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ΤΟΠΟΣ

09:00 – 09:30

NJV Athens PLAZA

Προσέλευση

Καλωσόρισμα στο συνέδριο:
Γρηγόρης Λεωνίδης, Managing Partner, Palladian
09:30 – 10:15

Xαιρετισμοί:
Δημήτριος Βερβεσός, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, Πρόεδρος Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων
Γρηγόρης Πελεκάνος, Συντονιστής Κλαδικής Ομάδας Εργασίας Μελών – Ελληνογερμανικό
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Εισαγωγή στο συνέδριο:
Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δικηγόρος & Δημοσιογράφος

ΕΝΌΤΗΤΑ Ι
10:15 – 11:30

Ψηφιακή Τεχνολογία, Πληροφορική και Artificial Intelligence: Σύγχρονη οργάνωση 		
παροχής νομικών υπηρεσιών και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Συντονιστής:
Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δικηγόρος & 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
11:30 – 12:00

Coffee Break

KEYNOTE SPEAKER
12:00 – 12:15

Γιάννης Τριανταφύλλου, Γενικός Διευθυντής, Το Άτομο

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ
12:15 – 13:40

Τεχνολογία: πως επηρεάζεται το μέλλον του δικηγορικού επαγγέλματος

Συντονιστής:
Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δικηγόρος & 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

ΕΝΌΤΗΤΑ ΙΙΙ
13:40 – 15:00

Ψηφιακή οικονομία και οι προκλήσεις για τον ΙN HOUSE έμμισθο δικηγόρο

Συντονιστής:
Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δικηγόρος & 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
15:00

Light Lunch		

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ

Δημήτριος Βερβεσός
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
Δικηγόρος, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 20 Νοεμβρίου 1964 μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1990
και ασκούμενος από το 1988. Κατάγεται από τον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας.
Γιος του Κωνσταντίνου και της Μαρίας Βερβεσού, αποφοίτησε το 1982 από τη Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή, εισήχθη
την περίοδο 1982-1983 στη Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, από την οποία αποφοίτησε το 1988.
Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία την περίοδο 1988-1990 στην Πολεμική Αεροπορία.
Από το 1990, οπότε και ενεγράφη στα μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών έως σήμερα, εργάζεται ως
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω από το 1998. Το 1993 εξελέγη σύμβουλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Το
2002 εξελέγη Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου και επανεξελέγη το 2005 στην ίδια θέση. Το 2008 εξελέγη στη θέση
του Αντιπροέδρου του ΔΣΑ. Το 2015 ανέλαβε καθήκοντα (Αναπληρωτή) Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του
Ταμείου Νομικών / ΕΤΑΑ και το 2017 γ’ Αντιπρόεδρος του ΔΣ / ΕΤΑΑ την οποία κατείχε μέχρι 31.12.2016. Εξελέγη
από τους Κοινωνικούς Εταίρους αντιπροσώπου των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ στο ΔΣ αυτού ως αναπληρωματικό
μέλος.
Από άποψη ειδίκευσης ασχολείται με το εργατικό δίκαιο, μέλος της ΕΔΕΚΑ (Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης) αλλά και της Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων.
Από το 2011 κατ’ εκλογήν των Κοινωνικών Εταίρων είναι Διαιτητής – Μέλος του Σώματος Διαιτητών του Οργανισμού
Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ).
Έχουν δημοσιευθεί πλειάδα αποφάσεων επί δικών, στις οποίες συμμετείχε ως Δικηγόρος, σε διάφορα κλαδικά
νομικά περιοδικά καθώς επίσης άρθρα του σε εφημερίδες και λοιπά μέσα ενημέρωσης του έντυπου και
ηλεκτρονικού τύπου. Έχει υπάρξει εισηγητής σε ημερίδες και συνέδρια σχετιζόμενα με το Εργατικό Δίκαιο.
Επίσης, έχει συμμετάσχει ως εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και έχει εκπροσωπήσει τον
Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και στο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων (CCBE).
Είναι έγγαμος, πατέρας δύο τέκνων και ομιλεί την αγγλική γλώσσα.

