
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ



Αγαπητοί Σύνεδροι,

Η μεγαλύτερη ενσωμάτωση της τεχνολογίας στο δικηγορικό επάγγελμα είναι επιτακτική αφού βελτιώνει την

παραγωγικότητα και αυξάνει το επίπεδο παροχής των υπηρεσιών που προσφέρει σε ένα άκρως σύνθετο οικονομικό

περιβάλλον. Επιπλέον, ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι κομβικός για την περαιτέρω εξέλιξη του δικηγορικού

επαγγέλματος, καθώς προσφέρει εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε όλη την πληροφόρηση, εξοικονόμηση χρόνου που

οδηγεί σε μια πιο πελατοκεντρική προσέγγιση, δυνατότητα αξιολόγησης της προσλαμβάνουσας πληροφορίας και

βεβαιότητα της αξιοπιστίας της πληροφορίας. Τα συμπεράσματα αυτά αναδείχθηκαν στο συνέδριο «3rd CORPORATE

LAWYERS FORUM – The legal toolkits in the digital Era», που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018, στο

ξενοδοχείο Ν.J.V. Athens Plazα, από την Palladian Conferences και με Scientific Partner τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ Α.Ε., υπό

την αιγίδα του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Ο δημοσιογράφος και δικηγόρος Αντώνης

Παπαγιαννίδης είχε το συντονισμό του συνεδρίου.

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

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

εξήχθησαν.

Γρηγόρης Λεωνίδης, Managing Partner, Palladian Conferences



ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ,

MANAGING PARTNER, PALLADIAN CONFERENCES



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΒΕΣΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο κ. Δημήτρης Κ. Βερβεσός, Πρόεδρος του 
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, στον χαιρετισμό του 
επισήμανε ότι η ψηφιακή αναβάθμιση μπορεί να 
προσφέρει στον εκσυγχρονισμό του δικηγορικού 
επαγγέλματος. Ενώ σημείωσε τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει ο κλάδος από την εφαρμογή του GDPR 

και αναφέρθηκε στην σχετική εκπαίδευση που 
προσφέρει στα μέλη του ο Δικηγορικός Σύλλογος 
Αθηνών, προκειμένου να μπορούν να 
ανταπεξέλθουν στις νέες συνθήκες.



ΑΝΔΡEΑΣ ΚΟΥΤΣOΛΑΜΠΡΟΣ, ΠΡOΕΔΡΟΣ ΈΝΩΣΗΣ ΕΜΜIΣΘΩΝ ΔΙΚΗΓOΡΩΝ

Ο κ. Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, Πρόεδρος της 
Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων, στον χαιρετισμό 
του σημείωσε την οικονομική συνεισφορά της 
Ένωσης στον ΕΦΚΑ, ενώ επισήμανε και τον 
θεσμικό ρόλο της Ένωσης με τις κρίσιμες 
παρεμβάσεις της στο αρμόδιο Υπουργείο για 
σειρά σημαντικών θεμάτων για τον κλάδο.



Ο κ. Γρηγόρης Πελεκάνος, Senior Partner, 
της Μπάλλας - Πελεκάνος & Συνεργάτες 
Δικηγορική Εταιρεία, τόνισε την 
αναγκαιότητα χρήσης τεχνολογίας από 
τους νομικούς καθώς και την ουσιαστική 
διαχείριση της γνώσης και της 
πληροφορίας με σκοπό την ανάπτυξη 
της τεχνολογίας. Στην συνέχεια, 
αναφέρθηκε στις βάσεις δεδομένων και 
τα λογιστικά συστήματα τα οποία 
διευκολύνουν τους νομικούς και 
εξειδικεύουν το αντικείμενο του κάθε 
γραφείου. 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ, SENIOR PARTNER, ΜΠΑΛΛΑΣ - ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ



ΕΝΟΤΗΤΑ I

Ψηφιακή Τεχνολογία, Πληροφορική και Artificial Intelligence: Σύγχρονη οργάνωση 

παροχής νομικών υπηρεσιών και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Συντονιστής

Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος

Ομιλητές

Γρηγόρης Πελεκάνος, Senior Partner, Μπάλλας - Πελεκάνος &

Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρία

Γιώτα Κρεμμύδα, Νομικός Σύμβουλος Ελλάδας, Αφρικής &

Τουρκίας

Hewlett Packard Enterprise

Αντιγόνη Παπανικολάου, Διευθύντρια Νομικών & Εταιρικών

Υποθέσεων, Microsoft Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας

Ελίζα Γερολύμπου – Ψυχογιού, Legal Counsel, Accredited

Mediator



ΕΝΟΤΗΤΑ I

Ψηφιακή Τεχνολογία, Πληροφορική και Artificial Intelligence: Σύγχρονη οργάνωση 

παροχής νομικών υπηρεσιών και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Η κα Γιώτα Κρεμμύδα, Νομικός Σύμβουλος Ελλάδας, Αφρικής
& Τουρκίας της Hewlett Packard Enterprise, στην
παρουσίαση της υπογράμμισε ότι ο ψηφιακός
μετασχηματισμός είναι μια πραγματικότητα με το νομικό
τμήμα να χρησιμοποιεί εργαλεία για να παρέχει και να
προμηθεύεται υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, η κα Κρεμμυδά
ανέφερε: «Οι δικηγόροι αναμένεται να μπορούν να
χειρίζονται ψηφιακά εργαλεία, να αντλούν πληροφορίες
ή/και να εργάζονται μέσα σε αυτά. Η χρήση χαρτιού
ελαχιστοποιείται και αποθαρρύνεται. »



ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΤΟ ΑΤΟΜΟ



ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ

Τεχνολογία: πως επηρεάζεται το μέλλον του δικηγορικού επαγγέλματος

Συντονιστής

Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος

Ομιλητές

Αντιγόνη Δημοπούλου, Νομική Σύμβουλος, Παπαστράτος ΑΒΕΣ,

θυγατρική της Philip Morris International

Ιωάννης Αψούρης, Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών

Ομίλου, Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.

Τερψιχόρη Μαγδαληνού, Δικηγόρος – Εταίρος, Δικηγορική

Εταιρεία Σταυρόπουλος & Συνεργάτες

Γιάννης Παπαγρηγοράκης, Διευθυντής Ανάπτυξης, Εκδόσεις

Σάκκουλα Α.Ε

Αλεξία Μανδραλή, Esq., in-house legal counsel at Workable



Στη συνέχεια, η κα Αντιγόνη Δημοπούλου, Νομική
Σύμβουλος της Παπαστράτος ΑΒΕΣ, θυγατρική της
Philip Morris International, τόνισε την αναγκαιότητα
για παροχή γρήγορων λύσεων μέσω της
αυτοματοποίησης των διαδικασιών. Επιπλέον,
ανέφερε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να
ενημερώνεται ο κλάδος για τις τεχνολογικές
εξελίξεις, καθώς και τις εξελίξεις στο επιχειρηματικό
τοπίο.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ



ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Ο κ. Ιωάννης Αψούρης, Γενικός Διευθυντής Νομικών

Υπηρεσιών του ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., κατά τη

διάρκεια της παρουσίασης του με τίτλο «Η διάχυση της

γνώσης σε μια νομική υπηρεσία» ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Μία νομική υπηρεσία ή ένα δικηγορικό γραφείο δεν είναι

μόνο επαγγελματικοί χώροι, αλλά και «εργαστήρια»

παραγωγής γνώσης».



ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

H κα Τερψιχόρη Μαγδαληνού, Δικηγόρος – Εταίρος στη

Δικηγορική Εταιρεία Σταυρόπουλος & Συνεργάτες,

αναφέρθηκε στη χρήση των νέων τεχνολογιών και τις

εφαρμογές ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e -Justice) και

μεταξύ άλλων, στην ηλεκτρονική δικαιοσύνη στην

Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα, καταλήγοντας στα

οφέλη μετάβασης σε αυτή.



