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09:00 - 09:30 Προσέλευση & Εγγραφές

09:30 - 10:00

Καλωσόρισμα:
Γρηγόρης Λεωνίδης, Managing Partner - Palladian Conferences

Χαιρετισμοί:
Κωνσταντίνος Κόλλιας, Πρόεδρος - Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ)

Γρηγόρης Πελεκάνος, Συντονιστής Κλαδικής Ομάδας Εργασίας Μελών – 
Ελληνογερμανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Senior Partner 
– «Μπάλλας , Πελεκάνος και Συνεργάτες, Αστική Επαγγελματική Δικηγορική 
Εταιρεία»

Εισαγωγή στο συνέδριο:
Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος - Δικηγόρος

10:10 - 10:15     
KEYNOTE SPEECH
Απόστολος Βεσυρόπουλος, Υφυπουργός Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής 
και Δημόσιας Περιουσίας

10:15 - 10:35
ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) 
Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος

10:35 - 10:55     
KEYNOTE SPEECH
Στέφανος Μήτσιος, Επικεφαλής Τμήματος Φορολογικών Συμβουλευτικών 
Υπηρεσιών, ΕΥ Ελλάδος

ΕΝΟΤΗΤΑ I

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

10:55 - 11:55

Συντονιστής: 
Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος - Δικηγόρος

Ομιλητές: 
Ιωάννης Σταυρόπουλος, Partner - Stavropoulos & Partners Law Office
Πέτρος Πανταζόπουλος, Partner - Fortsakis, Diakopoulos, Mylonogiannis 
& Associates (FDMA) Law Firm
Κρίστιαν Χατζημηνάς, Πρόεδρος EFA GROUP, Αντιπρόεδρος Ελληνικής 
Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ) 
Αικατερίνη Σαββαΐδου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΑΠΘ, κάτοχος Έδρας Jean 
Monnet "Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση", 
τ. Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

Πρόγραμμα



Πρόγραμμα

11:55 - 12:25 Διάλειμμα Καφέ

ΕΝΟΤΗΤΑ II

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

12:25 – 13:25

Συντονιστής: 
Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος - Δικηγόρος

Ομιλητές: 
Κώστας Σφακάκης, Σύμβουλος Διοίκησης επί Φορολογικών Θεμάτων - ΣΕΒ
Παναγιώτης Δαβέρος, Tax & Customs Group Director – Όμιλος Εταιρειών 
Ελληνικά Πετρέλαια 
Δρ.  Χάρης Τσαβδάρης, Digital Architect WW Community Lead for Tax and 
Revenue - Microsoft
Iωάννης Γουλιάς, Partner – Φορολογικές Υπηρεσίες, ΕΥ Ελλάδος

13:25 - 14:10 Ελαφρύ Γεύμα

14:10 – 14:20
KEYNOTE SPEECH
Γιώργος Μυλωνογιάννης, Σύμβουλος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη  
για Φορολογικά Θέματα

ΕΝΟΤΗΤΑ III

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

14:20 – 15:10

Συντονιστής: 
Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος - Δικηγόρος
Ομιλητές:  
Δρ. Κατερίνα Πέρρου, Δικηγόρος, Επιστημονική Συνεργάτης Νομικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Νομική Σύμβουλος Διοικητή ΑΑΔΕ
Μαρία Θεοδουλίδου, Group Finance Director, Controlling & Planning – Fourlis 
Group of Companies
Γιάννης Αθανασιάδης, Διευθυντής Δημοσιονομικών Υποθέσεων – Παπαστράτος



Γρηγόρης Πελεκάνος
Συντονιστής Κλαδικής Ομάδας Εργασίας Μελών – 
Ελληνογερμανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο, 
Senior Partner – «Μπάλλας , Πελεκάνος και Συνεργάτες, 
Αστική Επαγγελματική Δικηγορική Εταιρεία»

