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SILVER SPONSOR

SUPPORTERS

COMMUNICATION SPONSORS

UNDER THE AUSPICES OF



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

09.00-09.30 Προσέλευση & Εγγραφές

09.30-10.00  Καλωσόρισμα: Γρηγόρης Λεωνίδης, Managing Partner - Palladian Conferences

 Εισαγωγή στο συνέδριο: Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος

  Χαιρετισμός: Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας, Πρόεδρος - Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας

  Χαιρετισμός: Απόστολος Βεσυρόπουλος, Βουλευτής Ημαθίας, Αναπληρωτής Τομεάρχης 
Οικονομικών  - Νέα Δημοκρατία

 ΒΑΣΙΚΟΣ ΟMΙΛΗΤΗΣ

10.00-10.10 Γιώργος Πιτσιλής, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

10.10-10.20  Γιάννης Αθανασιάδης, Διευθυντής Δημοσιονομικών Υποθέσεων – Παπαστράτος ΑΒΕΣ 
(Εταιρεία της Philip Morris International)

ΕΝΟΤΗΤΑ I ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ
 

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

10.20-11.20 Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος

 ΟMΙΛΗΤΕΣ

  Γιάννης Αθανασιάδης, Διευθυντής Δημοσιονομικών Υποθέσεων – Παπαστράτος ΑΒΕΣ 
(Εταιρεία της Philip Morris International) 

  Γιώργος Μαυραγάνης, Πρώην Υφυπουργός Οικονομικών, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, 
Δικηγορικά γραφεία MKlegal Μαυραγάνης – Κουτνατζής & Συνεργάτες

  Γιώργος Ξηρογιάννης, Διευθυντής Τομέα Αναπτυξιακών Πολιτικών – Σύνδεσμος 
Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.)

 ΒΑΣΙΚΟΣ ΟMΙΛΗΤΗΣ

11.20-11.30 Yannis Manuelides, Partner - Allen & Overy - London

11.30-11.40  Αναστασία Αγγελή, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων – DIAGEO HELLAS S.A.

ΕΝΟΤΗΤΑ II ΝΕΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

11.40-12.40 Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος

 ΟMΙΛΗΤΕΣ

  Ιωάννης Σταυρόπουλος, Managing Partner, Stavropoulos & Partners Law Offi ce

 Ευάγγελος Αμπελιώτης, Πρόεδρος - Abeliotis & Associates

  Στυλιανός – Ιωάννης Γ. Κουτνατζής, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Λέκτορας Δημοσίου 
Δικαίου Νομικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Δικηγορικά γραφεία 
MKlegal Μαυραγάνης – Κουτνατζής & Συνεργάτες

12.40-13.00 Διάλειμμα Καφέ



 ΒΑΣΙΚΟΣ ΟMΙΛΗΤΗΣ

13.00-13.10  Κωνσταντίνος Χρήστου, Γενικός Γραμματέας Καταπολέμησης Διαφθοράς - 
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΕΝΟΤΗΤΑ III ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

13.10-14.10 Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος

 ΟMΙΛΗΤΕΣ

  Αντώνης Μακρής, Πρόεδρος - Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Λιανικής Πωλήσεως 
Ελλάδος (Σ.Ε.Λ.Π.Ε.)

  Αντώνης Μουζάκης, Λογιστής – Φοροτεχνικός, Μέλος Δ.Σ. – Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

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

14.10-15.20 Γεύμα

 Τέλος Συνεδρίου
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ΟΜΙΛΗΤΕΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Βουλευτής Ημαθίας, Αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομικών  - Νέα Δημοκρατία

