


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Αγαπητοί Σύνεδροι,

Ο ρόλος του έμμισθου δικηγόρου σε σχέση με θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, η Επιχειρηματική Ηθική ως μέσο ανάπτυξης 

και ανταγωνιστικότητας, καθώς και η εμπορική επικοινωνία και το marketing εντός του πλαισίου της Κανονιστικής Λειτουργίας 

είναι μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν στο 4th Corporate Lawyers Forum, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Tετάρτη 26 

Ιουνίου 2019, στο N.J.V. Athens Plaza Hotel, υπό την αιγίδα του Ελληνογερμανικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

και του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ). Το συνέδριο με Scientific Partner τις 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ Α.Ε συντόνισε ο δημοσιογράφος και δικηγόρος, κ. Αντώνης Παπαγιαννίδης.

Το συνέδριο στέφθηκε με επιτυχία τόσο από πλευράς παρουσίασης και διάρθρωσης του προγράμματος, σημαντικών

συμμετοχών, ουσιαστικού και διαδραστικού διαλόγου, όσο και από πλευράς διάχυσης των συμπερασμάτων που εξήχθησαν.

Γρηγόρης Λεωνίδης, Managing Partner, Palladian Conferences



Γρηγόρης Λεωνίδης
Managing Partner, Palladian Conferences 



Αντώνης Παπαγιαννίδης
Δικηγόρος & Δημοσιογράφος 



Αυγή Οικονομίδου
Αντιπρόεδρος - Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος 

(ΣΕΚΑΣΕ), Associate Advisor Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών 
Πολιτικών – Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) 



Τερψιχόρη Μαγδαληνού
Δικηγόρος, Εταίρος - Δικηγορική Εταιρεία Σταυρόπουλος & Συνεργάτες 

Τίτλος ομιλίας: Ευθύνη Μελών Δ.Σ - τι αλλάζει;

Πατήστε εδώ για να δείτε την παρουσίαση

http://www.palladianconferences.gr/clf19.php


Ενότητα Ι: Ο ρόλος του έμμισθου δικηγόρου στη δημιουργία και διατήρηση κουλτούρας 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην εταιρεία

Σταυρούλα Τσακιρίδη, Senior Legal Counsel, Data Privacy & Digital – Group Legal, HSBC 

Γεράσιμος Κουνάδης, Δικηγόρος, Κανονιστική Συμμόρφωση & Εταιρική Διακυβέρνηση - Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος 

Σωτήρης Παπαδόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Δρ. Νομικής Αθηνών, Αναπληρωτής Διευθυντής Νομικών 
Υπηρεσιών – ΕΥΔΑΠ 

Νίκος Μαρκόπουλος, Δικηγόρος MSc, CFE, Επικεφαλής Λειτουργίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης –
Interamerican 



Ενότητα Ι: Ο ρόλος του έμμισθου δικηγόρου στη δημιουργία και διατήρηση κουλτούρας 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην εταιρεία

Τίτλος ομιλίας: Η Αρχή Της Λογοδοσίας στο Πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού
Για Την Προστασία Δεδομένων (GDPR)

Σταυρούλα Τσακιρίδη, Senior Legal Counsel, Data Privacy & Digital – Group Legal, HSBC 

Πατήστε εδώ για να δείτε την παρουσίαση

http://www.palladianconferences.gr/img/clf19_presentations/TSAKIRIDI.pdf


Ενότητα Ι: Ο ρόλος του έμμισθου δικηγόρου στη δημιουργία και διατήρηση κουλτούρας 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην εταιρεία

Γεράσιμος Κουνάδης, Δικηγόρος, Κανονιστική Συμμόρφωση & Εταιρική Διακυβέρνηση - Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος 

Τίτλος ομιλίας: The evolving role of the lawyer as a compliance officer: best practices and future
trends

Πατήστε εδώ για να δείτε την παρουσίαση

http://www.palladianconferences.gr/img/clf19_presentations/KOUNADIS.pdf


Ενότητα Ι: Ο ρόλος του έμμισθου δικηγόρου στη δημιουργία και διατήρηση κουλτούρας 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην εταιρεία