Ο Γρηγόρης Πελεκάνος είναι Senior Partner στη δικηγορική εταιρεία Μπάλλας, Πελεκάνος και Συνεργάτες ΑΕΔΕ. 
Γεννημένος το 1960 στο Λονδίνο, o Γρηγόρης σπούδασε νομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και είναι κάτοχος διπλώματος Master of Laws (LL.M) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου στο Δίκαιο του 
Ανταγωνισμού, Δίκαιο Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Δίκαιο Εταιρειών και Διεθνές Οικονομικό 
Δίκαιο. 
Διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Δικαίου και Πληροφορικής της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Υ/Η 
και Πληροφορικής (ΕΠΥ), μέλος της επιτροπής συγγραφής των Κανονισμών του Χρηματιστηρίου Παραγώγων,  
συνεργάτης καθηγητής στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος (Deree College), μέλος του ΔΣ των “ΕΚΟ Χημικά-
Διυλιστήρια ΑΕ”, “ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ” και “ΔΕΠ-ΕΚΥ ΑΕ”. Έχει εργαστεί με πάγια αντιμισθία στην “Mobil Oil Ελλάς ΑΕ” 
και έχει διατελέσει Γενικός Νομικός Σύμβουλος της TOYOTA ΕΛΛΑΣ ΑΕ».
Ο Γρηγόρης είναι μέλος του ΔΣΑ από το 1984 και είναι δικηγόρος στο Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο Επικρατείας.

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.
Σήμερα είναι επισκέπτης καθηγητής στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης, Partner στην Διαδικασία ΑΕ και 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. 



Αντώνης Παπαγιαννίδης
Δημοσιογράφος - Δικηγόρος

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.



Απόστολος Βεσυρόπουλος
Υφυπουργός Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας 
Περιουσίας

Ο Απόστολος Φ. Βεσυρόπουλος, γεννήθηκε στη Βέροια στις 29 Μαΐου 1966. 

Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2006, εκλέγεται Νομαρχιακός Σύμβουλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Ημαθίας. Στη Νομαρχία Ημαθίας διετέλεσε Α΄ Αντινομάρχης την περίοδο 2007 – 2008 με αρμοδιότητες στις 
Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εμπορίου και Προστασίας του καταναλωτή, ενώ στις 
αυτοδιοικητικές εκλογές του 2010, εκλέγεται Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Βέροιας.
Στις εκλογές του 2012, εξελέγη Βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην εκλογική περιφέρεια Ημαθίας. Στις 
εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 εξελέγη πρώτος σε σταυρούς προτίμησης Βουλευτής ενώ ήταν επικεφαλής 
του ψηφοδελτίου στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015. Στις εκλογές της 7ης Ιουλίου του 2019, επανεξελέγη 
πρώτος σε σταυρούς προτίμησης. 
Από το 2015 ήταν Υπεύθυνος του Τομέα Φορολογικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Μετά τις αλλαγές που 
πραγματοποιήθηκαν από τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Βεσυρόπουλος είχε οριστεί Αν. Τομεάρχης 
Οικονομικών, με αρμοδιότητα τη φορολογική πολιτική. 
Είναι οικονομολόγος, απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου και της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του A.Τ.Ε.Ι Λάρισας. Έχει περατώσει τον 
κύκλο σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του τομέα Δημοσίου Δικαίου και 
Πολιτικής Επιστήμης, της Νομικής σχολής, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (φορολογικό δίκαιο). 
Είναι υποψήφιος διδάκτωρ στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στον Τομέα Δημοσίου 
Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης (φορολογικό δίκαιο).
Εργάστηκε για αρκετά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, και έπειτα από διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, διορίστηκε στο 
Υπουργείο Οικονομικών και εργάστηκε ως εφοριακός στη ΔΟΥ Βέροιας.
Στη Βουλή των Ελλήνων συμμετείχε στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, στην Επιτροπή 
Απολογισμού και Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του 
Κράτους και στην Υποεπιτροπή με θέμα «Το χρέος και η απομείωσή του» ενώ έχει διατελέσει πρόεδρος 
και γραμματέας στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, γραμματέας στην Επιτροπή 
Απολογισμού και Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του 
Κράτους και μέλος στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας.
Ομιλεί αγγλικά. 
Είναι παντρεμένος με την καθηγήτρια Κατερίνα Κατσαβού και πατέρας δύο παιδιών.



