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ag en da

09.30-10.00 Προσέλευση & Εγγραφές

10.00-10.05  Καλωσόρισμα  

Γρηγόρης Λεωνίδης, Managing Partner, 

 Palladian ConferenCes

10.05-10.10  Εισαγωγή στο συνέδριο  

Αντώνης Δ. Παπαγιαννίδης, Δικηγόρος, Δημοσιογράφος, 

Γενικός Διευθυντής, Όμιλος economia

10.10-10.20  Γιώργος Μαυραγάνης, Υφυπουργός Οικονομικών, Υπουργείο Οικονομικών

10.20-10.30  Θεόδωρος Φορτσάκης, Πρύτανης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

10.30-10.40  Δημήτρης Γελαλής, Οικονομολόγος, Βουλευτής Λάρισας, ΣΥΡΙΖΑ

PANEL I

Το εΛΛηνικο ΦοροΛοΓικο σύσΤηΜΑ κΑι η σύΜβοΛη Τού  
σΤην εΠΑνεκκινηση Τησ εΛΛηνικησ οικονοΜιΑσ.  

κινηΤρΑ κΑι ΑνΤικινηΤρΑ

10.40-11.40   Συντονιστής:  

 Αντώνης Δ. Παπαγιαννίδης, Δικηγόρος, Δημοσιογράφος,  

 Γενικός Διευθυντής, Όμιλος economia 

ΟμιλητΕΣ

  Παναγιώτης Ψαριανός, Διευθύνων Σύμβουλος, Εταιρεία Ελεγκτών-Οικονομικών 

Συμβούλων, «Γραφείο Ψαριανού Α.Ε.» 

  νικόλαος Φίλιππας, Πρόεδρος Δ.Σ. & Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου 

Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε.).,  

Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

  Γιάννος Γραμματίδης, Συντονιστής Δικηγόρος, Δικηγορικά Γραφεία «Μπαχάς, 

Γραμματίδης & Συνεταίροι»

11.40-11.50 Διάλογος με το κοινό

11.50-12.10 Διάλειμμα Καφέ

Βασικοσ ομιλητησ

12.10-12.20 κωνσταντίνος κόλλιας, Πρόεδρος, Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος

PANEL II

Προσ ενΑ ΑΠΛο κΑι σΤΑΘερο ΦοροΛοΓικο ΠΛΑισιο 

12.20-13.20   Συντονιστής:  

  ιωάννης σταυρόπουλος, Διαχειριστής Εταίρος,  

Δικηγορική Εταιρεία «Σταυρόπουλος & Συνεργάτες» 
ΟμιλητΕΣ 

  κατερίνα Πέρρου, Phd (lon), Δικηγόρος - Φορολογική Σύμβουλος

  Μαίρη Μιχαλοπούλου, Εταίρος Φορολογικού Τμήματος, eY Greece

  στάθης Μίχος, Διευθυντής Νομικών Θεμάτων, Pfizer Hellas Α.Ε., Πρόεδρος Δ.Σ., 

association of Corporate Counsel europe

13.20-13.30 Διάλογος με το κοινό

13.30-14.30 Διάλειμμα & Γεύμα

PANEL III

ΦοροΛοΓικοι εΛεΓΧοι κΑι κύρΩσεισ

14.30-15.30   Συντονιστής:  

  Δημήτρης Τσαγκάρης, Οικονομολόγος ΜΑ - Λογιστής Α’,  

Διευθύνων Σύμβουλος -fao economics s.a., Σύμβουλος Έκδοσης «Περιοδικό ΛΟΓΙΣΤΗΣ», 
Μέλος Επιστημονικής Ομάδας - TaXHeaVen 

ΟμιλητΕΣ

  Πέτρος Γ. Πανταζόπουλος, Διδάκτωρ Φορολογικού Δικαίου Νομικής Σχολής 

Αθηνών, Δικηγόρος, Partner, fdM&a law firm

  Γεώργιος ρούσσος, accounting & Tax Manager, diaGeo

  Γεώργιος Πλάνης, Οικονομολόγος - Φοροτέχνης, Πρώην Διευθυντής Διεύθυνσης 

Εσωτερικής Επανεξέτασης (Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών), Υπουργείο Οικονομικών

15.30-15.40 Διάλογος με το κοινό
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Βασικοσ ομιλητησ

15.40 -15.50   κατερίνα σαββαΐδου, Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων,  

Υπουργείο Οικονομικών 

PANEL IV

εΠιΛύση ΦοροΛοΓικΩν ΔιΑΦορΩν κΑι ΠροσΦύΓη σΤη ΔικΑιοσύνη

15.50 -16.50  Συντονιστής:  

  Ασπασία Μάλλιου, Partner, PotamitisVekris, Εκδότης Δελτίο Φορολογικής 

Νομοθεσίας

ΟμιλητΕΣ

  κώστας σφακάκης, Σύμβουλος Διοίκησης επί Φορολογικών Θεμάτων, ΣΕΒ 

  Ξενοφών Παπαγιάννης, Εταίρος, Υπεύθυνος Φορολογικών Υπηρεσιών,  

KlC Δικηγορική Εταιρεία

  στυλιανός-ιωάννης Γ. κουτνατζής, Δικηγόρος, Λέκτορας Νομικής 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 

16.50-17.00 Διάλογος με το κοινό

τΕλΟΣ ΣυνΕΔριΟυ

Αντώνης Παπαγιαννίδης

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ, 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ,  
ΟΜΙΛΟΣ eConoMia

Σπούδασε Νομικά και Οικονομικά στην Αθή-
να, στο Στρασβούργο με εξειδίκευση στα 
Ευρωπαϊκά και στην Μεσαιωνική ιστορία. 
Ασχολήθηκε επαγγελματικά με το δίκαιο 
των επιχειρήσεων και με θέματα ευρωπα-
ϊκού 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 «Eρμηνείας 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 Kυριακάτι-
κης «EΛEYΘEPOTYΠIAΣ», και της «HMEPHΣIAΣ». Υπήρξε σύμβουλος επι-
κοινωνίας 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.)