Σωτήρης Παπαδόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Δρ. Νομικής Αθηνών, Αναπληρωτής Διευθυντής Νομικών 
Υπηρεσιών – ΕΥΔΑΠ 

Τίτλος ομιλίας: Η Κανονιστική Συμμόρφωση σε ΔΕΚΟ που παρέχει υπηρεσίες κοινής ωφελείας, σε 
εξειδικευμένο τεχνικό αντικείμενο (ύδρευση- αποχέτευση) 

Πατήστε εδώ για να δείτε την παρουσίαση

http://www.palladianconferences.gr/img/clf19_presentations/PAPADOPOULOS.pdf


Ενότητα Ι: Ο ρόλος του έμμισθου δικηγόρου στη δημιουργία και διατήρηση κουλτούρας 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην εταιρεία

Νίκος Μαρκόπουλος, Δικηγόρος MSc, CFE, Επικεφαλής Λειτουργίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης –
Interamerican 

Τίτλος ομιλίας: Ασφαλιστική Επιχείρηση και Κανονιστική Συμμόρφωση Ο ρόλος του εμμίσθου Δικηγόρου ως 
μέλους της Κανονιστικής Λειτουργίας 

Πατήστε εδώ για να δείτε την παρουσίαση

http://www.palladianconferences.gr/img/clf19_presentations/MARKOPOULOS.pdf


Ενότητα ΙΙ: Στρατηγικές και πρακτικά παραδείγματα που διευκολύνουν την εφαρμογή 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε ένα περιβάλλον τεχνολογικής πολυπλοκότητας 

Ιωάννης Αψούρης, Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου, Όμιλος Εταιρειών - Ελληνικά 
Πετρέλαια 

Dr Άννα Δαμάσκου, Principal Associate, Compliance and Operational Risk Management Office & Data 
Protection Officer - Black Sea Trade & Development Bank

Κώστας Αργυρόπουλος, Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών - Space Hellas 

Αντώνης Ρούσσος, Senior Director, Privacy Lead Ethics & Compliance - Astellas Pharma Europe 



Ενότητα ΙΙ: Στρατηγικές και πρακτικά παραδείγματα που διευκολύνουν την εφαρμογή 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε ένα περιβάλλον τεχνολογικής πολυπλοκότητας 

Ιωάννης Αψούρης, Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου, Όμιλος Εταιρειών - Ελληνικά 
Πετρέλαια 

Τίτλος ομιλίας: Ο ρόλος Του έμμισθου δικηγόρου Στις διερευνήσεις εντός των εταιρειών

Πατήστε εδώ για να δείτε την παρουσίαση

http://www.palladianconferences.gr/img/clf19_presentations/APSOURIS.pdf


Ενότητα ΙΙ: Στρατηγικές και πρακτικά παραδείγματα που διευκολύνουν την εφαρμογή 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε ένα περιβάλλον τεχνολογικής πολυπλοκότητας 

Dr Άννα Δαμάσκου, Principal Associate, Compliance and Operational Risk Management Office & Data 
Protection Officer - Black Sea Trade & Development Bank

Τίτλος ομιλίας: Η προστασία των whistleblowers από την εταιρεία: Ένα οριζόντιο και ολιστικό εγχείρημα υπό 
το πρίσμα της νέας οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πατήστε εδώ για να δείτε την παρουσίαση

http://www.palladianconferences.gr/img/clf19_presentations/DAMASKOU.pdf


Ενότητα ΙΙ: Στρατηγικές και πρακτικά παραδείγματα που διευκολύνουν την εφαρμογή 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε ένα περιβάλλον τεχνολογικής πολυπλοκότητας 

Κώστας Αργυρόπουλος, Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών - Space Hellas 

Τίτλος ομιλίας: Στρατηγικές & Δεδομένα Συμμόρφωσης Εταιρειών με Μετοχές Εισηγμένες σε Ρυθμιζόμενες 
Αγορές

Πατήστε εδώ για να δείτε την παρουσίαση

http://www.palladianconferences.gr/img/clf19_presentations/ARGIROPOULOS.pdf


Ενότητα ΙΙ: Στρατηγικές και πρακτικά παραδείγματα που διευκολύνουν την εφαρμογή 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε ένα περιβάλλον τεχνολογικής πολυπλοκότητας 