Στέφανος Μήτσιος
Επικεφαλής Τμήματος Φορολογικών 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, ΕΥ Ελλάδος

Ο Στέφανος Μήτσιος είναι Partner και Επικεφαλής του φορολογικού τμήματος της EY Ελλάδος.
Εργάζεται στην EY με έδρα την Αθήνα για  πάνω από 34 χρόνια.
Ειδικεύεται σε θέματα που αφορούν στη λογιστική, στη φορολογία νομικών προσώπων, στην τεκμηρίωση 
ενδοομιλικών συναλλαγών, και στους φορολογικούς διαγνωστικούς και διαχειριστικούς ελέγχους. Κατά τη 
διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, έχει επίσης ασχοληθεί εκτενώς με τη φορολογική στρατηγική 
και το σχεδιασμό, τον έλεγχο, καθώς και τις συγχωνεύσεις και εξαγορές μεγάλων επιχειρήσεων. 
Η εμπειρία του εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα εταιριών, οι οποίες καλύπτουν κυρίως τους κλάδους των 
καταναλωτικών προϊόντων, των πετρελαιοειδών και των αερίων, των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, και του 
χρηματοοικονομικού κλάδου.
Είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και τελειόφοιτος  του 
Νομικού τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης έχει ολοκληρώσει το 
πρόγραμμα Kellog Executive στο Πανεπιστήμιο Northwestern. 
Έχει παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια, τόσο για τεχνικά και εξειδικευμένα φορολογικά θέματα, όσο και για 
ζητήματα στρατηγικής και διοίκησης.   

Γεώργιος Πιτσιλής
Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής 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.



Ιωάννης Σταυρόπουλος
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. Είναι εκλεγμένο μέλος στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου και συμμετέχει στη φορολογική επιτροπή του 
Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου καθώς και σε αντίστοιχες επιτροπές άλλων Συνδέσμων και 
Επιμελητηρίων.    

Πέτρος Πανταζόπουλος
Partner - Fortsakis, Diakopoulos, Mylonogiannis & 
Associates (FDMA) Law Firm

Ο Πέτρος Πανταζόπουλος, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, είναι διδάκτωρ φορολογικού δικαίου της Νομικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας Φορτσάκης - Διακόπουλος 
– Μυλωνογιάννης και Συνεργάτες. Στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας παρέχει νομικές 
συμβουλές και εκπροσωπεί στα διοικητικά δικαστήρια και το Συμβούλιο της Επικρατείας σε φορολογικές 
υποθέσεις μεγάλες ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις και ιδιώτες. Είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητής της 
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου διδάσκει φορολογικό δίκαιο σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 
Είναι, επίσης, διδάσκων στο Μακροχρόνιο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης στο φορολογικό δίκαιο του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και εισηγητής σε σεμινάρια σχετικά με όλα τα φορολογικά αντικείμενα. 
Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή πολλών έργων φορολογικού και διοικητικού δικαίου. Είναι, επίσης, μέλος της 
επιστημονικής επιτροπής των νομικών περιοδικών Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών, Θεωρία και Πράξη 
του Διοικητικού Δικαίου και Επιχείρηση, στα οποία αρθρογραφεί συχνά. Τέλος, είναι μέλος ΔΣ της Ελληνικής 
Εταιρείας Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών και του Ελληνικού Παραρτήματος της ΙFA.



Αικατερίνη Σαββαΐδου
Επίκουρη Καθηγήτρια ΑΠΘ, κάτοχος Έδρας Jean Monnet 
"Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση", τ. Γενική 
Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