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

Ο Απόστολος Φ. Βεσυρόπουλος, γεννήθηκε στη Βέροια στις 29 Μαΐου 1966. Αφού αποφοίτησε από το Γενικό 
Λύκειο, συνέχισε τις σπουδές του, στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του A.Τ.Ε.Ι Λάρισας στο Τμήμα λογιστι-
κής, και έκανε το μεταπτυχιακό του στον τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, της Νομικής σχολής, 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Εργάστηκε για αρκετά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα και έπειτα από 
διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, διορίστηκε στο Υπουργείο Οικονομικών και διετέλεσε υπάλληλος στη ΔΟΥ Βέροιας. 
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 αυτοδιοι-
κητικές 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. Στη Βουλή των Ελλήνων συμμετέχει στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, 
στην Επιτροπή Απολογισμού και Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του Προϋπολο-
γισμού του Κράτους και στην Υποεπιτροπή με θέμα «Το χρέος και η απομείωσή του» ενώ έχει διατελέσει πρόε-
δρος 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 Κρά-
τους και μέλος στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας. Από το 2015 είναι Υπεύθυνος του Τομέα 
Φορολογικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Ομιλεί αγγλικά.  Είναι παντρεμένος με την καθηγήτρια Κατερίνα 
Κατσαβού και πατέρας δύο παιδιών.

O Γιώργος Πιτσιλής γεννήθηκε στις ΗΠΑ το 1975. Είναι επιτυχημένος Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω (Δικηγόρος 
από το 2000). Είναι απόφοιτος του Κλασσικού Λυκείου Αναβρύτων. 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). Υπήρξε 
συνεργάτης της Δικηγορικής Εταιρείας FDMA & Α(1999-2010).  Από το 2010 ήταν Φορολογικός Σύμβουλος 
της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.  Από το 2011, υπήρξε ένας από τους ιδρυτές του Δικηγορικού Γραφείου ΚΥ-
ΡΙΑΚΑΚΗΣ – ΠΙΤΣΙΛΗΣ – ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ (K|P|V). 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-), ενώ συμμετέχει στις επιστημονικές 
ομάδες διαφόρων νομικών περιοδικών. Είναι επίσης ομιλητής σε διάφορα συνέδρια και ημερίδες σχετικές με 
το Ελληνικό και Διεθνές Δίκαιο. Μιλά άπταιστα Αγγλικά και Γαλλικά, ενώ διαθέτει και γνώσεις Γερμανικών. Είναι 
παντρεμένος και έχει 2 παιδιά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΚΟΛΛΙΑΣ
Πρόεδρος - Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

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 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. Στις 18 Φεβρουαρίου 2014 εξελέγη Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.



ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
Διευθυντής Δημοσιονομικών Υποθέσεων – Παπαστράτος ΑΒΕΣ 

(Εταιρεία της Philip Morris International)

Ο Γιάννης  Αθανασιάδης είναι Διευθυντής Δημοσιονομικών Υποθέσεων στην Παπαστρατος. Ξεκίνησε να ερ-
γάζεται στο Οικονομικό Τμήμα της εταιρείας από το 2003, έχοντας αναλάβει αρκετές Διευθυντικές θέσεις 
όπως στους τομείς Προϋπολογισμού, Οικονομικού Σχεδιασμού και Αναφορών, Χρηματοοικονομικών και Τελω-
νειακών Θεμάτων,  ενώ αποτελεί μέλος της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνο-Αμερικάνικου Επιμελητηρίου 
από το 2015.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
Πρώην Υφυπουργός Οικονομικών, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, 