Αντώνης Ρούσσος, Senior Director, Privacy Lead Ethics & Compliance - Astellas Pharma Europe 

Τίτλος ομιλίας: Measuring the effectiveness of a compliance program

Πατήστε εδώ για να δείτε την παρουσίαση

http://www.palladianconferences.gr/img/clf19_presentations/ROUSSOS.pdf


Σπύρος Τάσσης
Δικηγόρος, Πρόεδρος - Ένωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Ιδιωτικότητας 

Τίτλος ομιλίας: Μάρκετινγκ, εμπορική επικοινωνία και GDPR

Πατήστε εδώ για να δείτε την παρουσίαση

http://www.palladianconferences.gr/clf19.php


Βικτωρία Μερτικοπούλου
LL.M., Ph.D., Counsel, EU & Competition / Regulatory / Compliance - Kyriakides Georgopoulos Law Firm 

Τίτλος ομιλίας: Κανόνες Ανταγωνισμού, Διαδικασίες των Αρχών Ανταγωνισμού και Εταιρική Συμμόρφωση:
Οδικός Χάρτης για ένα Αναγκαίο Καλό

Πατήστε εδώ για να δείτε την παρουσίαση

http://www.palladianconferences.gr/img/clf19_presentations/MERTIKOPOULOU.pdf


Ενότητα ΙΙΙ: Risk and Compliance - Καθοδηγώντας την διοίκηση στην 
εφαρμογή στρατηγικής και πωλήσεων σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού 

Σπύρος Θέμελης, Νομικός Σύμβουλος - Παπαστράτος 

Τίτλος ομιλίας: Παπαστράτος : Επιχειρηματικός Μετασχηματισμός & Κανονιστική Συμμόρφωση:
Σκύλλα & Χάρυβδη Ή Κάστωρ & Πολυδεύκης ;

Πατήστε εδώ για να δείτε την παρουσίαση

http://www.palladianconferences.gr/img/clf19_presentations/THEMELIS.pdf


Ενότητα ΙΙΙ: Risk and Compliance - Καθοδηγώντας την διοίκηση στην 
εφαρμογή στρατηγικής και πωλήσεων σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού 

Dr Βασίλης Καραγιάννης, Partner - KLC Law Firm 

Τίτλος ομιλίας: Προγράμματα συμμόρφωσης με το δίκαιο του ανταγωνισμού και επίδραση
στη διαμόρφωση της εμπορικής πολιτικής των επιχειρήσεων 

Πατήστε εδώ για να δείτε την παρουσίαση

http://www.palladianconferences.gr/img/clf19_presentations/KARAGIANNIS.pdf


Ενότητα ΙΙΙ: Risk and Compliance - Καθοδηγώντας την διοίκηση στην 
εφαρμογή στρατηγικής και πωλήσεων σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού 

Ματίνα Κρέστα, Δικηγόρος, LLM, MSc, MBA, Διευθύντρια Νομικής Υπηρεσίας - Δέλτα Τρόφιμα 

Τίτλος ομιλίας: Η Επιχειρηματική Ηθική ως Μέσο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας

Πατήστε εδώ για να δείτε την παρουσίαση

http://www.palladianconferences.gr/img/clf19_presentations/KRESTA.pdf


Ενότητα ΙΙΙ: Risk and Compliance - Καθοδηγώντας την διοίκηση στην 
εφαρμογή στρατηγικής και πωλήσεων σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού 

Εύη Μαθιού, Legal, Compliance & Quality Manager - Novo Nordisk 

Τίτλος ομιλίας: Business Ethics Mindset and best practices in order to make Compliance relevant for people



TO ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ -ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρουσία εκπροσώπων των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου, μαζί με τα φλέγοντα ζητήματα

που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των θεματικών ενοτήτων του συνεδρίου είχαν ως αποτέλεσμα

την ικανοποιητική κάλυψη του συνεδρίου από τα ΜΜΕ.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΠΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΛΑΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Τίτλος Μέσο Υπηρεσία Ημ/νία Δημ/σης Link

Σε εξέλιξη το 4th Corporate Lawyers Forum – The 
compliance issue bankwars.gr Web 26/6/19 Link

