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ΤΟΠΟΣ  N.J.V. ATHENS PLAZA

09:00 – 09:30 Προσέλευση – Εγγραφές

09:30 – 10:00 Καλωσόρισμα: 
 Γρηγόρης Λεωνίδης, Managing Partner, Palladian Conferences

 Χαιρετισμοί:     

 Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας, Πρόεδρος - Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ) 

 Βασίλειος Οικονομίδης, Κλαδική Ομάδα Εργασίας Μελών – Ελληνογερμανικό Εμπορικό &  
 Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

 Εισαγωγή στο συνέδριο: 
 Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος 

10:00 – 10:30  ΣΥΖΉΤΗΣΗ
 Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
 Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος

10:30 – 10:45   KEYNOTE SPEECH
 Εξελίξεις στη φορολογική διαδικασία – BEPS – Οι νεότερες εξελίξεις- Η θέση της   

 πολυμερούς συμφωνίας του ΟΟΣΑ και η Οδηγία ΕΕ 2016/1164

 Κατερίνα Πέρρου, Legal Counsel Governor’s Office Independent Authority for Public   
 Revenue Hellenic Republic 

  ΕΝΌΤΗΤΑ Ι

10:45 – 11:45 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 Συντονιστής: 
 Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος 

 Ομιλητές:
  Ιωάννης Σταυρόπουλος, Managing Partner, Stavropoulos & Partners Law Office

 Γιώργος Μυλωνογιάννης, Senior Partner, Fortsakis, Diakopoulos, Mylonogiannis & 

 Associates (FDMA) Law Firm

 Μιχάλης Χειμώνας, Γενικός Διευθυντής ΣΦΕΕ

 Γεώργιος Παπαθανασόπουλος, Σύμβουλος Διοικήσεως Επί Θεμάτων Φορολογίας, 

 Alpha  Bank 
  
  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

11:45 – 11:55    Στυλιανός Πέτσας, Διευθυντής του γραφείου του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, 

 κ. Κυριάκου Μητσοτάκη

 11:55– 12:25    Διάλειμμα Καφέ



  ENOTHTA ΙI
12:25 – 13:25    ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 Η διεύρυνση των Ηλεκτρονικών Συναλλαγών, Όπλο Κατά Της Φοροδιαφυγής (Ηλεκτρονικές  

 Πληρωμές - Ηλεκτρονική Τιμολόγηση) 

 Συντονιστής: 
 Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος 

 Ομιλητές:
 Σοφία Σεχπερίδου, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και   

 Ανθρώπινου Δυναμικού, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) 

 Αντώνης Μουζάκης, Λογιστής – Φοροτεχνικός, Μέλος Δ.Σ. – Πανελλήνια Ομοσπονδία   

 Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 Κώστας Σφακάκης, Σύμβουλος Διοίκησης επί Φορολογικών Θεμάτων, ΣΕΒ

 Κωνσταντίνα Γαλλή, Tax Associate Partner, ΕΥ 

13:25– 14:10 Ελαφρύ Γεύμα

  ENOTHTA ΙII 

14:10 – 15:10    ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 Συντονιστής: 
 Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος 

 Ομιλητές:
  Ξενοφών Παπαγιάννης, Partner, KLC Law Firm 

 Βασίλειος Οικονομίδης, Δικηγόρος-Διευθύνων έταιρος στην Δικηγορική Εταιρεία Β.Δ   

 Οικονομίδης και συνεργάτες 

 Νικολέττα Μερκούρη, Tax Senior Manager, EY

 Ασπασία Μάλλιου, Partner, Potamitis Vekris Law Firm



Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας
Πρόεδρος - Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ) 
Ο Κωνσταντίνος Κόλλιας γεννήθηκε στη Λάρισα το 1976. Σπούδασε οικονομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, με μεταπτυχιακό στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και 
διδακτορικό δίπλωμα στο ίδιο αντικείμενο, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Έχει διατελέσει ειδικός γραμματέας αποκρατικοποιήσεων στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, γενικός 
διευθυντής της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών, αναπληρωτής διοικητής για την 
Ελλάδα στην Παρευξείνια Τράπεζα Επενδύσεων και Ανάπτυξης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας Παροχής 
Αερίου (ΕΠΑ) Αττικής, οικονομικός σύμβουλος του Υπουργού στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών και 
επισκέπτης καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Εργάζεται ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος & σύμβουλος επιχειρηματικής ανάπτυξης στην KLC Law Firm. 
Τον Φεβρουάριο του 2014 εξελέγη Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και τον Φεβρουάριο του 
2017 επανεξελέγη.
Είναι παντρεμένος και έχει ένα παιδί. 