Δικηγορικά γραφεία MKlegal Μαυραγάνης – Κουτνατζής & Συνεργάτες

Πρώην Υφυπουργός Οικονομικών (2012 – 2015) . Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Φορολογικού Τμήματος KPMG 
(2007-2012), Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων (2008-2010 και 2016). Κάτοχος διδακτορικού (1992-Υποτροφία Υπουργείου Οικονομικών πρόγραμμα 
ΝΑΤΟ) και Master – LL.M. (1989) από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (UCL) και πτυχίου του Νομικού Τμήματος 
της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1987). Ξεκίνησε την καριέρα του το 1992 ως νομικός και φο-
ρολογικός σύμβουλος εταιρειών, ενώ παράλληλα συνεργάστηκε με τις εταιρείες συμβούλων Deloitte (μέχρι το 
1995) και KPMG (μέχρι το 2001). Από το 2001 έως το 2005 υπήρξε ιδρυτικό μέλος της δικηγορικής εταιρείας 
«Κ. Παπακωστόπουλος & Συνεργάτες»  και στο τέλος του 2006 επέστρεψε στην KPMG. Μετά τη θητεία του ως 
εξωκοινοβουλευτικού Υφυπουργού Οικονομικών (Ιούνιος 2012 - Ιανουάριος 2015), κατά τη διάρκεια του οποί-
ου ήταν υπεύθυνος για την εισαγωγή του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, του Κώδικα Φορολογικής 
Διαδικασίας των νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και της μετάβασης της φορολογικής διοίκησης στην 
ψηφιακή εποχή, επέστρεψε και πάλι στον ιδιωτικό τομέα με δικηγορικό γραφείο ως δικηγόρος -  σύμβουλος 
στον τομέα των επιχειρήσεων, όπως επίσης στη διδασκαλία μαθημάτων Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Διευθυντής Τομέα Αναπτυξιακών Πολιτικών – 

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.)

Ο Δρ. Γιώργος Ξηρογιάννης είναι σήμερα Διευθυντής του Τομέα Αναπτυξιακών Πολιτικών στο ΣΕΒ σύνδεσμος 
επιχειρήσεων και βιομηχανιών. Στο χαρτοφυλάκιο του περιλαμβάνονται τα κρίσιμα θέματα της βιομηχανικής πολι-
τικής, των αναπτυξιακών στρατηγικών, των επενδύσεων, της καινοτομίας, της εξωστρέφειας και του διασυνορια-
κού εμπορίου. Στο παρελθόν διατέλεσε Ανώτερος Διευθυντής (Senior Manager) στην PricewaterhouseCoopers, 
έχοντας την ευθύνη των υπηρεσιών Strategy & Operations καθώς και του κλάδου Government & Public Sector. 
Διεύθυνε σειρά σημαντικών έργων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στο χρηματοπιστωτικό κλάδο, στις τηλεπι-
κοινωνίες, στην κεντρική και ευρύτερη δημόσια διοίκηση. Επίσης διδάσκει στο τμήμα Πληροφορικής του Πανε-
πιστήμιου Πειραιά. Στο παρελθόν δίδαξε στο τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου. Έχει συγγράψει σειρά βιβλίων για τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα. Διαθέτει σημαντικό επιστημονικό 
έργο με δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και ομιλίες σε διεθνή συνέδρια σε θέματα που αφο-
ρούν στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα. Ο Δρ. Γιώργος Ξηρογιάννης είναι Διδάκτωρ (Ph.D.) τεχνητής νοημο-
σύνης του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Heriot-Watt, Edinburgh, Βρετανία, κάτοχος 
μεταπτυχιακού διπλώματος (M.Sc.) στην τεχνητή νοημοσύνη  από το Bristol University, Βρετανία και πτυχιούχος 
μαθηματικός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
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YANNIS MANUELIDES
Partner - Allen & Overy - London

Yannis Manuelides is a London fi nance partner with the international law fi rm Allen & Overy.  He has over 
25 years experience in banking and fi nance transactions including project, corporate and leveraged fi nance, 
debt restructurings, securitisations and capital market transactions. He has an in-depth appreciation of the 
current dynamics associated with the Eurozone crisis having led the team advising the Steering Committee 
of Private Creditors of Greece on the €206 billion debt restructuring of the Hellenic Republic (PSI). Since the 
onset of the Eurozone crisis Yannis has acted for a number of banks and corporates on strategies to address 
the consequences of the crisis.  He is a contributor to the current debates on sovereign and bank debt through 
advice, membership of special committees, lectures and thought-papers.  He is currently a member of an ad 
hoc working group on GDP-linked bonds comprised of market participants and economists from the Bank of 
England to design market appropriate GDP linked bonds for sovereigns. After studying philosophy in the USA 
(BA Princeton University 1980, MA University of Chicago 1983) and law in the UK (BA University of Cambridge 
1985), he qualifi ed as an English solicitor in 1991. He worked in France for over fi ve years, where in 1994 he 
became a member of the Paris bar.  He joined Allen & Overy as a senior associate in 1997 and was made partner 
in 2000. Allen & Overy is an international legal practice with approximately 5,200 people, including some 530 
partners, working in 44 offi ces in 31 countries worldwide. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΓΓΕΛΗ
Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων – DIAGEO HELLAS S.A. 