Γιώργος Μαυραγάνης

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚώΝ,     
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚώΝ

Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1965 και κατάγεται 
από τα Τρίκαλα Κορινθίας και τον Πύργο Ηλεί-
ας. Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Πτυχιούχος 
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
κάτοχος Master (1989) και διδακτορικού 
(1992) από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου 
(UCL) στην Εναρμόνιση Φορολογίας Επιχει-

ρήσεων στην ΕΕ. Υπήρξε Γενικός Διευθυντής Φορολογικού Τμήματος KPMG 
Ελλάδας έως τον Ιούνιο του 2012, όποτε και παραιτήθηκε για να αναλάβει 
Υφυπουργός Οικονομικών. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία 
το 1992 ως νομικός και φορολογικός σύμβουλος εμπορικών, βιομηχανι-
κών και τεχνικών εταιριών, ενώ παράλληλα συνεργάστηκε με τις εταιρείες 
συμβούλων Deloitte & Touche (μέχρι το 1995) και KPMG (μέχρι το 2001). 
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και στη συνέχεια εταίρος της Δικηγορικής Εταιρεί-
ας «Κ. Παπακωστόπουλος & Συνεργάτες» μέχρι το 2005 και στη συνέχεια 
εργάστηκε ως νομικός σύμβουλος εταιριών μέχρι το τέλος του 2006 οπότε 
και επέστρεψε στην KPMG. Έχει διδάξει ως Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγη-
τής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, πάνω σε θέματα που αφορούν την φορολογία (2008-2010).

Θεόδωρος Φορτσάκης

ΠΡΥΤΑΝΗΣ, ΕΘΝΙΚΟ &  
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝώΝ

Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Καθηγητής του Πανε-
πιστημίου Αθηνών (διοικητικό και φορολογικό 
δίκαιο), Πρόεδρος της Νομικής Σχολής (2009-
2014), Αναπληρωτής Πρόεδρος (2007-2009), 

Διευθυντής του Τομέα Δημοσίου Δικαίου (από το 2009). Επισκέπτης Καθηγη-
τής στη Σορβόννη (Paris 1, Paris 2) και στο πανεπιστήμιο Paul Cézanne Aix-
Marseille (2002-2013). Μέλος του ΑΕΔ (2012-2013). Δικηγόρος στον Άρειο 
Πάγο (αναστολή καθηκόντων από 1ης Σεπτεμβρίου 2014). Πρόεδρος της Κρα-
τικής Ορχήστρας Αθηνών (2012-2014). Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου 
της ΝΕΡΙΤ (2013-2014). Πρόεδρος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (από το 2013). Πρόεδρος ή μέλος πολλών επι-
στημονικών φορέων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και πολλών νομοπαρα-
σκευαστικών επιτροπών διαφόρων υπουργείων. Διετέλεσε μέλος της Εφορευ-
τικής Επιτροπής της Εθνικής Βιβλιοθήκης, της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου και της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Διεθνής Εμπειρογνώμονας 
του Συμβουλίου της Ευρώπης για θέματα δημοσίου δικαίου, στο Στρασβούργο, 
με πολλές αποστολές στην ανατολική Ευρώπη και κεντρική Ασία (1998-2003). 
Έχει δημοσιεύσει πολλά βιβλία και περισσότερα από 120 άρθρα στα ελληνικά, 
γαλλικά και αγγλικά. Έχει συμμετάσχει με εισήγηση σε μεγάλο αριθμό ελληνι-
κών και διεθνών συνεδρίων. Έχει τιμηθεί με τα Γαλλικά Παράσημα «Chevalier» 
(2006) και «Officier» (2012) του Τάγματος του Ακαδημαϊκού Φοίνικα.Άρχοντας 
Δικαιοφύλακας του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής (2009).

ag en da  /  s p e a k e r s

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1990, της Εταιρίας 
Δημοσιονομικών Μελετών και Φορολογικού Δικαίου, της Ένωσης Ελλήνων 
Εμπορικολόγων, της Διεθνούς Φορολογικής Ένωσης (International Fiscal 
Association - IFA) και μέχρι την Υπουργοποίησή του επιστημονικός συνερ-
γάτης του International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) σε εκδόσεις 
που αφορούν τη φορολογία στην Ελλάδα (The Taxation of Companies in 
Europe, European Tax Handbook, European Corporate Tax Law, Transfer 
Pricing Database). Διαθέτει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στο ελ-
ληνικό φορολογικό δίκαιο (φορολογία εταιρειών, φορολογία φυσικών 
προσώπων, φορολογία συγχωνεύσεων και εξαγορών αλλά και στο δι-
εθνές φορολογικό δίκαιο συμπεριλαμβανόμενης και της φορολογίας 
στην ΕΕ). Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περι-
οδικά (European Taxation, Intertax, Bulletin for International Taxation 
/Fiscal Documentation, International Transfer Pricing Journal) ενώ 
έχει συμμετάσχει σε συμβουλευτικά έργα που αφορούν μεγάλες επεν-
δύσεις στην Ελλάδα, κοινοπρακτικά δάνεια, χρηματοοικονομικά προ-
ϊόντα, συγχωνεύσεις και εξαγορές τραπεζών και άλλων επιχειρήσεων 
καθώς και σε θέματα Χρηματιστηρίου. Είναι παντρεμένος και πατέρας 
ενός παιδιού.
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κωνσταντίνος κόλλιας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο Κωνσταντίνος Κόλλιας γεννήθηκε στη Λάρισα 
το 1976. Σπούδασε οικονομικά στο Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με μετα-
πτυχιακό στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρή-
σεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και διδακτορικό 
δίπλωμα στο ίδιο αντικείμενο, στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Έχει διατελέσει ειδικός γραμματέας 

αποκρατικοποιήσεων στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, γενικός δι-
ευθυντής της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών, 
αναπληρωτής διοικητής για την Ελλάδα στην Παρευξείνια Τράπεζα Επενδύσε-
ων και Ανάπτυξης, οικονομικός σύμβουλος στο Υπουργείο Οικονομίας & Οι-
κονομικών. Εργάζεται ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος & σύμβουλος επι-
χειρηματικής ανάπτυξης στην KLC Law Firm και είναι Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 
της Εταιρείας Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Αττικής. Είναι επισκέπτης καθηγητής 
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  Στις 18 Φεβρουαρίου 2014 εξελέγη 
Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

