις στην οικογενειακή 
επιχείρηση, τον Όμιλο Γιαννίδη ο οποίος παράγει οικοδομικά 
χρώματα (Vitex), στεγανωτικά υλικά (Hermes), υλικά 
θερμομονώσεων (VitexTHERM) και ναυτιλιακά χρώματα (Eumaria). Ο Όμιλος απασχολεί 
200 άτομα στην Ελλάδα την Σερβία και την Βουλγαρία. Από το 2000 είναι εντεταλμένος 
αντιπρόεδρος και από το 2012 CEO.  
 
Ο οικοδομικός κλάδος επηρεάστηκε ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση και απώλεσε 
περίπου το 90% του κύκλου εργασιών του από το 2008 έως το 2012. Η αγορά των 
οικοδομικών χρωμάτων συρρικνώθηκε κατά 48% ενώ ο όμιλος Γιαννίδη απώλεσε ανάλογα 
ποσοστά. Παρά την στασιμότητα της αγοράς από το 2012 ο Όμιλος επανήλθε με αύξηση 
πωλήσεων κατά 32% στην πενταετία που ακολούθησε και υψηλή οικονομική ευρωστία.    
 
Η Vitex έχει επενδύσει σε ένα από τα πλέον μοντέρνα εργοστάσια της Ευρώπης, 
πιστοποιημένο και βραβευμένο για τις επιδόσεις του σχετικά με τον σεβασμό προς το 
περιβάλλον, την υγιεινή & ασφάλεια, την διαχείριση αποβλήτων και την χρήση ενέργειας. 
 
Ως επιχειρηματίας, ο Αρμόδιος, απολαμβάνει τον ανταγωνισμό και την καθημερινή 
προσπάθεια για πωλήσεις και αύξηση του μεριδίου αγοράς. Είναι υποστηρικτής της 
καινοτομίας, όχι μόνο σε τεχνολογικό επίπεδο αλλά και σε πρακτικές διοίκησης και 
μάρκετινγκ. Οι αρχές της Vitex σχετικά με την ακεραιότητα και την διαφάνεια προωθούνται 
έντονα από τον Αρμόδιο ο οποίος πιστεύει ότι η εταιρία πρέπει να είναι φυτώριο 
υπεύθυνων και αποτελεσματικών επαγγελματιών που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Η 
τήρηση της νομοθεσίας είναι κορυφαίας σημασίας, οπότε συνεργάζεται με τους κλαδικούς 
φορείς της βιομηχανίας με σκοπό την μείωση της κρατικής παρεμβατικότητας και την 
μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της.  
  
Ο Αρμόδιος έχει υπηρετήσει από διάφορες θέσεις, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα, 
την χημική βιομηχανία. Έχει διατελέσει ή είναι (*): 
 

 Πρόεδρος του ΣΕΧΒ - Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών.(*τώρα μέλος 
του ΔΣ)  

 Πρόεδρος της ΠΕΒΧΒΜ - Πανελληνίου Ενώσεων Βιομηχανιών Χρωμάτων Βερνικιών 
& Μελανών. 

 Μέλος του ΔΣ της ΕΕΝΕ – Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών(*)  

 Mέλος του ΔΣ του CEPE, the European Paint & Inks Manufacturers Association 
 

Το αγαπημένο του motto είναι η ρήση του Sir Winston Churchill:  
“Sometimes doing your best is not good enough. Sometimes you must do what is required.” 
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