H Αναστασία Αγγελή,  είναι Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων της Diageo Hellas από το 2002.  Ως μέρος της 
αποστολής της είναι υπεύθυνη για τα ζητήματα του ρυθμιστικού περιβάλλοντος των αλκοολούχων ποτών, 
για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη των εταιρικών σχέσεων με κοινωνικούς και επιχειρηματικούς εταίρους, την 
εξωτερική και εσωτερική επικοινωνία καθώς και συνολικότερα για την καλή φήμη της DIAGEO στην Ελλάδα. 
Τέλος,  έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων Υπεύθυνης Κατανάλωσης 
των αλκοολούχων ποτών, πεδίο στο οποίο η Diageo έχει διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη χώρα μας την τελευ-
ταία δεκαετία. Η καριέρα της συνδέεται με βραβεία και αναγνώριση υψηλού κύρους για την DIAGEO,  όπως 
είναι η 3η θέση ως FORTUNE’S MOST ADMIRED COMPANY ανάμεσα σε όλους τους κλάδους, η αναγνώρι-
ση στη ζώνη PLATINUM του CORPORATE RESPONSIBILITY INDEX, 2 φορές GOLD CORPORATE AFFAIRS 
EXCELLENCE AWARD κ.α. Η Αναστασία Αγγελή σπούδασε Business Administration στο Henley Management 
College, ενώ έκανε μεταπτυχιακές σπουδές σε Professional Communications στο Sheffi eld Hallam University. 
Mιλά Αγγλικά, Γαλλικά και  Ιταλικά.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Managing Partner, Stavropoulos & Partners Law Offi ce

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 σύμ-
βουλος 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, εν-
δο-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 νομοπαρασκευαστι-
κές 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 σύμ-
βουλος 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. 



ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
Πρόεδρος - Abeliotis & Associates

Ο κ. Ευάγγελος Αμπελιώτης αποφοίτησε το 1979 από το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού 
Πανεπιστήμιου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.). Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη φορολογία των επιχειρήσεων 
και στην κοστολόγηση. Εργάσθηκε ως προϊστάμενος λογιστηρίου σε βιομηχανικές και εμπορικές επι-
χειρήσεις. Από το 1986 διατηρεί λογιστικό - φορολογικό γραφείο ως σύμβουλος επιχειρήσεων. Το 1998 
ίδρυσε την εταιρεία Union programming group LTD με αντικείμενο την παραγωγή λογισμικών εφαρμο-
γών και ασχολήθηκε στον τομέα της ανάλυσης. Δημιούργησε το 2000 για πρώτη φορά στη χώρα μας 
την εφαρμογή του προγράμματος μισθοδοσίας με σύνδεση όλων των συλλογικών συμβάσεων, διαι-
τητικών αποφάσεων, τοπικών και κλαδικών συμβάσεων καθώς και άλλες εφαρμογές πρωτοποριακού 
χαρακτήρα. Συμμετέχει στην εταιρεία Μηχανογραφικές Εφαρμογές ΑΕ της οποίας είναι διευθύνον 
σύμβουλος. Έχει ιδρύσει την εταιρεία Abeliotis & Associates η οποία παρέχει υπηρεσίες σε φορολογικά 
θέματα ελέγχων επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων σε συνεργασία με νομικούς  και  οικονομολό-
γους.  Παρέχει  υπηρεσίες  ως  φοροτεχνικός  σύμβουλος  σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Είναι 
μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και τακτικό μέλος της Φορολογικής Επιτροπής του Ελλη-
νο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Διετέλεσε μέλος σε επιτροπές του υπουργείου οικονομικών 
Ελλάδος  επί  φορολογικών  θεμάτων. Είναι  εισηγητής  σε  φορολογικά  σεμινάρια του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΟΥΤΝΑΤΖΗΣ
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Λέκτορας Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής Δημοκριτείου 