Βασίλειος Οικονομίδης
Δικηγόρος - Διευθύνων εταίρος στην Δικηγορική Εταιρία Β.Δ. Οικονομίδης και 

Συνεργάτες 
Ο Βασίλης Οικονομίδης είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2001. Είναι πτυχιούχος της 
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Εμπορικό-Αστικό Δίκαιο από 
το Ludwig-Maximilians Universitat-Muenchen (2001) και στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο από το Νοrthumbia 
University (Νewcastle 2013). Το 2009 ίδρυσε την δικηγορική εταιρία «Β.Δ.  Οικονομίδης και Συνεργάτες» και  
έκτοτε είναι διευθύνων εταίρος αναλαμβάνοντας επιτυχώς υποθέσεις κυρίως εμπορικού και εταιρικού δικαίου και 
εταιρικών μετασχηματισμών για διεθνείς και εγχώριες επιχειρήσεις στους τομείς της πληροφορικής, τεχνολογίας, 
ιατροφαρμακευτικών προϊόντων, διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και τουρισμού. Μεταξύ άλλων, διαθέτει 
εκτεταμένη εμπειρία σε ζητήματα που σχετίζονται με επενδύσεις σε ακίνητα, φορολόγηση ακίνητης περιουσίας 
και εταιρειών, υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού και πληροφορικής, τραπεζικές συμβάσεις και συμβάσεις 
χρηματοδοτικής και λειτουργικής μίσθωσης. Επιπρόσθετα, έχει λάβει διάκριση από το “Chambers Europe” ως 
αναγνωρισμένος νομικός στον τομέα επίλυσης διαφορών.  Έχει πυκνή αρθρογραφία σε νομικά επιστημονικά αλλά 
και οικονομικού περιεχομένου περιοδικά και μιλά την αγγλική και την γερμανική γλώσσα. 



Αντώνης Παπαγιαννίδης
Δημοσιογράφος
Σπούδασε Νομικά και Οικονομικά στην Αθήνα, στο Στρασβούργο με εξειδίκευση στα Ευρωπαϊκά και στην 
Μεσαιωνική ιστορία. Ασχολήθηκε επαγγελματικά με το δίκαιο των επιχειρήσεων και με θέματα ευρωπαϊκού 
δικαίου. 
Σύμβουλος για Ευρωπαϊκές υποθέσεις στα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Εξωτερικών και Πολιτισμού και 
σύμβουλος ευρωπαϊκών θεμάτων της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Μέλος της Συντακτικής 
Επιτροπής της «Επιθεώρησης Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» και της «Κοινωνίας Πολιτών». Συν-συγγραφέας της 
«Ερμηνείας κατ’ άρθρον της Συνθήκης EOK», έχει γράψει σε νομικά περιοδικά. Μέλος του Δ.Σ. του EKEME, 
παλαιότερα του ΕΚΕΜ και του Forum της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας. 
Δημοσιογράφος στο «BHMA» και τον «OIKONOMIKO TAXYΔPOΜΟ». Εκδότης του βραχύβιου εβδομαδιαίου 
περιοδικού κριτικής ανάλυσης «ΣAMIZNTAT», συνεργάτης της Kυριακάτικης «EΛEYΘEPOTYΠIAΣ», και της 
«HMEPHΣIAΣ». Υπήρξε σύμβουλος επικοινωνίας στην Τράπεζα της Ελλάδος (1999). Συνιδιοκτήτης των εκδόσεων 
ΠOΛIΣ και των METAMEΣONYKTIΩN EKΔOΣEΩN. Σήμερα φιλοξενείται στην «Ναυτεμπορική», γράφει στο PROTAGON 
και είναι Γενικός Διευθυντής του Ομίλου economia («ΟικονομικήΕπιθεώρηση»/  economia.gr.)
Συμμετεχει στο evening report του action 24.

Γιώργος Πιτσιλής
Διοικητής, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) 
O Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, είναι επιτυχημένος Δικηγόρος παρ’ 
Αρείω Πάγω (Δικηγόρος από το 2000).
Έχει αποφοιτήσει από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από την οποία έλαβε και Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο. Είναι επίσης κάτοχος DEA Φορολογικού Δικαίου του Πανεπιστημίου 
Pantheon – Sorbonne (Paris I).
Ειδικεύεται και έχει σημαντική επαγγελματική εμπειρία σε όλο το φάσμα του Φορολογικού Δικαίου, Ελληνικού,   
Διεθνούς και Ευρωπαϊκού. 
Είναι μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών (2008).
Είναι επίσης ομιλητής σε διάφορα συνέδρια και ημερίδες σχετικές με το Ελληνικό και Διεθνές Δίκαιο.