11 έμμισθοι δικηγόροι ομιλητές στο 4th Corporate 
Lawyers Forum bankwars.gr Web 20/6/19 Link

Σε εξέλιξη το 4th Corporate Lawyers Forum – The 
compliance issue dexia.gr Web 26/6/19 Link

11 έμμισθοι δικηγόροι ομιλητές στο 4th Corporate 
Lawyers Forum dexia.gr Web 20/6/19 Link

Σε εξέλιξη το 4th Corporate Lawyers Forum – The 
compliance issue dytikielladanews.gr Web 26/6/19 Link

11 έμμισθοι δικηγόροι ομιλητές στο 4th Corporate 
Lawyers Forum dytikielladanews.gr Web 20/6/19 Link

Σε εξέλιξη το 4th Corporate Lawyers Forum – The 
compliance issue energy2day.gr Web 26/6/19 Link

http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2213432210&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2209412835&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2213430834&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2209416470&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2213431315&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2209417634&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2213431244&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Τίτλος Μέσο Υπηρεσία Ημ/νία Δημ/σης Link

11 έμμισθοι δικηγόροι ομιλητές στο 4th Corporate 
Lawyers Forum energy2day.gr Web 20/6/19 Link

Σε εξέλιξη το 4th Corporate Lawyers Forum – The 
compliance issue! eretikos.gr Web 26/6/19 Link

Έρχεται το 4th CORPORATE LAWYERS FORUM! eretikos.gr Web 20/6/19 Link

Ολοκληρώθηκε το 4th Corporate Lawers Forum euro2day.gr Web 28/6/19 Link

11 έμμισθοι δικηγόροι ομιλητές στο 4th Corporate 
Lawyers Forum insurancedaily.gr Web 21/6/19 Link

Σε εξέλιξη το 4th Corporate Lawyers Forum – The 
compliance issue mikrometoxos.gr Web 26/6/19 Link

11 έμμισθοι δικηγόροι ομιλητές στο 4th Corporate 
Lawyers Forum mikrometoxos.gr Web 20/6/19 Link

4th Corporate Lawyers Forum: «Η Κανονιστική 
Συμμόρφωση δεν είναι υποχρέωση, είναι ανάγκη» mononews.gr Web 28/6/19 Link

http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2209417554&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2213506762&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2209551415&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2214978469&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2210364164&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2213427860&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2209410607&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2214994527&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Τίτλος Μέσο Υπηρεσία Ημ/νία Δημ/σης Link

Σε εξέλιξη το 4th Corporate Lawyers Forum – The 
compliance issue nea-epoxi.gr Web 26/6/19 Link

11 έμμισθοι δικηγόροι ομιλητές στο 4th Corporate 
Lawyers Forum nea-epoxi.gr Web 20/6/19 Link

Σε εξέλιξη το 4th Corporate Lawyers Forum – The 
compliance issue neasamos.gr Web 26/6/19 Link

11 έμμισθοι δικηγόροι ομιλητές στο 4th Corporate 
Lawyers Forum neasamos.gr Web 20/6/19 Link

Ολοκληρώθηκε το 4th Corporate Lawers Forum thebanker.gr Web 28/6/19 Link

http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2213428450&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2209418791&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2213433285&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2209415186&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2214978279&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891


Bankwars.gr 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ



dexia.gr 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ



insurancedaily.gr mikrometoxos.gr

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ



mikrometoxos.gr

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ



Mononews.gr

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ



Nea-epoxi.gr

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
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BRONZE SPONSOR

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ιδρύθηκε το 1998 και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους
Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη Ν.A. Ευρώπη, με δραστηριότητες σε 6 χώρες.
Οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX: ELPE) και στο
Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE: HLPD).

Η σταδιακή μετεξέλιξή του από πετρελαϊκή σε ενεργειακή δύναμη συνοδεύεται από διεθνείς
δραστηριότητες, επεκτάσεις και συμμαχίες, αλλά και από ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα με
επιλεγμένες κερδοφόρες επενδύσεις σε νέους τομείς.