Δικηγόρος Αθηνών από το 1986. Δικηγό-
ρος στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας από το 1997. Διαχειριστής 
Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας «ΣΤΑΥ-
ΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ». Σπούδασε 
στη Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθη-

νών (1983), και στο Πανεπιστήμιο του Kent, U.K. (LL.M., 1985). Ως φο-
ρολογικός 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 διε-
θνή νομικά και φορολογικά περιοδικά. Έχει λάβει μέρος ως εμπειρογνώ-
μων 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 προ-
εδρία του Υφυπουργού Οικονομικών. 
Ως νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων, έχει λάβει μέρος σε σημαντικές 
υποθέσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών, εγχώριες και διεθνείς συναλ-
λαγές μεταβιβάσεων μετοχών και στοιχείων ενεργητικού και υποθέσεων 
δικαίου ανταγωνισμού. Έχει δημοσιεύσει άρθρα για διάφορα θέματα φο-
ρολογικού δικαίου και έχει μετάσχει ως ομιλητής σε πλήθος συνεδρίων. 
Συμμετέχει στη φορολογική επιτροπή του Ελληνοαμερικανικού Επιμελη-
τηρίου και σε αντίστοιχες επιτροπές άλλων Συνδέσμων και Επιμελητηρίων 
και είναι συνεργάτης του International Bureau of Fiscal Documentation 
(IBFD) και ανταποκριτής στην Ελλάδα του επιστημονικού περιοδικού 
European Taxation.  Γιάννος Γραμματίδης

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ «ΜΠΑχΑΣ, 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ»

Πρόεδρος Ινστιτούτο Οικονομικής και 
Δημόσιας Διακυβέρνησης Ελληνο-αμερι-
κανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου - Επι-
σκέπτης Καθηγητής του Κέντρου Διεθνών 
Νομικών Σπουδών, Σάλτσμπουργκ, Επίτι-

μος Πρόεδρος του Ελληνο-αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.
Γεννήθηκε: Λάρισα 12 Μαΐου 1952. Μέλος του Δ.Σ.Α. 1977, Δικηγό-
ρος στον Άρειο Πάγο. Έχει 2 παιδιά το Γιώργο και τη Μαρία-Χριστίνα. 
Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής Πανεπι-
στημίου Αθήνας, εξειδικεύθηκε στο Ιδιωτικό και Διεθνές Δίκαιο στην 
Ακαδημία Διεθνούς Δικαίου της Χάγης και στην προστασία των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων στο Διεθνές Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των, Στρασβούργο. Ειδικότητα: Συγχωνεύσεις και εξαγορές, σύσταση 
διεθνών εταιρικών σχημάτων, κοινοπραξίες (με έμφαση σε δημόσια 

Δικηγόρος - Φορολογική Σύμβουλος, 
Επιστημονική Συνεργάτης Νομικής 
Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Κάτο-
χος πτυχίου Νομικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου Αθηνών, Μεταπτυχιακού Τίτ-
λου Ειδίκευσης στο Φορολογικό Δίκαιο 
από το ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου της ίδιας 

σχολής και Διδακτορικό Τίτλο στο Διεθνές Φορολογικό Δίκαιο από 
το Institute of Advanced Legal Studies, University of London, UK.

νικόλαος Φίλιππας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥ-
ΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚώΝ 
ΕΡΕΥΝώΝ (ΚΕ.Π.Ε.).,  
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  
ΠΕΙΡΑΙώΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝώΣΗΣ  
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙχΕΙΡΗΣΕώΝ 

Ο κ. Φίλιππας είναι Καθηγητής του Τμήματος Οργάνω-
σης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς, με γνωστικό αντικείμενο τη Χρηματοοικονομική Διοικητική, με έμφαση και 
εφαρμογή σε θέματα όπως οι Χρηματιστηριακές Επενδύσεις, οι Θεσμικοί Επενδυτές και 
η Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική. Ο κ. Φίλιππας είναι συγγραφέας πέντε βιβλίων 
και επτά ερευνητικών μελετών. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε όλα σχεδόν τα ελληνικά 
οικονομικά περιοδικά και τις σχετικές οικονομικές εφημερίδες. Το ερευνητικό του έργο 
έχει δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά του κλάδου όπως International 
Review of Financial Analysis, Multinational Finance Journal, Journal of International 
Financial Markets, Institutions and Money και σε πολλά άλλα. Ο κ. Φίλιππας έχει παρου-
σιάσει εργασίες του σε δεκάδες επιστημονικά συνέδρια και έχει μακρόχρονη εμπειρία 
στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά και Χρηματαγορά ως ανώτατο στέλεχος χρηματιστηριακής 
εταιρίας, ΕΠΕΥ και ΑΕΔΑΚ. Από τον Ιούνιο του 2005 έως τον Σεπτέμβριο του 2008 ήταν 
μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επεν-
δύσεων (EIB), ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2004 έως τον Ιούλιο του 2009 ήταν μέλος 
στο Δ.Σ. του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς. Έχει συνεργασθεί με εταιρίες όπως ΕΤΒΑ, 
Allianz, Helvetia, Intertrust, Eurobank, Alpha Bank και με την Ένωση Ελληνικών Τραπε-
ζών αναπτύσσοντας διαλέξεις σχετικά με τον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό (Financial 
Planning), την ανάλυση χρηματιστηριακών επενδύσεων, την αποτελεσματική διαχείριση 
χαρτοφυλακίων και ανάλυση και διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων.

Παναγιώτης Ψαριανός

ΔΙΕΥΘΥΝώΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ,  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤώΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚώΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛώΝ, «ΓΡΑΦΕΙΟ ΨΑΡΙΑΝΟΥ 
Α.Ε.» 

Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Φορολογικό 
Δίκαιο και στο Marketing.  Αρχικά εργάστηκε σαν 
Λογιστής, Προϊστάμενος Λογιστηρίου και Οικο-

νομικός Διευθυντής και το 1981 ίδρυσε την Εταιρία Ελεγκτών – Συμβούλων 
Επιχειρήσεων «ΓΡΑΦΕΙΟ ΨΑΡΙΑΝΟΥ Α.Ε.». Έχει συνεργαστεί με αρκετές από 
τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας μας σαν Φορολογικός και Οικονομι-
κός Σύμβουλος και έχει συμπράξει σαν επιβλέπων ομάδων εργασίας της εται-
ρίας που συμμετέχει σε αρκετές Αναδιοργανώσεις, Οικονομικές Μελέτες, Υπα-
γωγή Επενδύσεων σε Αναπτυξιακούς Νόμους, Βusiness Plan, Συγχωνεύσεις 
- Μετατροπές Επιχειρήσεων, Διαχειριστικούς Ελέγχους και άλλες εργασίες που 
άπτονται της λειτουργίας των οικονομικών μονάδων.  Παράλληλα, από το 1990, 
μέσω του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ της εταιρίας «ΓΡΑΦΕΙΟ ΨΑΡΙΑΝΟΥ Α.Ε.», 
αλλά και σαν εισηγητής άλλων φορέων, δίδαξε και διδάσκει σε σεμινάρια του 
Συνδέσμου Α.Ε. και Ε.Π.Ε., Οικονομικών και Εμπορικών Επιμελητηρίων και με-
γάλων Εμπορικών, Βιομηχανικών και Ασφαλιστικών Εταιριών, καθώς και  Τρα-
πεζών. Από το 1982 αρθρογραφεί στα μεγαλύτερα οικονομικά περιοδικά και 
εφημερίδες, όπως είναι τα περιοδικά «Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥ-
ΔΡΟΜΟΣ» κ.λπ. και οι εφημερίδες «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», «ΕΞΠΡΕΣ», «ΚΕΡΔΟΣ», 
«ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ» κ.λπ., καθώς και στον ηλεκτρονικό τύπο. Επίσης, έχει δώσει 
πολλές συνεντεύξεις και έχει λάβει μέρος σε συζητήσεις στη Δημόσια Τηλε-
όραση, στο MEGA CHANNEL κ.λπ., καθώς και σε ραδιοφωνικούς σταθμούς.

κατερίνα Πέρρου

PHd (lon), ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ιωάννης σταυρόπουλος

ΔΙΑχΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ,  
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
«ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»

s p e a k e r s

έργα), ιδιωτικοποιήσεις, franchising. Δημοσιεύσεις: Μακρά σειρά άρθρων, 
σχολίων και μελετών που δημοσιεύθηκαν στον ελληνικό οικονομικό και νο-
μικό Τύπο. Συντάκτης: Ελληνικός Κώδικας Δεοντολογίας για το Franchising 
και της Ελληνικής Ορολογίας για το Franchising. Μέλος: Ελληνο-Αμερικα-
νικό Εμπορικό Επιμελητήριο (Επίτιμος Πρόεδρος), Δικηγορικός Σύλλογος 
Αθήνας, Διεθνής Ένωση Δικηγορικών Συλλόγων (ΙΒΑ) ( Ένωση Δικηγορι-
κών Συλλόγων Αμερικής (ΑΒΑ), Όμιλος Ευρωπαίων Δικηγόρων Franchise 
(EFLG), Forum on Franchising της Αμερικανικής Ένωσης Δικηγόρων, Νο-
μική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Franchise. Διετέλεσε μέλος 
Δ.Σ.: Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, (Πρόεδρος, μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής και Πρόεδρος 
της Επιτροπής Κυβερνητικών Υποθέσεων), Ελληνοβρετανικό Εμπορικό 
Επιμελητήριο, Ελληνοαλβανικό Επιμελητήριο, Επιχειρηματική Ένωση 
Ελλάδας Χονγκ-Κονγκ, Southwestern Legal Foundation, Ντάλλας, ΗΠΑ, 
Αγγλοελληνική Νομική Ένωση, Λονδίνο (Πρόεδρος, 1988), Ινστιτούτο 
Ευρωπαϊκού Δικαίου του Πανεπιστημίου του Μπίρμπινχαμ, Σύνδεσμος 
Franchise της Ελλάδας (Νομικός Σύμβουλος 1994-2007), The Propeller 
Club of New York Piraeus Branch (Μέλος του Δ.Σ. 1998-2007). Ανταπο-
κριτής: Περιοδικό Δικαίου Διανομής και Franchising, Αγγλία. Γλώσσες: 
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά.

Δημήτρης Γελαλής

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 
ΛΑΡΙΣΑΣ, ΣΥΡΙΖΑ

Γεννήθηκε στη Βερδικούσια Ελασσό-
νας το 1958. Είναι έγγαμος με 2 παι-
διά. Οικονομολόγος. Πτυχιούχος του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Ανώτατη 
Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης). 
Εξελέγη Βουλευτής Λάρισας με το ΣΥ-

ΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012. Έχει διατελέσει 
πρόεδρος και μέλος του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας του 
Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδας, Πρόεδρος και γραμματέας 
της Ένωσης Λογιστών Ν. Λάρισας, μέλος του Γενικού Συμβουλίου 
της Ομοσπονδίας Λογιστών Ελλάδας, μέλος του Συνδέσμου Υπαλ-
λήλων της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Λάρισας, μέλος του 
περιφερειακού συμβουλίου, μέλος της Ο.Κ.Ε. Ν. Λάρισας. Μέλος 
του «Ένα καράβι για τη Γάζα» και του Κοινωνικού Φόρουμ. Υπο-
ψήφιος σε δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές στο Ν. Λάρισας. 
Ενεργό μέλος του Συνασπισμού από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα.
Συμμετέχει στις κοινοβουλευτικές επιτροπές:
• Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων.
•  Επιτροπή του απολογισμού και του γενικού ισολογισμού του Κρά-

τους και ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Κρά-
τους.

• Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής.
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Δημήτρης Τσαγκάρης

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΜΑ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α’,  
ΔΙΕΥΘΥΝώΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ -fao 
eConoMiCs s.a., ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 
«ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΣ», ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗ-
ΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ - TaXHeaVen

Ο Δημήτρης Τσαγκάρης γεννήθηκε στην Αθήνα το 
1963. Είναι απόφοιτος του Α’ Προτύπου Γυμνασίου 
Αθηνών. Σπούδασε στην Ανωτάτη Εμπορική Σχολή 
(ΑΣΟΕΕ) από την οποία απέκτησε το πτυχίο του και 

εν συνεχεία MASTER OF ARTS με ειδίκευση στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική.  
Ταυτόχρονα παρακολούθησε τα ειδικά σεμινάρια σε Επιχερηματική και Διοικητι-
κή Πολιτική του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών της ΑΣΟΕΕ. Ασκεί το επάγγελμα 
του Οικονομολόγου - Λογιστή  και Οικονομικού Συμβούλου από το 1990 ενώ έχει 
διατελέσει Γενικός Διευθυντής και Διευθύνων Σύμβουλος πολλών εταιρειών του 
Ιδιωτικού αλλά και του Δημόσιου Τομέα. Μιλά απταίστως Αγγλικά και ικανοποιη-
τικά Γερμανικά.  Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος του Σ.Ο.Ε. 
και της Ε.Α.Σ.Ε.  Είναι σύμβουλος έκδοσης του Περιοδικού Λογιστής, μέλος της 
Επιστημονικής Ομάδας του Taxheaven, αρθρογραφεί τακτικά επί θεμάτων Οικο-
νομικού, Λογιστικού και Φοροτεχνικού περιεχομένου ενώ εμφανίζεται και σε δι-
άφορες τηλεοπτικές εκπομπές με την ίδια θεματολογία. Το 2009 ίδρυσε την F.A.O. 
ECONOMICS AE  εταιρεία Λογιστών, Φοροτεχνών και Συμβούλων την οποία και 
διευθύνει μέχρι και σήμερα.

Γεώργιος Πλάνης

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΦΟΡΟΤΕχΝΗΣ,  
ΠΡώΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΕΣώΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕξΕΤΑΣΗΣ  
(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡώΝ), 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚώΝ

Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών - 
Διοίκηση Επιχειρήσεων. Υπηρέτησε ως φορολογικός 
ελεγκτής του Υπουργείου Οικονομικών από το έτος 
1991 μέχρι και το έτος 2011 κυρίως στον έλεγχο των 

μεγάλων Επιχειρήσεων της Ελλάδος. Το έτος 2011 διετέλεσε τμηματάρχης Επι-
χειρησιακού Σχεδιασμού στην τότε νεοσυσταθείσα Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων 
και στην συνέχεια Διευθυντής της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του 
Υπουργείου Οικονομικών. Το έτος 2013 συμμετείχε ως συντονιστής της ομάδας 
εργασίας για τη σύσταση και λειτουργία της Διεύθυνσης Εσωτερικής Επανεξέτα-
σης (Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών) του Υπουργείου Οικονομικών της οποίας στη 
συνέχεια διετέλεσε Διευθυντής μέχρι και τη συνταξιοδότησή του.  Κατά τη διάρκεια 
της παραπάνω πορείας του στο Υπουργείο Οικονομικών, ανέπτυξε μεγάλη δραστη-
ριότητα συμμετέχοντας ως εισηγητής σε προγράμματα εκπαίδευσης των εφορια-
κών και ειδικότερα σε θέματα ελέγχου.

Πέτρος Γ.  
Πανταζόπουλος 

ΔΙΔΑΚΤώΡ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  
ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ  
ΣχΟΛΗΣ ΑΘΗΝώΝ,  
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, ParTner, 
fdM&a law firM

Ο Πέτρος Πανταζόπουλος, δι-
κηγόρος στον Άρειο Πάγο, είναι 

διδάκτωρ φορολογικού δικαίου της Νομικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών. Είναι εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας 
Φορτσάκης - Διακόπουλος – Μυλωνογιάννης και Συνεργάτες. 
Στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας παρέχει 
νομικές συμβουλές και εκπροσωπεί στα διοικητικά δικαστή-
ρια και το Συμβούλιο της Επικρατείας σε φορολογικές υπο-
θέσεις μεγάλες ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις και ιδιώτες. 
Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή πολλών έργων φορολογικού 
και διοικητικού δικαίου. Είναι, επίσης, μέλος της επιστημονι-
κής επιτροπής των νομικών περιοδικών Δίκαιο Επιχειρήσεων 
και Εταιρειών, Θεωρία και Πράξη του Διοικητικού Δικαίου και 
Επιχείρηση, στα οποία αρθρογραφεί συχνά. Είναι Επιστημο-
νικός Συνεργάτης της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, όπου διδάσκει φορολογικό δίκαιο στο μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα Δημοσίου Δικαίου. 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. 

George J. Roussos 

aCCounTinG & TaX 
ManaGer, diaGeo Hellas 
s.a.

George J. Roussos is Accounting 
and Tax Manager at Diageo Hellas 
S.A. He has worked as Head of 
Accounting departments and Tax 
Manager in telecoms, banking and 

financial services sectors. His main areas of expertise include 
the following: international taxation, tax planning, transfer 
pricing, controlling procedures and financial reporting analysis. 
He holds an MBA degree from Hellenic American University 
and a bachelor degree in Economics from University of Piraeus. 
He is member of Economic Chamber of Greece and A class 
certified accountant. He has published a number of articles 
in economic news papers and sites and has participated as 
speaker in conferences and seminars on tax related issues. 

στάθης Μίχος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΟΜΙΚώΝ ΘΕΜΑΤώΝ, 
Pfizer Hellas Α.Ε., ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ., 
assoCiaTion of CorPoraTe Counsel 
euroPe

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε νομι-
κά στο Πανεπιστήμιο Αθήνας και αργότερα έκανε 
μεταπτυχιακές σπουδές στο Δίκαιο της Πληρο-
φορικής και των Τηλεπικοινωνιών αποκτώντας 
τίτλο Master of Laws από το Πανεπιστήμιο του 

Strathclyde (Γλασκώβη). Έχει επίσης λάβει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ-
σης στην Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων από το Ελληνικό Ανοικτό Πανε-
πιστήμιο. Εργάστηκε ως Δικηγόρος, ατομικά και σε συλλογικά σχήματα και τα 
τελευταία χρόνια διευθύνει νομικές υπηρεσίες διεθνών εταιρειών (της «Α.Γ.Ε.Τ. 
Ηρακλής» -όμιλος Lafarge- από το 2001 ως το 2006, της «BP Hellas Α.Ε.» από 
το 2006 μέχρι και το 2011 -τα δύο τελευταία έτη με τη νέα επωνυμία «Ελληνικά 
Καύσιμα Α.Ε.» κατόπιν της εξαγοράς της από εταιρεία του Ομίλου «Ελληνικά 
Πετρέλαια»-, της «Carrefour Μαρινόπουλος Α.Ε.» το 2012 και της «Pfizer Hellas 
Α.Ε.» από το 2013). Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπα-
ϊκού Παραρτήματος της Association of Corporate Counsel και μέλος πολλών 
μη κυβερνητικών οργανώσεων και επιστημονικών συλλόγων. Έχει διατελέσει 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιρειών. Είναι συγγραφέας των 
βιβλίων «Η Επιτήρηση των Επικοινωνιών μέσω Internet στο Χώρο Εργασίας» 
(Σάκκουλας, 2007) και «Ο Έμμισθος Δικηγόρος» (Νομική Βιβλιοθήκη, 2013).  