Κατερίνα Πέρρου
Legal Counsel Governor’s Office Independent Authority for Public    

Revenue Hellenic Republic 
Η Κατερίνα Πέρρου είναι δικηγόρος Αθηνών και από το 2016 Νομική Σύμβουλος στο Γραφείο Διοικητή της ΑΑΔΕ. 
Κάτοχος Πτυχίου Νομικής από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από το οποίο έλαβε και Μεταπτυχιακό 
Τίτλο Ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο. Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) στο Διεθνές Φορολογικό Δίκαιο από 
το IALS, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (ΗΒ). Η διδακτορική διατριβή της, με τίτλο “Taxpayer Participation in Tax Treaty 
Dispute Resolution”, έχει δημοσιευθεί από το IBFD. Διετέλεσε μεταδιδακτορική ερευνήτρια σε θέματα διεθνούς 
φορολογικού δικαίου στο  IBFD και είναι επιστημονική συνεργάτις της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
όπου συμμετέχει στη διδασκαλία του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Φορολογικού Δικαίου στο Μεταπτυχιακό του 
Φορολογικού Δικαίου. Είναι επισκέπτρια καθηγήτρια σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού και έχει εκτενή αρθρογραφία 
σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά σε διάφορα θέματα διεθνούς και ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου. 



Ιωάννης Σταυρόπουλος
Managing Partner, Stavropoulos & Partners Law Office 
Δικηγόρος Αθηνών από το 1986. Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας από το 1997. 
Διαχειριστής Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας  «ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ». Σπούδασε στη Νομική Σχολή 
Πανεπιστημίου Αθηνών (1983), και στο Πανεπιστήμιο του Kent, U.K. (LL.M., 1985). Ως φορολογικός σύμβουλος και 
δικηγόρος με μεγάλη εμπειρία και ειδίκευση σε θέματα φορολογικού δικαίου, έχει ασχοληθεί με σημαντικό αριθμό 
υποθέσεων σχετικά με την εφαρμογή των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας, ενδο-ομιλικές συναλλαγές, 
και την Κοινοτική νομοθεσία για την άμεση φορολογία και τον Φ.Π.Α. Αρκετές από τις υποθέσεις του έχουν 
δημιουργήσει νομολογία η οποία έχει δημοσιευθεί σε Ελληνικά και διεθνή νομικά και φορολογικά περιοδικά. Έχει 
λάβει μέρος ως εμπειρογνώμων ή εκπρόσωπος φορέων σε νομοπαρασκευαστικές και επιστημονικές επιτροπές. 
Κατά τα έτη 2012-2013 συμμετείχε ενεργά ως εμπειρογνώμων στην επιτροπή αναμόρφωσης του φορολογικού 
συστήματος υπό την προεδρία του Υφυπουργού Οικονομικών. 
Ως νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων, έχει λάβει μέρος σε σημαντικές υποθέσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών, 
εγχώριες και διεθνείς συναλλαγές μεταβιβάσεων μετοχών και στοιχείων ενεργητικού και υποθέσεων δικαίου 
ανταγωνισμού. Έχει δημοσιεύσει άρθρα για διάφορα θέματα φορολογικού δικαίου και έχει μετάσχει ως ομιλητής 
σε  πλήθος συνεδρίων. Συμμετέχει στη φορολογική επιτροπή του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου και σε 
αντίστοιχες επιτροπές άλλων Συνδέσμων και Επιμελητηρίων.    

Γιώργος Μυλωνογιάννης
Senior Partner, Fortsakis, Diakopoulos, Mylonogiannis & Associates (FDMA) 

Law Firm
Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών (Οικονομικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών) και 
Πτυχιούχος Νομικής (Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών).
Ειδικεύεται στο Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων, στο Φορολογικό Δίκαιο και στα ζητήματα αποκρατικοποιήσεων 
και παραχωρήσεων.
Στο χρονικό διάστημα 1989-1990 διετέλεσε Σύμβουλος του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών 
Ελλάδος και στο χρονικό διάστημα 1990-1993 Σύμβουλος Επενδύσεων του Πρωθυπουργού. Κατά την περίοδο 
1995-2005 διετέλεσε Νομικός Σύμβουλος της Daimler-Chrysler (σημερινό Airbus Group) και των θυγατρικών του 
Ομίλου στην Ελλάδα.
Είναι Διαχειριστής Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας “Φορτσάκης, Διακόπουλος, Μυλωνογιάννης και Συνεργάτες” 
από την ίδρυσή της (2002) μέχρι σήμερα.

Μιχάλης Χειμώνας
Γενικός Διευθυντής ΣΦΕΕ
Από τον Σεπτέμβριο του 2014 ο Μιχάλης Χειμώνας είναι Γενικός Διευθυντής στο Σύνδεσμο Φαρμακευτικών 
Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ).
Ο Γενικός Διευθυντής του ΣΦΕΕ έχει υπηρετήσει σε υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις. Κατείχε τη θέση του 
Διευθύνοντα Συμβούλου ΟΠΑΠ Κύπρου (από το 2011 μέχρι τον Αύγουστο του 2014). Από το 2000 έως το 2010 
εργάστηκε στη Numil Ελλάς (Nutricia – Milupa), στη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου Ελλάδας. Διετέλεσε Γενικός 
Διευθυντής Walt Disney Ελλάδας, Βαλκανίων και Κύπρου, Διευθυντής Μάρκετινγκ στην Pepsico International και 
Group Product Manager στην Colgate Palmolive. 
Ο κ. Χειμώνας είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο της Βαλτιμόρης 
των ΗΠΑ, ενώ κατέχει και Bachelor στο Marketing από το  Πανεπιστήμιο του Maryland. Είναι παντρεμένος και έχει 
μία κόρη. 