Οι δραστηριότητες του Ομίλου είναι:
• Διύλιση, Εφοδιασμός και Εμπορία Πετρελαιοειδών
• Λιανική Εμπορία πετρελαιοειδών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό
• Παραγωγή και Εμπορία Πετροχημικών
• Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων
• Παραγωγή Ενέργειας και Φυσικό Αέριο
• Τεχνικές Μελέτες

Το 2018 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στα 9,8 δισεκατομμύρια ευρώ.
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υλοποιεί ένα μεγάλο αριθμό δράσεων Εταιρικής
Υπευθυνότητας, με κεντρικούς άξονες την υποστήριξη της Νέας Γενιάς και την ενίσχυση
των ευπαθών κοινωνικά ομάδων.
www.helpe.gr
info@helpe.gr

http://www.helpe.gr/
mailto:info@helpe.gr


BRONZE SPONSOR

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών ύδρευσης,

αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων, καλύπτοντας τις ανάγκες άνω του 40% του συνολικού πληθυσμού της χώρας.

Στον τομέα της ύδρευσης, μέσω 10.000 χιλιομέτρων δικτύου εξυπηρετεί περίπου 4.3000.000 πελάτες (2.100.000 συνδέσεις

περίπου), ενώ στον τομέα της αποχέτευσης με ένα δίκτυο μήκους 8.300 χιλιομέτρων εξυπηρετεί περίπου 3.500.000

πελάτες.

Η ΕΥΔΑΠ τροφοδοτεί την Αττική με ένα από τα πιο ποιοτικά νερά της Ευρώπης, καθώς οι κύριες πηγές υδροληψίας και

οι ταμιευτήρες που χρησιμοποιούνται, βρίσκονται σε περιοχές απαλλαγμένες από γεωργική και βιομηχανική

δραστηριότητα, ενώ η μεταφορά του γίνεται με φυσικό τρόπο μέσω βαρύτητας, με μικρή κατανάλωση ενέργειας.

Η διαχείριση των λυμάτων γίνεται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος επεξεργασίας

τους στα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων, με ιδιαίτερη σημασία για την προστασία του περιβάλλοντος.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε εκατομμύρια καταναλωτές και με διαρκείς επενδύσεις στην τεχνολογία και την

εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της, η ΕΥΔΑΠ φροντίζει καθημερινά ώστε το νερό της «βρύσης» να έχει ένα

οικονομικό τιμολόγιο και να είναι ένα από τα καθαρότερα της Ευρώπης.



BRONZE SPONSOR

KYRIAKIDES GEORGOPOULOS (KG) Law Firm is a leading Greek multi-tier business law firm and the largest in Greece, dating back to 1930’s and recognized as one
of the most prestigious law firms in Greece.
The firm numbers over 100 highly skilled lawyers who are actively involved in the provision of legal services to high profile Greek and international clients in complex
and innovative cross-border deals.
With offices in Athens and Thessaloniki, our multi-disciplinary teams set the standards for commercially-aware, responsive service in the most complex and
sophisticated legal issues. KG pioneered in the Greek market by becoming ISO certified since 2006 and still remains one of a handful of ISO 9001 certified law firms
in Greece.
For more than 50 years KG has been the preferred choice for US and European international law firms seeking local legal counsel in Greece capable for delivering
legal services at the most demanding international standards of professional quality and client service. We continue to develop and sustain multi- generational
relationships with high-profile partners in major international and global law firms, as well as the exchange of expertise and intellectual capital that only such
enduring relationships can produce.
Our partners and lawyers are prominent participants in international practice law institutions and networks, such as the International Bar Association, the American
Bar Association, the Antitrust Alliance, the Employment Law Alliance, the European Employment Lawyers Association, the International Fiscal Association, etc. and
frequently publish in major international journals and books.
KG is a founding member of South East Europe Legal Group (SEE Legal) – www.seelegal.org, a regional alliance of major law firms from 12 countries in South East
Europe, established in 2003. Working together on cross border transactions, SEE Legal is the largest local legal team in South East Europe, with more than 450
lawyers organized in cross - jurisdictional practice groups.
Our firm’s performance is consistently ranked highly by the most prestigious of international directories, such as Chambers & Partners Global, Chambers &
Partners Europe, Legal 500 EMEA, as well as IFLR1000.