Η Κατερίνα Σαββαΐδου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ και συνεργάτης στο Τμήμα 
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είναι κάτοχος της έδρας Jean Monnet στην 
Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση. Είναι επίσης Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια 
διαμεσολαβητών. Διετέλεσε Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, μέλος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της 
Γ.Γ.Δ.Ε., σύμβουλος φορολογίας του Υφυπουργού Οικονομικών, Ειδικός Συνεργάτης στο Σώμα Επιθεωρητών 
Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Έχει διδάξει στο ΕΚΠΑ, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και στην 
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Έχει εργαστεί. στις εταιρίες PwC και ARTHUR ANDERSEN. Αποφοίτησε 
από τη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ, έχει δίπλωμα Πανεπιστημιακών Γαλλικών Σπουδών (Université Jean-Moulin-
Lyon III), μεταπτυχιακό δίπλωμα Δημοσίου Δικαίου (Université de Paris I-Sorbonne), μεταπτυχιακό δίπλωμα 
Δημοσιονομικού και Φορολογικού Δικαίου (Université de Paris II, Assas) και διδακτορικό (Université de Paris 
II, Assas). Έχει εκπονήσει μεταδιδακτορική έρευνα στην φορολογίας επιχειρήσεων στη Νομική Σχολή του 
ΕΚΠΑ, ενώ έχει παρακολουθήσει μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα (Harvard University’s John F. Kennedy School 
of Government) με θέμα «Συγκριτική φορολογική πολιτική και διοίκηση». Είναι κάτοχος επαγγελματικών 
πιστοποιήσεων, όπως ιδίως TADAT, ADIT, PFM, ενώ έχει συγγράψει διάφορα επιστημονικά άρθρα και βιβλία 
στο φορολογικό και δημοσιονομικό δίκαιο και είναι ομιλήτρια σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Κρίστιαν Χατζημηνάς
Πρόεδρος EFA GROUP, Αντιπρόεδρος Ελληνικής Ένωσης 
Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ) 

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς αποφοίτησε το 1981 από το Πανεπιστήμιο Columbia με B.A. στην Οικονομία και το 1983 
από το Wharton Business School της Πενσυλβάνιας με MBA στον τομέα των Επιχειρήσεων και των Οικονομικών. 
Το 1987 ίδρυσε την πρώτη του εταιρεία στη Νέα Υόρκη, ενώ το 1989 ίδρυσε την EFA VENTURES στην Αθήνα. 
Πολύ σύντομα, η EFA VENTURES έγινε ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές υπηρεσιών βιομηχανικής 
συνεργασίας στον κόσμο. 
Το 1997 ίδρυσε τη ΤΗΕΟΝ SENSORS (www.theon.com), που αποτελεί σήμερα τη μοναδική Ελληνική εταιρία 
σχεδίασης και παραγωγής ηλεκτρο-οπτικών οργάνων night vision, thermal και swir με εφαρμογές στην άμυνα 
και την ασφάλεια. Με έδρα και εργοστάσιο στο Κορωπί, γραφεία στη Γερμανία, στο  Άμπου Ντάμπι και στη 
Σιγκαπούρη και γραμμή συμπαραγωγής στη Μέση και Άπω Ανατολή, η εταιρία έχει προχωρήσει σε συμβάσεις 
με περισσότερες από 45 χώρες ανά τον κόσμο, έχοντας καθιερωθεί ως μια πραγματικά παγκόσμια δύναμη στην 
αγορά συστημάτων νυχτερινής όρασης και θερμικής απεικόνισης.
Σήμερα, ο Κρίστιαν Χατζημηνάς είναι Πρόεδρος του EFA GROUP, κορυφαίου παρόχου υπηρεσιών και 
κατασκευαστικού ομίλου εταιρειών, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στις παγκόσμιες αγορές της 
Αεροδιαστημικής, Άμυνας, Υψηλής Τεχνολογίας και Ασφάλειας. Εκτός από τη THEON SENSORS, ο Όμιλος 
αποτελείται από διεθνείς εταιρίες υψηλής τεχνολογίας, όπως η EFA VENTURES (www.efaventures.com), η 
SCYTALYS (www.scytalys.com) και η ES SYSTEMS (www.esenssys.com). Οι δραστηριότητες του EFA GROUP 
ενισχύονται από την epicos.com, τη  μοναδική διεθνώς B2B διαδικτυακή πύλη για το χώρο των βιομηχανιών  
Αεροδιαστημικής και Άμυνας. 
Ο κ. Χατζημηνάς είναι επίσης Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (www.eene.gr) και 
Επικεφαλής της EENE International, καθώς και ιδρυτής και επίτιμος Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων 
Wharton της Ελλάδας.



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.