Μαίρη Μιχαλοπού-
λου

ΕΤΑΙΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ, eY GreeCe

Η Μαίρη είναι Εταίρος του φο-
ρολογικού τμήματος της Ernst & 
Young Ελλάδος και επικεφαλής 
στα τμήματα FSI και Business 
Tax Advisory. Aαπασχολείται στην 

Ernst & Young στην Αθήνα από το 2002, ενώ προηγουμένως κα-
τείχε τη θέση του Επικεφαλής Φορολογικού και Νομικού Τμή-
ματος σε μία από τις Big Five ελεγκτικές εταιρείες. Ειδικεύεται 
σε θέματα φορολογίας νομικών προσώπων, στις συγχωνεύσεις 
και εξαγορές, στην τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών, στο 
διεθνή φορολογικό σχεδιασμό και έλεγχο μεγάλων εταιρειών. 
Είναι κάτοχος πτυχίου στις Οικονομικές Επιστήμες, λέκτορας και 
υποψήφια διδάκτωρ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μιλάει 
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Αραβικά. Η Μαίρη είναι μέλος του 
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μέλος του Δ.Σ. του Ελληνι-
κού παραρτήματος IFA (International Fiscal Association), καθώς 
επίσης και μέλος του ΕΙΟΔ (Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικής Δι-
εύθυνσης). 
Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό έργων που αφορούν σε 
συγχωνεύσεις και εξαγορές, αποσχίσεις κλάδων, φορολογικό 
σχεδιασμό, φορολογικό διαγνωστικό και διαγνωστικό έλεγχο σε 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, τηλεπικοινωνιών, καταναλωτικών προϊόντων, τραπεζών, 
αμοιβαίων κεφαλαίων, ασφαλίσεων, ακίνητης περιουσίας. 
Η Μαίρη έχει εμπειρία στα Διεθνή Εμπορικά Δίκτυα, στον κλάδο 
της Ενέργειας, του Πετρελαίου, καθώς και του Αερίου. Κατά τη 
διάρκεια της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας έχει οργανώσει 
ποικίλα ενημερωτικά σεμινάρια σχετικά με φορολογικά θέματα 
και σε συνεργασία με το ALBA πρόγραμμα μεταπτυχιακό στο φο-
ρολογικό δίκαιο. Επίσης, έχει ηγηθεί ομάδων που ασχολούνται 
με θέματα παροχής φορολογικών υπηρεσιών στον κλάδο της 
ενέργειας και στον τραπεζικό κλάδο. 
Μερικοί από τους πιο σημαντικούς πελάτες της είναι: Οι εταιρεί-
ες του Ομίλου ΔΕΗ (ΔΕΗ, ΔΕΗ Ανανεώσιμες, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΗΕ, 
Vodafone, Τράπεζα Κύπρου, Groupama Phoenix Insurance, 
Siemens, Unilever, Chipita, ENEL κ.α. 

κατερίνα σαββαΐδου 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΔΗΜΟΣΙώΝ ΕΣΟΔώΝ,  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚώΝ 

Η Κατερίνα Σαββαΐδου, με εξειδίκευση στα φορο-
λογικά θέματα, είναι επιτυχημένη δικηγόρος, ερευ-
νήτρια και έμπειρη επαγγελματίας, με μακρά σταδι-
οδρομία στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Είναι 
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και Senior Manager 

στην εταιρία «PwC-Ελλάς», επικεφαλής μιας ομάδας περίπου 100 δικηγόρων και 
φοροτεχνικών συμβούλων. Είναι, επίσης, Knowledge Manager όλης της εταιρεί-
ας, που στελεχώνεται από περίπου 900 υπαλλήλους. 
Είναι Λέκτωρ στο ΑΠΘ, δίδαξε στο ΕΚΠΑ και έχει πολυάριθμες δημοσιεύσεις σε 
νομικά έντυπα και οικονομικές εφημερίδες. Μεταξύ των δραστηριοτήτων της πε-
ριλαμβάνεται η συνεισφορά της στην ίδρυση του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας 
του Υπουργείου Παιδείας (2006-2007).  Η Κατερίνα Σαββαΐδου αποφοίτησε από 
τη Νομική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1995), 
έχει δίπλωμα Πανεπιστημιακών Γαλλικών Σπουδών (1994-1995), μεταπτυχιακό 
δίπλωμα Δημοσίου Δικαίου (1995-1996), μεταπτυχιακό δίπλωμα Δημοσιονομικού 
και Φορολογικού Δικαίου με έμφαση στο Δημοσιονομικό Δίκαιο (1996-1997) και 
διδακτορικό από το Université de Paris II, Assas, με τίτλο «Η αναγκαστική είσπρα-
ξη των φόρων στο γαλλικό και στο ελληνικό Δίκαιο» (1997-2003). Έχει εκπονήσει 
μεταδιδακτορική έρευνα στο γνωστικό  πεδίο του Φορολογικού Δικαίου, και συ-
γκεκριμένα στη φορολογία επιχειρήσεων, στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ (2004-
2006). Επίσης, έχει παρακολουθήσει  μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Harvard 
University με θέμα «Συγκριτική φορολογική πολιτική και διοίκηση» (2008-2009). 

s p e a k e r s
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Ξενοφών Παπαγιάννης 

ΕΤΑΙΡΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚώΝ ΥΠΗΡΕΣΙώΝ

Ο Φώντας Παπαγιάννης είναι δικηγόρος από 
το 1996. Κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχια-
κού τίτλου σπουδών στο δημόσιο δίκαιο του 
Νομικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης και απόφοιτος του 
μακροχρόνιου φορολογικού σεμιναρίου του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από το 2000 έως το 2006 εργάσθηκε ως φορολογικός σύμβουλος στην 
εταιρία συμβούλων Ernst & Young Ελλάς. Από το 2006 μέχρι σήμερα εί-
ναι υπεύθυνος του τμήματος παροχής φορολογικών υπηρεσιών της KLC 
Law Firm. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, της Διεθνούς 
Φορολογικής Ένωσης (International Fiscal Association) και της Ελληνι-
κής Εταιρείας Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών. 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 (φο-
ρολογία εισοδήματος εταιριών, Φ.Π.Α., Κ.Β.Σ., μετασχηματισμοί, διεθνής 
φορολογία, κ.λπ.). Έχει συμμετάσχει σε tax due diligence και έχει διε-
ξαγάγει δίκες και διαιτησίες φορολογικού και εμπορικού ενδιαφέροντος.

Η  ΕταιρΕια ΎδρΕΎσΗσ και αποχΕτΕΎσΗσ πρωτΕΎοΎσασ (ΕΎδαπ α.Ε.) είναι η με-
γαλύτερη Εταιρεία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στην αγορά του νερού. η ΕΥΔαΠ 
α.Ε. υδροδοτεί πλήρως και με τις πιο σύγχρονες επιστημονικές προδιαγραφές πληθυ-
σμό που προσεγγίζει τα 4.300.000 κατοίκων στο λεκανοπέδιο της αττικής μέσω ενός 
εκτενούς δικτύου που  περιλαμβάνει 2.030.000 συνδέσεις, ενώ το μήκος των αγωγών 
του ανέρχεται σε 9.500 χιλιόμετρα. ο τομέας της αποχέτευσης εξυπηρετεί 3.500.000 
κατοίκους, ενώ το συνολικό μήκος των αγωγών ανέρχεται σε 8.000 χιλιόμετρα περίπου.  
οι παροχές υπηρεσιών ύδρευσης περιλαμβάνουν τη μεταφορά ακατέργαστου νερού 
από τους ταμιευτήρες, τη συλλογή και τον καθαρισμό του στις μονάδες Επεξεργασίας 
Νερού (μΕΝ), προκειμένου να καταστεί πόσιμο και στη συνέχεια τη μεταφορά του μέσα 
από ένα εκτενές δίκτυο ύδρευσης στους υδρομετρητές των καταναλωτών. αντίστοιχα 
στην αποχέτευση περιλαμβάνονται έργα και διαδικασίες συλλογής και μεταφοράς των 
λυμάτων μέσω του δικτύου αποχέτευσης και καθαρισμού τους στα κέντρα Επεξεργα-
σίας λυμάτων (κΕλ). 
τον ιούλιο του 2011 συστήθηκε η εταιρεία «ΕΥΔαΠ Νήσων α.Ε.», όπου η ΕΥΔαΠ συμ-
μετέχει με ποσοστό 100%. σκοπός της Εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης, 
αποχέτευσης και η μεταφορά τεχνογνωσίας στη νησιωτική Ελληνική Επικράτεια.  

ΜΕ Μια πορΕια 83 Ετων, Η παπαστρατοσ, θυγατρική από το 2003 της Philip Morris 
International (PMI), παγκόσμιου ηγέτη στα προϊόντα καπνού, με επενδύσεις άνω των 600 
εκατ. ευρώ στην Ελλάδα, διατηρεί και σήμερα την ελληνικότητα μιας ιστορικής εταιρίας.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η επιτυχία μας οφείλεται στους ταλαντούχους ανθρώπους, τα 
ισχυρά σήματα και το σύγχρονο εργοστάσιό μας. συνεχίζουμε να επενδύουμε σε αυτά, 
παρά την αντίξοη οικονομική συγκυρία, και να στηρίζουμε την ελληνική οικονομία και 
κοινωνία. 
το 2013 συνήψαμε τριετή συμφωνία με την κυβέρνηση για την αγορά ελληνικών ανα-
τολικών καπνών, διασφαλίζοντας μεγαλύτερη οικονομική προβλεψιμότητα για τους κα-
πνοκαλλιεργητές και ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας μέσω εξαγωγών. Παράλληλα, 
μετατρέψαμε τις αποθήκες μας στο αγρίνιο σε logistics hub ανατολικών καπνών της PMI 
για όλη την Ευρώπη.
Πέρα από τις επενδύσεις και την παραγωγική δραστηριότητα, η εταιρία συνεισφέρει 1,2 
δισ. ευρώ σε φόρους, περίπου το 3% των εσόδων του προϋπολογισμού, και ως ενεργός 
εταιρικός πολίτης, υλοποιεί ένα δυναμικό κοινωνικό πρόγραμμα σε εθνικό και τοπικό 
επίπεδο. 
Επιπλέον, έχουμε αναλάβει από το 2012 την πρωτοβουλία «οΧι στα ΠαΡαΝομα τσι-
ΓαΡα» και «οΧι στοΝ ΠαΡαΝομο ΧΥμα καΠΝο», για την ενημέρωση των πολιτών 
και την υποστήριξη της Πολιτείας και των διωκτικών αρχών για την καταπολέμηση του 
παράνομου εμπορίου καπνικών προϊόντων που αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα με επι-
πτώσεις στην κοινωνία και το κράτος. η πρωτοβουλία αυτή συνεχίζεται με μεγαλύτερη 
ένταση και συστράτευση και το 2014.
με μια επιτυχημένη πορεία 83 ετών βαδίζουμε στο μέλλον με γερά θεμέλια, ξεκάθα-
ρους στόχους και αποφασιστικότητα.

κώστας σφακάκης 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΕΠΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚώΝ ΘΕΜΑΤώΝ, ΣΕΒ 

Ο κ. Κώστας Σφακάκης αποφοίτησε από το Οικο-
νομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) το 1974 
με πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ξεκίνησε την 
επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1975 στην Ελε-
γκτική Εταιρεία PEAT MARWICK MITCHELL & CO. 