ΕNOTHTA ΙΙΙ

Ψηφιακή οικονομία και οι προκλήσεις για τον ΙN HOUSE έμμισθο δικηγόρο

Συντονιστής

Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος

Ομιλητές

Δημήτρης Μπαμπινιώτης, Partner, Calavros & Partners Law Firm

Ελένη Μαντζικοπούλου, Manager, KPMG Advisors AΕ

Κατερινά Βραχά, Legal & Compliance Director, Dixons South-East

Europe A.E.B.E

Γιώργος Παπαδουκάκης, Noμικός Σύμβουλος, ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ

Αντώνιος Μπρούμας, IT IP & Data Protection Law Manager,

Πλατής – Αναστασιάδης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία,

συνεργαζόμενη με την ΕΥ



TO ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ -ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

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

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

ικανοποιητική κάλυψη του συνεδρίου από τα ΜΜΕ. Σημειώνεται ότι το 33% των δημοσιευμάτων

προέρχονται από επιχειρηματικά μέσα.

33%

27%

33%

7%

3RD CORPORATE LAWYERS FORUM

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚA MEΣΑ

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΚΛΑΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΤΟΠΙΚΑ ΜΕΣΑ



ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Τίτλος Μέσο Υπηρεσία Ημ/νία Δημ/σης Link

Σε εξέλιξη 3RD CORPORATE LAWYERS FORUM bankwars.gr Web 29-Ιουν-2018 Link

Σε εξέλιξη 3RD CORPORATE LAWYERS FORUM dexia.gr Web 29-Ιουν-2018 Link

3RD CORPORATE LAWYERS FORUM – Ο ρόλος 
της τεχνολογίας, της Τεχνητής Νοημοσύνης και 
οι νέες προκλήσεις για τον έμμισθο δικηγόρο dexia.gr Web 13-Ιουν-2018 Link

Επιτακτική, αλλά και αποδοτική η μεγαλύτερη 
ενσωμάτωση της τεχνολογίας στο δικηγορικό 

επάγγελμα ictplus.gr Web 3-Ιουλ-2018 Link

Επιτακτική, αλλά και αποδοτική η μεγαλύτερη 
ενσωμάτωση της τεχνολογίας στο δικηγορικό 

επάγγελμα ictplus.gr Web 2-Ιουλ-2018 Link

Σε εξέλιξη το 3RD CORPORATE LAWYERS 
FORUM ictplus.gr Web 29-Ιουν-2018 Link

3RD CORPORATE LAWYERS FORUM - Ο ρόλος 
της τεχνολογίας, της Τεχνητής Νοημοσύνης και 
οι νέες προκλήσεις για τον έμμισθο δικηγόρο ictplus.gr Web 13-Ιουν-2018 Link

Επιτακτική η μεγαλύτερη ενσωμάτωση της 
τεχνολογίας στο δικηγορικό επάγγελμα itech4u.gr Web 3-Ιουλ-2018 Link

Σε εξέλιξη 3RD CORPORATE LAWYERS FORUM mikrometoxos.gr Web 29-Ιουν-2018 Link

http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1964731446&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1964716341&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1952605198&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1967484452&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1966859484&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1964700970&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1951958404&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1967559372&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1964718315&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891


ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Τίτλος Μέσο Υπηρεσία Ημ/νία Δημ/σης Link

3RD CORPORATE LAWYERS FORUM: Επιτακτική η 
μεγαλύτερη ενσωμάτωση της τεχνολογίας στο 

δικηγορικό επάγγελμα mononews.gr Web 2-Ιουλ-2018 Link

Στις 29 Ιουνίου το 3ο Corporate Lawyers Forum mononews.gr Web 13-Ιουν-2018 Link

Σε εξέλιξη 3RD CORPORATE LAWYERS FORUM nea-epoxi.gr Web 29-Ιουν-2018 Link

3RD CORPORATE LAWYERS FORUM – Ο ρόλος της 
τεχνολογίας, της Τεχνητής Νοημοσύνης και οι 

νέες προκλήσεις για τον έμμισθο δικηγόρο nea-epoxi.gr Web 13-Ιουν-2018 Link

Σε εξέλιξη 3RD CORPORATE LAWYERS FORUM neasamos.gr Web 29-Ιουν-2018 Link

Στις 29 Ιουνίου το 3ο Corporate Lawyers Forum newmoney.gr Web 13-Ιουν-2018 Link

http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1966878659&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1951966061&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1964718173&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1952603207&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1964719146&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1951856659&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891


ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

bankwars.gr



ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
dexia.gr

dexia.gr



ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ictplus.gr



ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

itech4u.gr mikrometoxos.gr



ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

mononews.gr mononews.gr



nea-epoxi.gr nea-epoxi.gr



neasamos.gr neasamos.gr



newmoney.gr



Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, 86 χρόνια μετά την ίδρυσή της, είναι η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και εμπορίας προϊόντων καπνού στην Ελλάδα. Θυγατρική

της Philip Morris International (PMI) από το 2003, απασχολεί άμεσα και έμμεσα περίπου 800 εργαζόμενους.