Γεώργιος Παπαθανασόπουλος
Σύμβουλος Διοικήσεως Επί Θεμάτων Φορολογίας, Alpha Bank 
Ο κ. Γεώργιος Παπαθανασόπουλος είναι πτυχιούχος του Νομικού Τμήματος  και του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών 
του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου με 39 χρόνια επαγγελματική εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο. Είναι, 
σήμερα, Σύμβουλος Διοίκησης επί Φορολογικών Θεμάτων της Alpha Bank, έχοντας υπηρετήσει ως Διευθυντής της 
Διεύθυνσης Φορολογικών Θεμάτων της ίδιας τράπεζας, καθώς επίσης και ως Υπεύθυνος για το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση της φορολογικής πολιτικής της τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου. Είναι μέλος της Φορολογικής 
Επιτροπής της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, η οποία εισηγείται προς το Υπουργείο Οικονομικών τον σχεδιασμό και 
την επίλυση φορολογικών θεμάτων του τραπεζικού κλάδου. Έχει δώσει διαλέξεις φορολογικού αντικειμένου στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Στυλιανός Πέτσας
Διευθυντής του γραφείου του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκου 

Μητσοτάκη
Ο κ. Στέλιος Πέτσας διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέσεις ευθύνης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Διατέλεσε, 
μεταξύ άλλων, Σύμβουλος του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για θέματα Δημοσιονομικής Πολιτικής, Διευθυντής 
του Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. και 
της Cosmote Α.Ε., μέλος του Προεδρείου της Economic and Development Review Committee (EDRC) του ΟΟΣΑ, 
Προϊστάμενος Εσόδων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Οικονομικός Σύμβουλος της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ, 
εθνικός εμπειρογνώμονας σε Προγράμματα Οικοδόμησης Θεσμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Twinning Projects), 
εκπρόσωπος της Ελλάδας σε Ομάδες Εργασίας και Επιτροπές της Ε.Ε. 
Την περίοδο 2012-2014 ήταν από τους βασικούς διαπραγματευτές της ελληνικής πλευράς με τους εταίρους μας της 
ΕΕ, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ για τα θέματα δημοσιονομικής πολιτικής.
Διατέλεσε μέλος επιτροπών και ομάδων εργασίας για, μεταξύ άλλων, θέματα μισθολογίου στο Δημόσιο Τομέα και 
τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, το σύστημα ιδίων πόρων της Ε.Ε., τη σύνταξη του Τόμου Φορολογικών Δαπανών, 
την αναμόρφωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, την εξέταση 
των μη μη-ανταποδοτικών τελών και φόρων υπέρ τρίτων. 
Ο κ. Πέτσας μιλάει αγγλικά και γαλλικά είναι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και κάτοχος 
πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Έχει δημοσιεύσει βιβλία και άρθρα 
για θέματα δημοσιονομικής πολιτικής, διεθνών οικονομικών, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης. 



Σοφία Σεχπερίδου
Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και  

Ανθρώπινου Δυναμικού, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της 
Α.Α.Δ.Ε. και Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πτυχιούχος τμήματος Πληροφορικής 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε Νέες Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 
Υπηρέτησε στη Διεύθυνση Εφαρμογών Η/Υ της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου 
Οικονομικών από το 1997 έως το 2013. Στο διάστημα αυτό υπήρξε εθνικός εμπειρογνώμονας - εκπρόσωπος για 
το Πληροφοριακό Σύστημα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών (V.I.E.S.) στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Τεχνική Υπεύθυνη 
του Ο.Π.Σ. TAXIS. Επιπροσθέτως, διετέλεσε Προϊσταμένη σε τμήμα της Διεύθυνσης με αντικείμενο την ανάπτυξη και 
παραγωγική λειτουργία ηλεκτρονικών εφαρμογών φορολογίας Εισοδήματος, Κεφαλαίου, Οχημάτων κ.α. 
Από τον Αύγουστο 2013 έως σήμερα προΐσταται της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία ανήκε στη 
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και, στη σημερινή μετεξέλιξή της, ανήκει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων.