στο εξωτερικό και εν συνεχεία εργάσθηκε στην Ελλάδα 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  στη 
θέση του Country CFO και αποτέλεσε Μέλος της Ομάδας για τις εξαγορές και συγχω-
νεύσεις τις οποίες πραγματοποίησε ο Όμιλος.  Από τον Οκτώβριο του 2014 κατέχει 
τη θεση του Συμβούλου Διοίκησης επι Φορολογικών Θεμάτων στο Σύνδεσμο Επιχει-
ρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). 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. Έχει δια-
τελέσει Πρόεδρος ή Μέλος  στα Διοικητικά Συμβούλια μεγάλων Ελληνικών Βιομη-
χανιών. Είναι Τακτικό Μέλος της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνο-Αμερικανικού 
Εμπορικού Επιμελητηρίου. Μέλος του Ελληνικού Παραρτήματος του International 
Fiscal Association (IFA). Μέλος της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφόρων 
70Α,N2238/94. Mέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. 

στυλιανός-ιωάννης  
Γ. κουτνατζής

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΘΡΑΚΗΣ

Πτυχίο Νομικής Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών (με το βαθμό 
«άριστα»), LL.M. από τη Νομική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Harvard, διδακτορικό δίπλω-
μα από το Τμήμα Νομικής του Ελεύθερου 

Πανεπιστημίου Βερολίνου με τη διάκριση «summa cum laude» (άριστα). 
Έχει τιμηθεί για τη διδακτορική του διατριβή με το Βραβείο Ernst-Reuter 
του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Βερολίνου. Έχει διατελέσει υπότροφος της 
Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), του Κοινω-
φελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, του Προγράμματος Fulbright, 
καθώς και Landon H. Gammon Fellow της Νομικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Harvard, όπου και έχει εργασθεί ως Επιστημονικός Συνεργάτης. 
Διδάσκει Δημόσιο Δίκαιο στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θράκης 
και έχει διδάξει επίσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πάντειο Πανεπι-
στήμιο. Είναι υπεύθυνος έκδοσης του νομικού περιοδικού «Το Σύνταγμα» 
και, από τον Ιούλιο 2012, νομικός σύμβουλος του Υφυπουργού Οικονομι-
κών κ. Γ. Μαυραγάνη. 
Δημοσιεύσεις σε ελληνική, αγγλική και γερμανική γλώσσα ιδίως σε θέματα 
ελληνικού, συγκριτικού και διεθνούς συνταγματικού δικαίου και συνταγμα-
τικής θεωρίας. 

Aspasia Malliou

ParTner, PoTaMiTisVeKris, 
ΕΚΔΟΤΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Aspasia has over twenty years of specialization 
in advising on Tax law and representing clients 
before the administrative courts and the Council 
of State. She has vast experience in advising on 
income, inheritance, donation and capital gains 

tax imposed on individuals and companies, the tax arising from a broad range 
of transactions and indirect taxation. She has taken part in committees set up 
to examine tax legislation in the context of public consultations at the Ministry 
of the Economy and working groups at the Hellenic Federation of Enterprises 
for the improvement of taxation system. Aspasia is Secretary of the Greek 
Association of Tax Law and Fiscal Studies in which capacity she has organized 
numerous seminars, lectures, conferences and working groups on the inter-
pretation of tax legislation. Aspasia has taught courses on tax law at ALBA 
Graduate Business School and taught seminars at the Athens Law Society on 
developments in the tax code. She has been widely published in newspapers 
and periodicals and conducts research for tax law publications. Since 2011, 
Aspasia has been editor of the Tax Law Bulletin, a leading Greek publication 
she has contributed to as a director for the last twenty years.

s p e a k e r s  /  s p o n s o r s
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o r g a n i z e r

Η Palladian CommuniCations sPeCialists είναι μία εταιρία συμβούλων στρατηγικής 

επικοινωνίας με ειδίκευση στις εξής υπηρεσίες: communication strategy development, 

media relations, public affairs, crisis & issues management. Αποστολή μας είναι να 

δημιουργούμε μετρήσιμη προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας. 

Στα 13 χρόνια λειτουργίας της η Palladian έχει να επιδείξει ένα μακρύ ιστορικό 

επιτυχημένων ολοκληρωμένων εκστρατειών ενημέρωσης για μια σειρά από ευαίσθητα 

θέματα, οι οποίες άλλαξαν τις αντιλήψεις του κοινού και επηρέασαν τις εξελίξεις. 

Κλειδιά της επιτυχίας μας είναι: 

• Η σε βάθος γνώση του πολιτικοοικονομικού γίγνεσθαι στην Ελλάδα

• Η ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τα κέντρα λήψης αποφάσεων

• Η εξειδικευμένη ομάδα με τεχνογνωσία σε όλο το φάσμα της επικοινωνίας

•  το ισχυρό και εκτενές δίκτυο σχέσεων εμπιστοσύνης που έχουμε 

δημιουργήσει  

με κορυφαίους εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε. 

Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη σημαντική εμπειρία που έχει η Palladian στον 

τομέα της οργάνωσης εκδηλώσεων, οδήγησαν πρόσφατα στη δημιουργία ενός νέου, 

ανεξάρτητου business unit (Palladian Conferences) εντός της εταιρίας με αντικείμενο 

τη διοργάνωση συνεδρίων. 

Ο επικεφαλής του, Γρηγόρης Λεωνίδης, είναι διευθυντικό στέλεχος με μακρά εμπειρία 

στο marketing, την επικοινωνία και τα συνέδρια. 

Σκοπός της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι η ανάδειξη σημαντικών θεμάτων από 

όλο το φάσμα της οικονομικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής της χώρας που 

προβληματίζουν και απασχολούν κλάδους της ελληνικής οικονομίας, αλλά και ευρύτερες 

κοινωνικές ομάδες. Στα συνέδρια της Palladian τα θέματα που πραγματεύεται κάθε 

συνέδριο δεν προσεγγίζονται επιδερμικά. 

Αντίθετα, μέσα από γόνιμο διάλογο και εποικοδομητικές αντιπαραθέσεις, επιχειρείται 

η ανάδειξη κάθε πτυχή του θέματος, με στόχο την ουσιαστική προσέγγιση του, για την 

επιλογή του βέλτιστου τρόπου επίλυσής του.