Με εφόδια τους ταλαντούχους ανθρώπους της, εξαιρετικά διεθνή και εγχώρια σήματα, όπως το Marlboro, ο ιστορικός ΑΣΣΟΣ αλλά και το πρώτο

νέο καπνικό προϊόν δυνητικά μειωμένου κινδύνου σε σχέση με τα συμβατικά τσιγάρα, το IQOS, μοναδική εταιρική κουλτούρα, την υψηλή

τεχνογνωσία και διεθνή εμπειρία της PMI και τη μακρά ιστορία της, η Παπαστράτος συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της.

Το 2016 αναδείχθηκε από το περιοδικό Fortune 1η ανάμεσα στις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις ως «Η Πιο Αξιοθαύμαστη Εταιρία της Ελλάδας».

Πρόσφατα ανακοίνωσε τη δημιουργία 400 νέων θέσεων εργασίας μέσω της υλοποίησης νέας επένδυσης ύψους 300 εκατ. ευρώ για τη μετατροπή

του εργοστασίου της στον Ασπρόπυργο σε μονάδα παραγωγής ράβδων καπνού για το IQOS.

Η νέα επένδυση εντάσσεται στο πλαίσιο της δέσμευσης που έχουν αναλάβει η PMI και η Παπαστράτος για ένα μέλλον απαλλαγμένο από τον καπνό

του τσιγάρου. Με την ολοκλήρωσή της, το εργοστάσιο του Ασπρόπυργου θα είναι το τρίτο του ομίλου παγκοσμίως, μετά το αντίστοιχο της

Ελβετίας και της Ιταλίας, που θα παράγει προϊόντα καπνού που δεν περιλαμβάνουν καύση.

Με επενδύσεις, δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά και δράσεις για τις ευπαθείς και όχι μόνο ομάδες, η Παπαστράτος επιδιώκει να μην μένει στα

λόγια αλλά με τις πράξεις της να αφήνει πίσω της μέλλον. Για όλους.

GOLD SPONSOR



Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ιδρύθηκε το 1998 και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με

δραστηριότητες σε 6 χώρες.

Η σταδιακή μετεξέλιξή του από πετρελαϊκή σε ενεργειακή δύναμη συνοδεύεται από διεθνείς δραστηριότητες, επεκτάσεις και συμμαχίες, αλλά και από ένα

αναπτυξιακό πρόγραμμα με επιλεγμένες κερδοφόρες επενδύσεις σε νέους τομείς.

Το εύρος των δραστηριοτήτων του περιλαμβάνει:

• Εφοδιασμός, Διύλιση και Εμπορία πετρελαιοειδών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

• Λιανική Εμπορία πετρελαιοειδών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

• Παραγωγή και Εμπορία Πετροχημικών.

• Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων.

• Παραγωγή Ενέργειας και Φυσικού Αερίου

• Παροχή Μελετών και Τεχνικών Υπηρεσιών 

BRONZE SPONSOR



CONTRIBUTOR

Η δικηγορική εταιρεία Μπάλλας, Πελεκάνος & Συνεργάτες Α.Ε.Δ.Ε. παρέχει ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών και κατέχει διαχρονικά

ηγετική θέση στον ευρύτερο τομέα του δικαίου της τεχνολογίας και των επικοινωνιών. Το Data Protection practice group της εταιρείας συμβουλεύει ένα

ευρύ πελατολόγιο, αποτελούμενο από διεθνούς φήμης πολυεθνικές εταιρείες από όλο το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, επί θεμάτων που

άπτονται της νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, υπό το πρίσμα πλέον και των νέων και προηγμένων τεχνολογιών και των