Αντώνης Μουζάκης
Λογιστής – Φοροτεχνικός, Μέλος Δ.Σ. – Πανελλήνια Ομοσπονδία    

Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)
Ο Αντώνης Ι. Μουζάκης γεννήθηκε το 1966 στον Πειραιά, και έχει τόπο καταγωγής τις Σπέτσες, είναι έγγαμος και 
πατέρας 2 παιδιών.
Είναι πτυχιούχος του Α.Ε.Ι. Πειραιά T.T. - Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας – Τμήμα Λογιστικής, απόφοιτος της 
Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών.
Είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ Τάξης και ασκεί το επάγγελμα από το 1991 μέχρι σήμερα ως Σύμβουλος 
Επιχειρήσεων σε λογιστικά και φορολογικά θέματα, διατηρώντας Λογιστικό – Φοροτεχνικό γραφείο ως ελεύθερος 
επαγγελματίας και συνεργάζεται με διαφόρων νομικών μορφών Ελληνικές και Αλλοδαπές επιχειρήσεις.
Παράλληλα συνεργάζεται ως εισηγητής σε   Φορολογικά Σεμινάρια, που διοργανώνουν ιδιωτικές εταιρείες 
εκπαίδευσης, Ενώσεις Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών της χώρας, και Επιμελητήρια.
Είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων 
Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.), μέλος της Επιστημονικής Ομάδας της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων  
Επαγγελματιών Αττικής (Ε.Φ.Ε.Ε.Α.) και Φορολογικός Σύμβουλος: του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά (Ε.Σ.Π.), του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά (Ε.Ε.Π.), της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας 
(Ε.Σ.Ε.Ε.) και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.). Είναι: μέλος της Ομάδας Διαβούλευσης στο Υπ. Οικονομικών 
για Φορολογικά και Τελωνειακά Θέματα, μέλος της Ομάδας Εργασίας στη Γ.Γ.Δ.Ε. για την εφαρμογή του Ενωσιακού 
Τελωνειακού Κώδικα, μέλος της Διαρκούς Επιτροπής για τα Ε.Λ.Π. Επίσης ήταν μέλος της νομοπαρασκευαστικής 
επιτροπής για την κατάργηση του Κ.Β.Σ.
Αρθρογραφεί για φορολογικά θέματα σε εφημερίδες και περιοδικά και έχει συνεχή συμμετοχή σε ραδιοφωνικές 
και τηλεοπτικές εκπομπές.



Κώστας Σφακάκης
Σύμβουλος Διοίκησης επί Φορολογικών Θεμάτων, ΣΕΒ
Ο κ. Κώστας Σφακάκης αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) το 1974 με πτυχίο στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στο εξωτερικό το 1975 στην Ελεγκτική 
Εταιρεία PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα εργάσθηκε σε υψηλόβαθμες θέσεις 
της Οικονομικής Διεύθυνσης στις Εταιρείες BRISTOL MAYERS INT’L CORPORATION και JOHNSON & JOHNSON 
HELLAS AΒΕΕ.
 Από το 1983 ως το 2008 εργάσθηκε στην Εταιρεία COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ σε υψηλόβαθμες διευθυντικές θέσεις. 
Από τον Ιανουάριο του 2000 κατείχε τη θέση του Country CFO και από τον Μάρτιο του 2004 την θέση του Corporate 
Finance and External Relations Director ενώ αποτελούσε Μέλος της Ομάδας για τις εξαγορές και συγχωνεύσεις τις 
οποίες πραγματοποίησε ο Όμιλος. 
Από τον Οκτώβριο του 2014, μέχρι και σήμερα, είναι σύμβουλος Διοίκησης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και 
Βιομηχανιών (ΣΕΒ) σε θέματα Φορολογικής Πολιτικής. 
Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα: α) Εξαγορών και Συγχωνεύσεων Εταιρειών β) 
Εφαρμογής του Φορολογικού Πλαισίου Ομίλου Εταιρειών γ) Εφαρμογής του Ν. 703 περί Ανταγωνισμού και των 
σχετικών Εμπορικών Πρακτικών δ) Εφαρμογής των Διαδικασιών Αναδιοργάνωσης των Εταιρικών Λειτουργιών 
(Re-engineering).
Διετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Αναψυκτικών (ΣΕΒΑ) από το 2006 έως το 2009. 
Από τον Οκτώβριο του 2004 είναι μέλος του ΔΣ της  ΕΛΤΕ (Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων). Είναι 
Τακτικό Μέλος της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Είναι Μέλος 
του Ελληνικού Παραρτήματος του International Fiscal Association (IFA). Έχει διατελέσει Πρόεδρος ή Μέλος  στα 
Διοικητικά Συμβούλια μεγάλων Ελληνικών Εταιρειών μέχρι και σήμερα.