Παναγιώτης Δαβέρος
Tax & Customs Group Director 
– Όμιλος Εταιρειών Ελληνικά Πετρέλαια 

Κατέχει από το 2007, τη θέση του Διευθυντή Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων Ομίλου στα Ελληνικά 
Πετρέλαια, έχοντας υπό την εποπτεία του το σύνολο των φορολογικών και τελωνειακών  θεμάτων, για όλες τις 
εταιρείες του Ομίλου, σε Ελλάδα και εξωτερικό. 
Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του το 1990 στην εταιρεία Μεταξά, μέλους του Ομίλου Grand Metropolitan, ως 
Προϊστάμενος Κοστολόγησης, Φορολογικών & Τελωνειακών, ενώ έχει αναλάβει θέσεις ευθύνης, ως Διευθυντής 
Λογιστηρίων και Οικονομικός Διευθυντής, στους κλάδους FMCG, ενέργειας και ξενοδοχείων.
Είναι τακτικό μέλος της Φορολογικής Επιτροπής του ΣΕΒ, της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνοαμερικανικού 
Επιμελητηρίου, της Επιτροπής Εφοδιασμού & Τελωνείων του Συνδέσμου Εταιρειών Πετρελαιοειδών, καθώς και 
του Οικονομικού Επιμελητηρίου.
Διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία και εξειδίκευση σε φορολογικά και τελωνειακά θέματα, έχοντας συμμετάσχει 
ενεργά σε projects αναδιοργάνωσης, σε εξαγορές, συγχωνεύσεις, στον συντονισμό ελέγχων, στην εφαρμογή 
φορολογικών διαδικασιών, καθώς και στη διαμόρφωση του φορολογικού πλαισίου υδρογονανθράκων.
Είναι απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση 
στη Λογιστική και έχει παρακολουθήσει πλήθος εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Μιλάει Αγγλικά, 
Ιταλικά και Γαλλικά.



Δρ.  Χάρης Τσαβδάρης
Digital Architect WW Community Lead for Tax and 
Revenue - Microsoft

Ο Δρ Χάρης Τσαβδάρης είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ. Έχει  Διδακτορικό στα Συστήματα 
Υποστήριξης Αποφάσεων.
Εργάζεται ως Ψηφιακός Αρχιτέκτονας (Digital Architect) στο τμήμα των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της 
Microsoft στην Κεντροανατολική Ευρώπη, εστιάζοντας στα συστήματα Δημοσίων Οργανισμών και Κυβερνήσεων. 
Διευθύνει επίσης την Παγκόσμια Εσωτερική Κοινότητα της Microsoft που ασχολείται με συστήματα Φορολογίας 
και Εσόδων.
Πριν από τη Microsoft, εργάστηκε ως Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων στο Υπουργείο 
Οικονομικών, υπεύθυνος για τη λειτουργία, υποστήριξη και εφαρμογή όλων των συστημάτων πληροφορικής στο 
Υπουργείο Οικονομικών και τα περισσότερα από τα βασικά συστήματα της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Iωάννης Γουλιάς
Partner – Φορολογικές Υπηρεσίες, ΕΥ Ελλάδος

Ο Γιάννης Γουλιάς είναι Εταίρος στο φορολογικό τμήμα της EY στην Αθήνα και είναι υπεύθυνος 
για την οργάνωση και το συντονισμό των έργων του φορολογικού πιστοποιητικού.
Εργάζεται στην ΕΥ με έδρα την Αθήνα από το 2002.
Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας, έχει συμμετάσχει σε έργα που είχαν ως αντικείμενο 
την παροχή  φορολογικών συμβουλών αλλά και την παροχή  υπηρεσιών συμμόρφωσης με τις φορολογικές 
διατάξεις σε πελάτες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων, της ενέργειας 
και των υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, έχει παράσχει συμβουλές σχετικά με τη φορολογική στρατηγική και το 
σχεδιασμό εταιρειών, τη δομή ομίλων εταιρειών αλλά και τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων ειδικού σκοπού 
στα πλαίσια συγχωνεύσεων/εξαγορών .Επίσης, έχει συμμετάσχει σε έργα υποστήριξης εταιρειών στο πλαίσιο 
φορολογικών ελέγχων, στη διενέργεια διαγνωστικών φορολογικών ελέγχων αλλά και στην καθημερινή 
υποστήριξη εταιρειών σε φορολογικά θέματα. 
Έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά με ειδίκευση λογιστική και 
χρηματοοικονομικά και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου  (MBA) από το ίδιο Πανεπιστήμιο. 
Έχει συμμετάσχει με επιτυχία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
στο Φορολογικό Δίκαιο και έχει διδάξει φορολογία εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων σε 
ιδιωτικό κολέγιο. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Φοροτεχνικός/Λογιστής Α΄ τάξης)