σύγχρονων διασυνοριακών αναγκών επεξεργασίας (cloud computing, robots, IoT, M2M communications, Big Data, social networking, B.Y.O.D.,

infotainment services, κλπ.). Η εταιρεία προσφέρει πλήρες GDPR Compliance Program, καθώς και υπηρεσίες Data Protection Officer, προσαρμοσμένες

στις ιδιαίτερες απαιτήσεις συμμόρφωσης κάθε εταιρικού οργανισμού. Η ομάδα του GDPR Compliance Program περιλαμβάνει εξειδικευμένους νομικούς,

καθώς και έμπειρους τεχνικούς πληροφορικής και ασφάλειας συστημάτων. Μέλος της ομάδας/τμήματος νομικών έχει ήδη πιστοποιηθεί κατά ISO/IEC

17024 ως Data Protection Officer Executive, ενώ έτερο μέλος της ομάδας/τμήματος τεχνικών εμπειρογνωμόνων έχει συμμετάσχει ενεργά στη σύνταξη του

ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες στην Ελλάδα. Σε σύνθετες περιπτώσεις, το GDPR Compliance Program της εταιρείας υποστηρίζεται

περαιτέρω, κατ’ επιλογή του πελάτη, και από τις υποδομές και τα compliance tools της, άκρως εξειδικευμένης, γαλλικής δικηγορικής εταιρείας Alain

Bensoussan Avocats και του δικτύου LEXING, μιας διεθνούς οργάνωσης δικηγορικών εταιρειών με εξειδίκευση στο δίκαιο προηγμένων τεχνολογιών, της

οποίας η εταιρεία αποτελεί το αποκλειστικό ελληνικό μέλος.



SUPPORTER

Η Δικηγορική Εταιρεία «ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» έχει την έδρα της στην Αθήνα. Οι ιδρυτές εταίροι εργάζονται μαζί από το 1991. Η εταιρεία

προσφέρει ένα ευρύ πεδίο νομικών υπηρεσιών, με ιδιαίτερη έμφαση στο διεθνές και εγχώριο φορολογικό δίκαιο, στο δίκαιο του ανταγωνισμού, στο

εμπορικό/εταιρικό δίκαιο, στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις συγχωνεύσεις και εξαγορές, σε θέματα εταιρικής αναδιάρθρωσης και σε θέματα

επίλυσης διαφορών. Στα 27 χρόνια λειτουργίας της η εταιρεία έχει αποκτήσει εξαιρετική φήμη για τις εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που

προσφέρει ενώ διακρίνεται ανά σειρά ετών από διεθνώς αναγνωρισμένους οδηγούς νομικών υπηρεσιών και νομικά περιοδικά.

Η βάση της πελατείας αποτελείται κυρίως από πολυεθνικές επιχειρήσεις που προέρχονται από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική και έχουν δραστηριότητες

στην Ελλάδα και τον ευρύτερο βαλκανικό χώρο καθώς και από μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις.

Το προσωπικό της εταιρείας αποτελείται από δικηγόρους με σύγχρονες προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές που επικουρείται από γραμματειακό και

βοηθητικό προσωπικό υποστηριζόμενο από σύγχρονη μηχανοργάνωση.

Κύριος στόχος είναι η επιτυχής ανταπόκριση στις αυξημένες απαιτήσεις των πελατών διατηρώντας παράλληλα υψηλό βαθμό δυναμισμού, ευελιξίας και

στενής προσωπικής επαφής με κάθε υπόθεση.



SCIENTIFIC PARTNER



COMMUNICATION SPONSORS



Η PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS είναι εταιρία συμβούλων στρατηγικής επικοινωνίας με ειδίκευση στις

υπηρεσίες: communication strategy development, media relations, public affairs, crisis & issues management. Στα

15 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. Η σημαντική εμπειρία που έχει η PALLADIAN στον τομέα της οργάνωσης εκδηλώσεων,

οδήγησαν στη δημιουργία ενός νέου, ανεξάρτητου business unit (Palladian Conferences) εντός της εταιρίας με

αντικείμενο τη διοργάνωση συνεδρίων.

www.palladian.gr

www.palladianconferences.gr

http://www.palladian.gr/
http://www.palladianconferences.gr/