Κωνσταντίνα Γαλλή
Tax Associate Partner, ΕΥ
Η Κωνσταντίνα είναι δικηγόρος και Tax Associate Partner στην Ernst & Young Ανώνυμη Εταιρία Παροχής 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών με πάνω από 18 έτη εμπειρία σε θέματα φορολογικού δικαίου έχοντας εξειδικευτεί 
στον τομέα των χρηματοοικονομικών και των καταναλωτικών προϊόντων. 
Η Κωνσταντίνα είναι στην Εrnst & Young από το Φεβρουάριο του 2012 στο γραφείο της Αθήνας, μετά από 7 χρόνια 
στο Υπουργείο Οικονομικών (Φορολογία Εισοδήματος –Νομικά Πρόσωπα), ενώ στο παρελθόν είχε εργαστεί στην 
Εrnst & Young  για 4 έτη.
Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής της Αθήνας, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και έχει μεταπτυχιακό 
τίτλο (LL.M) στις Διεθνείς Σπουδές από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. H Κωνσταντίνα έχει αποκτήσει το μεταπτυχιακό 
δίπλωμα σε θέματα φορολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕ).
Η Κωνσταντίνα έχει λάβει μέρος σε διάφορα φορολογικά σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε διάφορα 
θέματα εταιρικού και διεθνούς φορολογικού δικαίου.
Παροχή φορολογικών υπηρεσιών σε θέματα φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων στον χρηματοοικονομικό 
τομέα και στον τομέα καταναλωτικών προϊόντων, καθώς και στις συγχωνεύσεις και εξαγορές.
Η Κωνσταντίνα παρέχει υπηρεσίες σε ένα μεγάλο αριθμό πολυεθνικών εταιριών σχετικά με ένα ευρύ φάσμα 
θεμάτων περιλαμβανομένων θεμάτων διεθνούς φορολογίας, φορολογίας νομικών προσώπων, συγχωνεύσεων, 
φορολογικών διαχειριστικών ελέγχων για λογαριασμό του αγοραστή, των χρηματοοικονομικών και της ακίνητης 
περιουσίας.
Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε ποικίλα ενημερωτικά 
σεμινάρια & συνέδρια σχετικά με φορολογικά θέματα. 



Ξενοφών Παπαγιάννης
Partner, KLC Law Firm 
Ο Ξενοφών Παπαγιάννης είναι εταίρος στη δικηγορική εταιρεία KLC. Από το 2006 μέχρι σήμερα είναι υπεύθυνος του 
τμήματος παροχής φορολογικών υπηρεσιών της εταιρείας. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στην παροχή συμβουλών που 
καλύπτουν όλους τους τομείς του φορολογικού δικαίου, με μεγαλύτερη έμφαση στα ζητήματα που σχετίζονται με τη 
φορολογία επιχειρήσεων σε όλες της τις εκφάνσεις (φορολογία εισοδήματος εταιριών, μετασχηματισμοί, διεθνής 
φορολογία, ΦΠΑ κ.λπ.). Έχει συμμετάσχει σε tax due diligence και έχει διεξαγάγει δίκες και διαιτησίες φορολογικού 
και εμπορικού ενδιαφέροντος. Έχει χειριστεί σημαντικά έργα M&A και αποκρατικοποιήσεων. Πριν ενταχθεί στην 
KLC εργάσθηκε στο φορολογικό τμήμα διεθνούς ελεγκτικής εταιρίας. 

Νικολέττα Μερκούρη
Tax Senior Manager, EY
Η Νικολέττα Μερκούρη είναι Δικηγόρος παρ’Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (2000) και 
Senior Manager στο Φορολογικό Τμήμα της ΕΥ στην Αθήνα. Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στη 
Νομική Σχολή Αθηνών (ΕΚΠΑ) στο Δημόσιο Δίκαιο (2001) και είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών (1998) 
και του Αρσακείου Ψυχικού. Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο επαγγελματικής εξειδίκευσης στο φορολογικό 
δίκαιο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ). Έχει παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια και διαλέξεις στο 
χώρο του φορολογικού δικαίου με έμφαση στην έμμεση φορολογία και τελωνειακά ζητήματα.  Έχει συμμετάσχει 
ως εισηγήτρια στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Φορολογικού Δικαίου που διοργανώθηκε από κοινού από το ALBA 
Graduate Business School και την ΕΥ το 2008-2009. Είναι μέλος του Ελληνικού Παραρτήματος του International 
Fiscal Association (IFA). Είναι μέλος της ΕΥ από το 2002. Προηγουμένως, είχε εργαστεί σε δικηγορικά γραφεία στην 
Αθήνα στα αντικείμενα κυρίως του αστικού και εμπορικού δικαίου. Έχει εργαστεί στα κεντρικά γραφεία της ΕΥ στη 
Νέα Υόρκη. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στο φορολογικό δίκαιο με κύρια εξειδίκευση στο πεδίο του ΦΠΑ και εν γένει 
την  έμμεση φορολογία, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και την τελωνειακή νομοθεσία συμπεριλαμβανομένων 
των διαδικασιών υπαγωγής και λειτουργίας ειδικών τελωνειακών καθεστώτων και αποθηκών ΕΦΚ. Παρέχει 
φορολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης σε υποθέσεις φορολογικών ελέγχων 
τόσο στο στάδιο της διοικητικής όσο και της δικαστικής επίλυσης των διαφορών σε ελληνικές και πολυεθνικές 
επιχειρήσεις, ενώ διαθέτει εμπειρία συντονισμού διασυνοριακών έργων. 
Μιλά άπταιστα αγγλικά και διαθέτει πολύ καλές γνώσεις γαλλικών και βασικές γνώσεις ισπανικών. 
Είναι έγγαμη και μητέρα δύο παιδιών. 