Γιώργος Μυλωνογιάννης
Σύμβουλος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη  
για Φορολογικά Θέματα

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 διορισμένος Νομικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού για φορολογικά θέματα. 
Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας "Φορτσάκης, Διακόπουλος, Μυλωνογιάννης και Συνεργάτες" 
από την ίδρυσή της (2002) μέχρι σήμερα.

Δρ. Κατερίνα Πέρρου
Δικηγόρος, Επιστημονική Συνεργάτης Νομικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Νομική Σύμβουλος Διοικητή ΑΑΔΕ

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. 



Μαρία Θεοδουλίδου
Group Finance Director, Controlling & Planning 
– Fourlis Group of Companies

H ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΟΥ είναι Οικονομική Διευθύντρια στον εισηγμένο στο Χρηματιστήριο Αθηνών Όμιλο 
εταιρειών FOURLIS από το 2009 ενώ, την περίοδο 2000– 2008 ήταν η Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου 
του Ομίλου. Εργάσθηκε στο συμβουλευτικό τμήμα της KPMG την περίοδο 1996 -2000 ως Manager και στην 
01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ από το 1993 έως το 1995 ως Project Manager. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο ( M.Sc.) σε 
Operations Management από το University of Manchester (1993) και πτυχίο Μηχανικού Παραγωγής και 
Διοίκησης από το Πολυτεχνείο Κρήτης (1991). Διαθέτει πιστοποίηση CISA (Certified Information Systems 
Auditor) από το 2009, (CCSA) Certification in Control Self- Assessment, CIA (Certification in Internal Audit) και 
Εσωτερικού Ελεγκτή σε Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διασφάλισης Ποιότητας (Environmental 
and Quality Assurance Audit). Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Εσωτερικών Ελεγκτών, του Ελληνικού Ινστιτούτου Ελεγκτών Πληροφοριακών Συστημάτων, της Επιτροπής 
Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνοαμερικάνικου Εμπορικού Επιμελητηρίου, της φορολογικής ομάδας του 
ΣΕΒ και του NED Club στην Ελλάδα. Συμμετείχε ως μέλος των ομάδων εργασίας και των ΔΣ του Ελληνικού 
Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) από το 2012 έως το 2017 και συμμετείχε ως μέλος στην ομάδα 
που ετοίμασε την πρώτη και τη δεύτερη έκδοση του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (2010-2011, 
2012-2013) και την πρώτη έκδοση του Ελληνικού Κώδικα Καλών Πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης των Μη 
Εισηγμένων Εταιρειών (2015-2016). Υποστηρίζει ενεργά την Πρωτοβουλία Επαγγελματικής Αλληλεγγύης Νέων 
Act-TLO συντονίζοντας την υλοποίηση σχετικών δράσεων σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης από το 
2016 (www.act-tlo.gr)

Γιάννης Αθανασιάδης
Διευθυντής Δημοσιονομικών Υποθέσεων 
– Παπαστράτος

Ο Γιάννης Αθανασιάδης είναι Διευθυντής Δημοσιονομικών Υποθέσεων στην Παπαστρατος. Ξεκίνησε να 
εργάζεται στο Οικονομικό Τμήμα της εταιρείας από το 2003, έχοντας αναλάβει αρκετές Διευθυντικές θέσεις 
στους τομείς Προϋπολογισμού, Οικονομικού Σχεδιασμού, Χρηματοοικονομικών και Τελωνειακών Θεμάτων,  
ενώ αποτελεί μέλος των φορολογικών επιτροπών του Ελληνο-Αμερικάνικου Επιμελητηρίου και του ΣΕΒ. 







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. 