Πανεπιστημίου Θράκης, Δικηγορικά γραφεία MKlegal Μαυραγάνης – Κουτνατζής & Συνεργάτες

Είναι λέκτορας Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι επίσης 
δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο Επικρατείας και υπεύθυνος έκδοσης του νομικού περιοδικού «Το 
Σύνταγμα», ενώ από τον Ιούλιο 2012 έως τον Ιανουάριο 2015 διετέλεσε νομικός σύμβουλος του Υφυπουργού 
Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνη. Από τον Απρίλιο 2015 είναι συνιδρυτής των δικηγορικών γραφείων ΜK legal που 
εδρεύουν στην Αθήνα και ειδικεύονται στο φορολογικό δίκαιο, το δημόσιο δίκαιο και το δίκαιο των επιχειρήσεων. 
Έχει πτυχίο Νομικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (με το βαθμό «άριστα»), LL.M. από τη 
Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard, διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Νομικής του Ελεύθερου Πανεπι-
στημίου Βερολίνου με τη διάκριση «summa cum laude» (άριστα). Έχει τιμηθεί για τη διδακτορική του διατριβή 
με το Βραβείο Ernst-Reuter του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Βερολίνου ενώ έχει διατελέσει υπότροφος της Γερ-
μανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, 
του Προγράμματος Fulbright, καθώς και Landon H. Gammon Fellow της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Harvard, όπου και έχει εργασθεί ως Επιστημονικός Συνεργάτης. Έχει πληθώρα επιστημονικών δημοσιεύσεων 
σε ελληνική, αγγλική και γερμανική γλώσσα. 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ
Γενικός Γραμματέας Καταπολέμησης Διαφθοράς - 

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

O Κωνσταντίνος Χρήστου γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) και εγγεγραμμένο μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ). Από το 
έτος 2001 ασκεί δικηγορία με επιστημονική ειδίκευση σε όλο το φάσμα του εμπορικού δικαίου και στο οικονο-
μικό ποινικό δίκαιο. Ως νομικός σύμβουλος και δικηγόρος έχει χειρισθεί υποθέσεις οικονομικών σκανδάλων 
που απασχόλησαν τη κοινή γνώμη επί σειρά ετών. Τον Ιανουάριο του 2016 διορίσθηκε Ειδικός Γραμματέας του 
Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) με βασική αποστολή την αναδιοργάνωση του σώματος, 
την επιχειρησιακή ενίσχυση του και την ανάπτυξη συνεργασίας με τα λοιπά ελεγκτικά σώματα.
Το Νοέμβρη του 2016 διορίστηκε Γενικός Γραμματέας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.



ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΚΡΗΣ
Πρόεδρος - Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (Σ.Ε.Λ.Π.Ε.)

Ο κύριος Αντώνης Μακρής είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Λιανικής Πώλησης Ελλάδος 
(Σ.Ε.Λ.Π.Ε.) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της INTERSPORT ATHLETICS A.E.E.. Κατέχει σημαντική 
εμπειρία στη διοίκηση δικτύων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών, εξαιρετικές γνώσεις της αγοράς 
του λιανικού εμπορίου, ενώ κατέχει επίσης εμπειρία στην ίδρυση εταιριών πώλησης και παροχής υπηρεσι-
ών.  Κατά τη διάρκεια της πολυετούς επαγγελματικής καριέρας του έχει αναλάβει πολλές ηγετικές θέσεις σε 
εταιρείες όπως είναι η Ράδιο Κορασίδης, η Elephant, η Saxon, η Outsource και η Σαραφίδης, ενώ έχει διατελέ-
σει μέλος αρκετών Διοικητικών Συμβουλίων σε διάφορες εταιρείες και φορείς. Έχει σπουδάσει Μαθηματικά 
στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
Senior Partner –Fortsakis, Diakopoulos, Mylonogiannis & Associates (FDMA) Law Firm