Ασπασία Μάλλιου
Partner, Potamitis Vekris Law Firm
Ασπασία Μάλλιου: Δικηγόρος ΜΔΕ και οικονομολόγος, που ασχολείται πλέον των τριάντα ετών με τη φορολογική 
δικηγορία και αρθρογραφία, εταίρος της δικηγορικής εταιρείας Ποταμίτης Βεκρής. Εκδότης και διευθυντής 
του δεκαπενθήμερου φορολογικού περιοδικού «Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας». Γενικός γραμματέας της 
«Ελληνικής Εταιρείας Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών», ταμίας του ελληνικού παραρτήματος 
της «International Fiscal Association» και μέλος της φορολογικής επιτροπής του Ελληνογαλλικού Επιμελητηρίου.



GOLD SPONSORS

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στο χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν 
στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε 
ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Mε 
τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, 
για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας.

To λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό, και μπορεί να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες, 
από τις εταιρείες μέλη της Ernst  & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική 
οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, 
δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε 
επισκεφθείτε το ey.com



Η Παπαστράτος κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων καπνού στην Ελλάδα για 
περισσότερες από οκτώ δεκαετίες. Το 2017 γύρισε σελίδα στην ιστορία της υλοποιώντας μια σημαντική 
επένδυση ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ για την μετατροπή του εργοστασίου της στον Ασπρόπυργο σε 
μονάδα αποκλειστικής παραγωγής των θερμαινόμενων ράβδων καπνού για το πρώτο νέο καπνικό προϊόν 
δυνητικά μειωμένου κινδύνου σε σχέση με τα συμβατικά τσιγάρα, το IQOS. Το εργοστάσιο της Παπαστράτος, 
γίνεται το τρίτο εργοστάσιο παγκοσμίως στο δίκτυο της μητρικής Philip Morris International (PMI) που 
παράγει τις ράβδους καπνού και αναμένεται να έχει σημαντικά ενισχυμένη εξαγωγική δραστηριότητα. Από 
τη νέα αυτή επένδυση της εταιρείας δημιουργούνται 400 τουλάχιστον νέες θέσεις εργασίας, αυξάνοντας το 
συνολικό αριθμό των άμεσα και έμμεσα εργαζομένων της Παπαστράτος στους 1.200. Η Παπαστράτος και η ΡΜΙ 
απορροφούν παραδοσιακά το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής παραγωγής ανατολικών καπνών. Τα τελευταία 
χρόνια η εταιρεία έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για την ανακούφιση ευαίσθητων κοινωνικών 
ομάδων μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η Παπαστράτος έχει βραβευτεί 
επανειλημμένα ως Best Work Place και Top Employer για το δυναμικό εργασιακό της περιβάλλον, ενώ έχει 
αναδειχθεί ως η «No 1 Αξιοθαύμαστη Εταιρεία στην Ελλάδα» και ως η «Νο 1 Αξιοθαύμαστη Βιομηχανία» από 
το περιοδικό Fortune. 



SBD
SAMOS BUSINESS DEVELOPMENT

CONTRIBUTOR

Ως σύμβουλοι επιχειρήσεων η εταιρεία Samos Business Development IKE καθοδηγεί τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στη βελτίωση των πωλήσεων, στην οργάνωση και διοίκησή 
καθώς και τη φορολογική συμμόρφωση τους, αναδεικνύοντας την εξωστρέφεια τους. Με την 
συμβουλευτική καθοδήγηση, την υποστήριξη και την παρακολούθηση από τους συμβούλους 
της Samos Business Development IKE, η MME επικεντρώνεται σε αυτά που είναι πραγματικά 
σημαντικά στην λειτουργία της επιχείρησής και στον επαναπροσδιορισμό των στόχων που έχει 
θέσει για το κάθε τμήμα της εταιρείας.

Με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες της Samos Business Development IKE, όπως business 
coaching, marketing coaching, tax compliance, sales consultancy, financial coaching, family 
business coaching αντιμετωπίζονται όλα τα προβλήματα που έχουν οι περισσότερες εταιρείες 
και καθιστά εφικτή την ανάπτυξη της εταιρείας παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν.