H EY λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1926. Η ΕΥ Ελλάδος διαθέτει γραφεία σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη, ενώ εντάσσεται στην περιοχή της ΕΜΕΙΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ινδία, Αφρική) 

και είναι μία από τις 31 χώρες που απαρτίζουν την περιοχή της CESA (Kεντρική, Ανατολική, 

Νοτιοανατολική Ευρώπη & Κεντρική Ασία) τη μεγαλύτερη περιοχή στην ΕΥ.



Gold Sponsors

Η Praxia bank εισέρχεται στην ελληνική αγορά με σκοπό να επαναπροσδιορίσει τα τραπεζικά 

δεδομένα, να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τις τράπεζες, να προσφέρει μια απρόσκοπτη 

τραπεζική εμπειρία. Η Praxia bank καινοτομεί στην ελληνική αγορά.

Με σύμμαχο την τεχνολογία αλλά και ένα διαφορετικό, σύγχρονο τρόπο σκέψης, η Praxia bank 

κάνει τα πράγματα διαφορετικά ώστε να ανταποκριθεί απόλυτα στις ανάγκες των ιδιωτών και 

εταιρικών πελατών της.  Μια τράπεζα έξυπνη, απλή, εύκολα προσβάσιμη, όπου και αν βρίσκεσαι, 

η Praxia bank είναι 100% digital, 100% ανθρώπινη. 

Η  αρχή έγινε τον Φεβρουάριο του 2017 με την εξαγορά της Credicom Consumer Finance 

SA από την Atlas Merchant Capital LP, με συνιδρυτές τους  Bob Diamond και David Schamis. 

Σήμερα, η Praxia bank εγκαινιάζει μια νέα εποχή.  Το όνομα της  προερχόμενο από τις λέξεις 

Πράξη και Αξία αποδίδει το στίγμα της φιλοσοφίας της.  Αυτό που μετράει είναι οι πράξεις γιατί 

αυτές έχουν αξία. 

Είτε είσαι ιδιώτης, είτε επιχειρηματίας, η Praxia bank σου προσφέρει πολύ περισσότερα από νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες. Εισάγει μια νέα φιλοσοφία που θέλει την τράπεζα πάντα στο πλευρό 

σου, προσφέροντας περισσότερη ευκολία στην καθημερινότητα σου και περισσότερη αξία στο 

μέλλον σου. Μία τράπεζα που προσαρμόζεται στη ζωή σου για να κάνεις όσα ίσως τώρα μοιάζουν 

περίπλοκα, πιο απλά. 

Η Praxia bank δραστηριοποιείται στον χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρέχοντάς τους 

χρηματοδότηση που θα τους επιτρέψει να ενισχύσουν τις δυνατότητές τους και να αξιοποιήσουν 

τις νέες ευκαιρίες. Διαθέτοντας μια σύγχρονη ψηφιακή υποδομή και έμπειρο στελεχιακό 

δυναμικό, φιλοδοξεί να προσφέρει μια πρωτόγνωρη εμπειρία ευκολίας και ταχύτητας των 

συναλλαγών σε επιχειρήσεις.

 «Στην Praxia bank δημιουργήσαμε από την αρχή μία τράπεζα για να μπορέσουν οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις να εξελιχθούν. Μία σύγχρονη, ευέλικτη και ανταγωνιστική τράπεζα, με απλά 

προϊόντα και υπηρεσίες που θα προσαρμόζονται στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και θα της 

επιτρέπουν να υλοποιήσει τα σχέδιά της.» Αναστασία Σακελλαρίου, Praxia bank CEO.  



Bronze Sponsors

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 δυνητικά μειωμένου κινδύνου σε σχέση 
με το τσιγάρο, το IQOS, το πρώτο προϊόν της ΡΜΙ που θερμαίνει και δεν καίει τον καπνό. Toν Απρίλιο του 
2019, o Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε την κυκλοφορία του IQOS 
στις ΗΠΑ και έκρινε το προϊόν ως κατάλληλο για την προστασία της δημόσιας υγείας. Μέχρι τον Ιούνιο 
2019, περίπου 8 εκατ. ενήλικοι καπνιστές σε 48 χώρες και περισσότεροι από 200.000 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, ενώ αποτελεί και την πρώτη πιστοποιημένη “Smoke-Free” εταιρεία στην Ελλάδα από την TéV 
Austria Hellas.  



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

Supporters



Supporters

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 28 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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