Ανδρέας Κουτσόλαμπρος
Πρόεδρος Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων
Ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος είναι δικηγόρος Αθηνών και μέλος του ΔΣ του ΔΣΑ. Είναι επικεφαλής της Επιτροπής
Ασφαλιστικού του ΔΣΑ. Τελείωσε τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ασκεί δικηγορία στην Αθήνα
στους κλάδους του εργατικού δικαίου, του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης και του διοικητικού δικαίου. Έχει
παραστάσεις σε όλα τα ανώτατα δικαστήρια της Χώρας και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Από το 1989 διετέλεσε
Νομικός Σύμβουλος του Ταμείου Ασφάλισης Συμβολαιογράφων και από το 2008 του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα
Απασχολουμένων, του οποίου υπήρξε προϊστάμενος της Δ/νσης Ν.Υ. από του έτους 2012. Ήδη σήμερα είναι
προϊστάμενος του Γ΄Τμήματος της ΔΝΥ του ΕΦΚΑ. Είναι επίσης Νομικός Συνεργάτης του Συμβολαιογραφικού
Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου. Είναι εκ των ιδρυτών και Πρόεδρος
της της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων. Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο τέκνων. Eίναι συγγραφέας του
βιβλίου “ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ” Έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη. Τα τελευταία
χρόνια είναι εισηγητής σε δεκάδες Συνέδρια, Ημερίδες και Εκδηλώσεις Επιστημονικών Φορέων και Οργανισμών
για ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης.

Γρηγόρης Πελεκάνος
Senior Partner, Μπάλλας - Πελεκάνος & Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρία
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 ΧημικάΔιυλιστήρια 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.

Γιώτα Κρεμμύδα
Νομικός Σύμβουλος Ελλάδας, Αφρικής & Τουρκίας
Hewlett Packard Enterprise
Νομικός σύμβουλος στη Hewlett Packard Enterprise, υπεύθυνη για την Ελλάδα, την Αφρική και την Τουρκία.
Εργάζεται στη Hewlett Packard Enterprise από το 2010. Ήταν επικεφαλής της νομικής ομάδας της Ειδικής
Γραμματείας Συμπράξεων Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα (ΣΔΙΤ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, από τη
σύστασή της έως το 2010 και εργάστηκε ως δικηγόρος στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων – Αθήνα
2004 από το 1999 έως το 2007. Ξεκίνησε την καριέρα της στο δικηγορικό γραφείο της Αντωνιάδος Δημολίτσα. Είναι
δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και έχει μεταπτυχιακό τίτλο DEA από το
Πανεπιστήμιο Paris X- Nanterre στο δίκαιο των διεθνών οικονομικών σχέσεων.

Αντιγόνη Παπανικολάου
Διευθύντρια Νομικών & Εταιρικών Υποθέσεων, Microsoft Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας
Η Αντιγόνη Παπανικολάου είναι απόφοιτος του Πειραματικού Σχολείου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και της Νομικής Σχολής του προαναφερόμενου πανεπιστημίου. Το 1996 και ενώ παρακολουθούσε
το μεταπτυχιακό τμήμα στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου K.U. Leuven (Βέλγιο)
με το πρόγραμμα ERASMUS έκανε παράλληλα πρακτική άσκηση (stage) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιο
συγκεκριμένα στην τότε Διεύθυνση Ενέργειας. Αφού έκανε την άσκησή της ως δικηγόρος στη δικηγορική εταιρεία
«Βουτυράς, Ζάννας & Συνεργάτες» (Θεσσαλονίκη) συνέχισε τις σπουδές της στο Κολέγιο της Ευρώπης (College of
Europe) στην Bruges του Βελγίου από το οποίο κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο (LL.M) στο Δίκαιο των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων. Στη συνέχεια εργάστηκε ως ασκούμενη νομικός σύμβουλος στο γραφείο του Βέλγου Δικαστή, Koen
Lenaerts, και εν συνεχεία του Έλληνα δικαστή, Μιχάλη Βιλαρά, στο τότε Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(Λουξεμβούργο). Από το 2000 εξασκεί ενεργά δικηγορία στην Αθήνα έχοντας συνεργαστεί για περίπου δυόμιση
χρόνια με το δικηγορικό γραφείο «Ελένη Παπακωνσταντίνου & Συνεργάτες», ενώ από το 2003 και για σχεδόν
τρία χρόνια ήταν εσωτερικός νομικός σύμβουλος της «Coca-Cola Hellas S.A», όπου μεταξύ άλλων ενασχολήθηκε
ενεργά με τη χορηγία της “The Coca-Cola Company” στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας και για άλλα περίπου
έξι χρόνια της «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ», θυγατρική της Philip-Morris International. Από το 2012 κατέχει τη θέση
της Διευθύντριας Νομικών & Εταιρικών Υποθέσεων της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας όπου από τα
βασικά αντικείμενα ενασχόλησής της είναι το Υπολογιστικό Νέφος (Cloud Computing), τα προσωπικά δεδομένα, η
αδειοδότηση πνευματικών δικαιωμάτων, το δίκαιο του ανταγωνισμού και θέματα εταιρικής συμμόρφωσης.