Γεώργιος Μυλωνογιάννης, 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 πα-
ραχωρήσεων. 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 «Φορτσά-
κης, Διακόπουλος, Μυλωνογιάννης και Συνεργάτες» από την ίδρυσή της (2002) μέχρι σήμερα.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ
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 Λογιστι-
κής, 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 Ελευ-
θέρων Επαγγελματιών της χώρας, και Επιμελητήρια. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.), της Επιστημονικής Ομάδας της Ένωσης 
Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής (Ε.Φ.Ε.Ε.Α.), Φορολογικός Σύμβουλος του Εμπορικού Συλ-
λόγου Πειραιά (Ε.Σ.Π.), του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά (Ε.Ε.Π.) και της Εθνικής Συνομοσπονδίας 
Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), ήταν μέλος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την κατάργηση του Κ.Β.Σ. 
Είναι Μέλος της Ομάδας Διαβούλευσης για Φορολογικά και Τελωνειακά Θέματα, Μέλος της Ομάδας Εργασίας 
στη Γ.Γ.Δ.Ε. για την εφαρμογή του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και Μέλος της Διαρκούς Επιτροπής για τα Ελ-
ληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Αρθρογραφεί για φορολογικά θέματα σε εφημερίδες και περιοδικά και έχει συνεχή 
συμμετοχή σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές.
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SPONSORS



Η Παπαστράτος, θυγατρική της Philip Morris International 
Inc (PMI), είναι η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής προϊόντων 
καπνού στην Ελλάδα. Απασχολεί άμεσα και έμμεσα περίπου 
800 εργαζόμενους στις παραγωγικές και διοικητικές της 
εγκαταστάσεις. Με εφόδια ταλαντούχους ανθρώπους, εξαι-
ρετικά διεθνή και εγχώρια σήματα, μοναδική εταιρική κουλ-
τούρα, την υψηλή τεχνογνωσία και διεθνή εμπειρία της PMI 
και τη μακρά ιστορία της, η Παπαστράτος συνεχίζει την επι-
τυχημένη πορεία της στην αγορά των καπνικών προϊόντων, 
ενώ πρόσφατα αναδείχθηκε 1η ανάμεσα στις μεγαλύτερες 
ελληνικές επιχειρήσεις ως «Η Πιο Αξιοθαύμασ τη Εταιρία της 
Ελλάδας». Η Παπαστράτος έχει αναγνωριστεί ως εξαιρετικός 
χώρος εργασίας από το Great Place to Work®Institute Hellas 

για τρία συνεχόμενα χρόνια (2012-2014) και ως Κορυφαίος 
Εργοδότης από το Top Employer Institute (2015 και 2016), 
ενώ έχει λάβει δύο χρυσά βραβεία για προγράμματα ανά-
πτυξης εργαζομένων από τον θεσμό HR Awards. Έχοντας 
επενδύσει άνω των 700 εκατομμυρίων ευρώ από το 2003 σε 
υποδομές, στο εργοστάσιο της εταιρίας στον Ασπρόπυργο, 
στους ανθρώπους και τα σήματά της, αλλά και σε σημαντι-
κές κοινωνικές ενέργειες καθώς και στην καταπολέμηση του 
παράνομου εμπορίου τσιγάρων, η Παπαστράτος διασφαλίζει 
δυναμική επιχειρηματική ανάπτυξη, ενίσχυση της  ανταγωνι-
στικότητάς της, περαιτέρω ευκαιρίες εξέλιξης για τους εργα-
ζομένους της αλλά και ένα καλύτερο μέλλον. Για όλους μας 
και για την Ελλάδα.