SUPPORTERS

Η Δικηγορική Εταιρεία «Φορτσάκης, Διακόπουλος, Μυλωνογιάννης & Συνεργάτες» παρέχει 
ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες καλύπτοντας όλο το φάσμα του δικαίου των επιχειρήσεων, καθώς 
και το δημόσιο δίκαιο. Η Εταιρεία διαθέτει 20 μέλη - δικηγόρους, εταίρους (partners) και συνεργάτες 
(associates). Όλα τα μέλη της Εταιρείας μας είναι εξειδικευμένα στο ιδιαίτερο αντικείμενο της ενασχόλησής 
τους. Πολλά μέλη έχουν μετεκπαιδευθεί στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό, ενώ ορισμένα διαθέτουν 
πρακτική εμπειρία άσκησης της δικηγορίας και εκτός Ελλάδος. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η εξειδίκευση 
και εμπειρία μας σε ζητήματα δικαίου των εταιρειών και των επιχειρήσεων, στις εμπορικές συμβάσεις, 
στο δίκαιο των εμπορικών σημάτων, στο δίκαιο του ανταγωνισμού, στο δίκαιο της πνευματικής και 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, στο δίκαιο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, στο εργατικό δίκαιο, 
στο δημόσιο και διοικητικό δίκαιο και ειδικότερα στους δημόσιους διαγωνισμούς και στις δημόσιες 
συμβάσεις, στα χωροταξικά-πολεοδομικά ζητήματα, στο μεταλλευτικό δίκαιο, στο περιβαλλοντικό 
δίκαιο, στο δίκαιο της ενέργειας, στο φορολογικό δίκαιο, στις ιδιωτικοποιήσεις, στις συμβάσεις ανάθεσης 
κατασκευής και διαχείρισης μεγάλων έργων υποδομής στην Ελλάδα και γενικότερα στις επενδύσεις, 
καθώς και στο χρηματιστηριακό δίκαιο. Επίσης, η Εταιρεία μας έχει αποκτήσει μοναδική εξειδίκευση 
σε ζητήματα που σχετίζονται με την ραδιοτηλεοπτική κάλυψη των Ολυμπιακών Αγώνων (Αθήνα 2004, 
Πεκίνο 2008). Ορισμένα μέλη της Εταιρείας μας εξειδικεύονται στη διαιτησία. Η Εταιρεία μας αποδίδει 
εξαιρετική σημασία στο συνδυασμό των νομικών πτυχών των υποθέσεων των πελατών της με την 
εμπορική προσέγγισή τους. Φιλοδοξεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών μας, παρέχοντας 
έγκαιρες και αποτελεσματικές υπηρεσίες, δημιουργικές και πρακτικά άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις, 
ακόμη και στις πλέον πολύπλοκες συναλλαγές και συμφωνίες.



Η Δικηγορική Εταιρεία KLC 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. 

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



Η Δικηγορική Εταιρεία «ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» έχει την έδρα της στην Αθήνα. Οι ιδρυτές 
εταίροι εργάζονται μαζί από το 1991. Η εταιρεία προσφέρει ένα ευρύ πεδίο νομικών υπηρεσιών, με 
ιδιαίτερη έμφαση στο διεθνές και εγχώριο φορολογικό δίκαιο, στο δίκαιο του ανταγωνισμού, στο 
εμπορικό/εταιρικό δίκαιο, στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις συγχωνεύσεις και εξαγορές, σε 
θέματα εταιρικής αναδιάρθρωσης και σε θέματα επίλυσης διαφορών. Στα 27 χρόνια λειτουργίας της η 
εταιρεία έχει αποκτήσει εξαιρετική φήμη για τις εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου 
που προσφέρει ενώ διακρίνεται ανά σειρά ετών από διεθνώς αναγνωρισμένους οδηγούς νομικών 
υπηρεσιών και νομικά περιοδικά. 

Η βάση της πελατείας αποτελείται κυρίως από πολυεθνικές επιχειρήσεις που προέρχονται από την 
Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική και έχουν δραστηριότητες στην Ελλάδα και τον ευρύτερο βαλκανικό 
χώρο καθώς και από μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις.

Το προσωπικό της εταιρείας αποτελείται από δικηγόρους με σύγχρονες προπτυχιακές και μεταπτυχιακές 
σπουδές που επικουρείται από γραμματειακό και βοηθητικό προσωπικό υποστηριζόμενο από σύγχρονη 
μηχανοργάνωση.

Κύριος στόχος είναι η επιτυχής ανταπόκριση στις αυξημένες απαιτήσεις των πελατών διατηρώντας 
παράλληλα υψηλό βαθμό δυναμισμού, ευελιξίας και στενής προσωπικής επαφής με κάθε υπόθεση.
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