Ελίζα Γερολύμπου – Ψυχογιού
Legal Counsel, Accredited Mediator
Η Ελίζα Γερολύμπου - Ψυχογιού σπούδασε νομικά στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και κατέχει μεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών (LLM) από το Πανεπιστήμιο Pepperdine στο Los Angeles, CA με εξειδίκευση στο Διεθνές Εμπορικό
Δίκαιο και την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών.
Έχοντας στη καριέρα της εμπειρία πάνω από 11 χρόνια σε πολυεθνικές και ανώνυμες εταιρίες όπως η Lafarge
Group, οι Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες, και ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών ως in-house counsel, έχει ειδικευτεί σε
θέματα εμπορικού δικαίου με έμφαση στο εταιρικό δίκαιο, τη διαιτησία και την εναλλακτική επίλυση διαφορών,
μεγάλο μέρος εκ των οποίων σε διεθνές επίπεδο.
Παρά το γεγονός ότι στην πορεία της έχει αποκτήσει μεγάλη δικαστηριακή εμπειρία σε θέματα εμπορικού και
αστικού δικαίου είναι υπέρμαχος της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.
Εκπαιδεύτηκε στο Los Angeles, CA και είναι διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια για την Ελλάδα και την Αμερική.

Γιάννης Τριανταφύλλου
Γενικός Διευθυντής, Το Άτομο
Έμπειρος marketer & επιχειρηματίας, ο κ. Γιάννης Π. Τριανταφύλλου έχει εργαστεί για πάνω από 20 χρόνια στην
ανώτατη διοίκηση τεχνολογικών & βιομηχανικών εταιρειών σε Ελλάδα και Ευρώπη και έχει διαχειριστεί τον
εκσυγχρονισμό πάνω από 100 ΜΜΕ σε διάφορες χώρες, με επενδύσεις πλέον των 50 εκατ. ευρώ σε κεφάλαια και
τεχνολογίες.
Διευθύνει To ATOMO (www.toatomo.com), εξειδικευμένο διεθνές γραφείο συμβούλων που παρέχει υπηρεσίες
εταιρικής στρατηγικής, διοίκησης έργων marketing & διεθνούς ανάπτυξης, με πελάτες σε 11 χώρες σε κλάδους
όπως ΙCΤ, HiTech, SW & IoT, Hospitality και Print & Packaging. Συνεργάζεται ως advisor & μη-εκτελεστικός
διευθυντής με επιχειρήσεις σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Βέλγιο, ενω είναι σύμβουλος στρατηγικής στο ελληνικό Food
& Beverage Managers Association.
Παθιασμένος storyteller, change provocateur & futurist, ασχολείται από το 2000 με το digital marketing και
το community management, συμμετέχοντας παράλληλα ως ομιλητής & επιμελητής σε κλαδικά συνέδρια και
εκδηλώσεις. Στις παρουσιάσεις του επικεντρώνει στον ψηφιακό μετασχηματισμό, με έμφαση στο πως η τεχνολογία
επηρεάζει και εξελίσσει τις ανθρώπινες σχέσεις και συμπεριφορές.