SILVER SPONSOR



H DIAGEO είναι κορυφαία εταιρεία premium αλκοολούχων πο-
τών στον κόσμο και την Ελλάδα. Το όνομα Diageo προέρχεται 
από την συνένωση δύο λέξεων: από τη Λατινική λέξη Dia που 
σημαίνει ημέρα και την λέξη Geo που προέρχεται από την Ελλη-
νική γαία. Το όνομα μας αντικατοπτρίζει το όραμα της εταιρίας 
να «Γιορτάζουμε τη ζωή, κάθε ημέρα, σε όλη τη γη».
Στην Ελλάδα, η Diageo διακινεί μία μοναδική σειρά προϊό-
ντων, που κατέχουν κορυφαία θέση στην εκάστοτε κατηγορία 
και σε κάθε περίσταση κατανάλωσης.
Σε αυτά περιλαμβάνονται κάποια από τα πιο αναγνωρίσι-
μα brands διεθνώς, όπως τα: Johnnie Walker, Haig, Dimple, 
Cardhu, J&B, και τα Classic Malts στην κατηγορία του ουίσκι, οι 

μάρκες Smirnoff, Cîroc και Ketel One στην κατηγορία vodka, 
τα gins Gordon’s και Tanqueray, τα ρούμια Captain Morgan και 
Pampero, τα liqueurs Baileys και Grand Marnier, και η σαμπά-
νια Veuve Cliquot.
Για περισσότερες πληροφορίες για τη Diageo, τους ανθρώ-
πους της, τα brands της και τις ενέργειές της επισκεφθείτε 
το www.diageo.com. Για τη διεθνή πρωτοβουλία της Diageo η 
οποία προάγει την υπεύθυνη κατανάλωση μέσω καλών πρα-
κτικών, ενημέρωσης και δράσεων σε όλο τον κόσμο, επισκε-
φθείτε το www.DRINKiQ.com.  

Γιορτάζουμε τη ζωή, κάθε μέρα, σ’ όλη τη γη.

SUPPORTERS
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Η Δικηγορική Εταιρεία «Φορτσάκης, Διακόπουλος, Μυλωνογιάν-
νης & Συνεργάτες» παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες 
καλύπτοντας όλο το φάσμα του δικαίου των επιχειρήσεων, κα-
θώς και το δημόσιο δίκαιο. Η Εταιρεία διαθέτει 20 μέλη - δικη-
γόρους, εταίρους (partners) και συνεργάτες (associates). Όλα 
τα μέλη της Εταιρείας μας είναι εξειδικευμένα στο ιδιαίτερο 
αντικείμενο της ενασχόλησής τους. Πολλά μέλη έχουν μετεκ-
παιδευθεί στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό, ενώ ορισμένα δι-
αθέτουν 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 βι-
ομηχανικής 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 σχετίζο-
νται 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. Φιλοδο-
ξεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών μας, παρέχοντας 
έγκαιρες και αποτελεσματικές υπηρεσίες, δημιουργικές και πρα-
κτικά άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις, ακόμη και στις πλέον πολύ-
πλοκες συναλλαγές και συμφωνίες.



Το δικηγορικό γραφείο «ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» εί-
ναι Δικηγορική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα η οποία προσφέρει 
ένα ευρύ πεδίο νομικών υπηρεσιών, με ιδιαίτερη έμφαση στο 
διεθνές και εγχώριο φορολογικό δίκαιο, στο εμπορικό/εταιρικό 
δίκαιο, στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις συγχωνεύσεις 
και εξαγορές, σε θέματα εταιρικής αναδιάρθρωσης, στο δίκαιο 
ανταγωνισμού και σε θέματα επίλυσης διαφορών. Οι ιδρυτές 
εταίροι της εργάζονται μαζί από το 1991.
Συνεργάζεται με γραφεία στις άλλες πόλεις της Ελλάδας καθώς 
και με άλλους επαγγελματίες όπως ελεγκτές, λογιστές, χρηματι-
στηριακά και μεσιτικά γραφεία, συμβολαιογράφους και δικαστι-
κούς επιμελητές. 

Η βάση της πελατείας αποτελείται κυρίως από πολυεθνικές επι-
χειρήσεις που προέρχονται από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμε-
ρική κα ι έχουν δραστηριότητες στην Ελλάδα και τον ευρύτερο 
βαλκανικό χώρο καθώς και από μεγάλες ελληνικές επιχειρή-
σεις. Το προσωπικό του γραφείου αποτελείται από δικηγόρους 
με σύγχρονες προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές που 
επικουρείται από γραμματειακό και βοηθητικό προσωπικό υπο-
στηριζόμενο 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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