BRONZE SPONSOR

H Παπαστράτος, θυγατρική εταιρεία της Philip Morris international (PMI) κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή και εμπορία τσιγάρων και
smoke-free προϊόντων καπνού στην Ελλάδα για εννέα δεκαετίες. Το 2017 γύρισε σελίδα στην ιστορία της και πήρε πρωταγωνιστική θέση
στον ριζικό μετασχηματισμό του κλάδου των καπνικών προϊόντων και την υλοποίηση του μεγάλου οράματος της PMI για έναν κόσμο
απαλλαγμένο από το τσιγάρο προς όφελος των ενήλικων καπνιστών που έχουν επιλέξει να συνεχίσουν να καπνίζουν και της κοινωνίας
γενικότερα. Με μια σημαντική επένδυση ύψους 300 εκατ. ευρώ, η Παπαστράτος μετέτρεψε το εργοστάσιό της στον Ασπρόπυργο σε
μονάδα αποκλειστικής παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού για το νέο, καινοτόμο προϊόν, το IQOS, το πρώτο heat-not-burn (μη
καιόμενου καπνού) προϊόν της PMI, δυνητικά μειωμένου κινδύνου σε σχέση με το τσιγάρο. Toν Απρίλιο του 2019, o Αμερικανικός
Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) επέτρεψε την κυκλοφορία του IQOS στις ΗΠΑ και έκρινε το προϊόν ως κατάλληλο για την
προστασία της δημόσιας υγείας. Περίπου 7,3 εκατ. ενήλικοι καπνιστές σε 47 χώρες και περισσότεροι από 150.000 στην Ελλάδα έχουν
επιλέξει τη νέα τεχνολογία. Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο www.pmi.com.
Η Παπαστράτος με συνέπεια υλοποιεί τα τελευταία χρόνια ένα εκτεταμένο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την
ανακούφιση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Έχει βραβευτεί επανειλημμένα ως Best Work Place και Top Employer για το δυναμικό
εργασιακό της περιβάλλον, ενώ αποτελεί και την πρώτη ελληνική εταιρεία με την πιστοποίηση Equal Salary. Η Παπαστράτος έχει
αναδειχθεί ως η «No 1 Αξιοθαύμαστη Εταιρεία στην Ελλάδα» και ως η «Νο 1 Αξιοθαύμαστη Βιομηχανία» από το περιοδικό Fortune.

http://www.pmi.com/


SUPPORTER

Η KLC Law Firm ιδρύθηκε το 2000 και συγχωνεύει την παράδοση δεκαετιών τριών μεγάλων δικηγορικών γραφείων σε μια σύγχρονη εταιρική

μορφή. Από την ίδρυσή της η KLC αποτελεί σταθερά μία από τις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες δικηγορικές εταιρείες στην Ελλάδα. Η

εταιρεία παρέχει νομικές υπηρεσίες εντός και εκτός Ελλάδας σε επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα, δημόσιους οργανισμούς και κυβερνήσεις. Οι

υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες της KLC είναι αποτέλεσμα βαθιάς γνώσης, επαγγελματισμού, επιχειρηματικά προσανατολισμένης

νομικής σκέψης και εκτενούς εμπειρίας της ομάδας. Οι αφοσιωμένοι, έμπειροι και υψηλής νομικής κατάρτισης συνεργάτες μας, προσφέρουν

στους εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων πελάτες μας αποτελεσματικές, ολοκληρωμένες και υψηλής ποιότητας νομικές υπηρεσίες.

Συγκριτικό πλεονέκτημα της KLC είναι η εξειδίκευση των συνεργατών σε διάφορους τομείς του δικαίου και συγχρόνως, η δυνατότητα

σύνθεσης όλων αυτών των τομέων έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται σφαιρικά τα θέματα των πελατών, πάντα με γνώμονα τις ανάγκες τους.

Έτσι, ακόμα και στα πιο σύνθετα νομικά ζητήματα η ομάδα της KLC προτείνει ουσιαστικές λύσεις μέσα από πρίσμα καινοτομίας με κορυφαίας

ποιότητας νομική υποστήριξη και τρόπο που δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τους πελάτες.

www.klclawfirm.com
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