Αντιγόνη Δημοπούλου
Νομική Σύμβουλος, Παπαστράτος ΑΒΕΣ, θυγατρική της Philip Morris International
Η Αντιγόνη Δημοπούλου είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, όπου
και το 2002 παρακολούθησε με το πρόγραμμα ERASMUS μαθήματα Ευρωπαϊκού Δικαίου στη Νομική Σχολή του
Πανεπιστημίου του Όσλο. Αφού έκανε την άσκησή της στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους συνέχισε τις σπουδές της
στο πανεπιστήμιο του Λονδίνου «London School of Economics and Political Science (LSE)» από το οποίο κατέχει
μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) στο πρόγραμμα “MSc Law and Accounting”. Για ένα έτος συνεργάστηκε στο δικηγορικό
γραφείο «Κυριακίδης - Γεωργόπουλος & Διανόλος – Ισαϊας, σε ζητήματα χρηματοδότησης επιχειρήσεων και έργων
(corporate finance & project finance). Από 2010 έως και σήμερα εργάζεται ως εσωτερικός νομικός σύμβουλος της
εταιρίας «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ», θυγατρική της Philip-Morris International, όπου από τα βασικά αντικείμενα
ενασχόλησής της είναι το δίκαιο ανταγωνισμού, τα προσωπικά δεδομένα, θέματα εταιρικής συμμόρφωσης και
θέματα μάρκετινγκ και πωλήσεων της εταιρίας. Επίσης, το 2013 συνέχισε της μεταπτυχιακές της σπουδές και
απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο (LLM) στο πρόγραμμα «EU Competition Law» στο πανεπιστήμιο του Λονδίνου «King’s
College London», ενώ το 2017 παρακολούθησε το πρόγραμμα CRESSE Lawyers’ Course “The Role of Economics
in Competition Law and Practice” που διοργανώνει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ιωάννης Αψούρης
Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου, Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών, με μεταπτυχιακό τίτλο (DEA) από το Πανεπιστήμιο της Aix-en-Provence (Γαλλίας). Μιλάει Γαλλικά,
Αγγλικά, Ισπανικά και Ιταλικά. Από το 1994 μέχρι και το Νοέμβριο 2010 υπήρξε εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας
«ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», χειριζόμενος υποθέσεις εταιρικού, εμπορικού και αστικού δικαίου. Από το
Δεκέμβριο 2010 διευθύνει τις Νομικές Υπηρεσίες του Ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων. Επί σειρά ετών υπήρξε
μέλος και/ή γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου πολλών Ελληνικών Ανωνύμων εταιρειών, ενώ σήμερα, είναι
μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., Πρόεδρος των Διοικητικών Συμβουλίων της ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ
Α.Ε. και ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. και συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια τριών ακόμη εταιρειών του Ομίλου ΕΛΠΕ. Είναι
μέλος της Ομάδας Νομικής Τεκμηρίωσης (LIG) της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εταιρειών Διύλισης (Fuels Europe). Έχει
δημοσιεύσει μελέτες και άρθρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Είναι έγγαμος, πατέρας τριών τέκνων.

Τερψιχόρη Μαγδαληνού
Δικηγόρος – Εταίρος, Δικηγορική Εταιρεία Σταυρόπουλος & Συνεργάτες
Δικηγόρος Αθηνών και εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας «Σταυρόπουλος & Συνεργάτες» με εξειδίκευση σε
θέματα εμπορικού και εταιρικού δικαίου. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Εμπορικό
Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Manchester της Μεγάλης Βρετανίας (LL.M). Στο πλαίσιο της επαγγελματικής
της δραστηριότητας συμβουλεύει ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις σε διάφορα ζητήματα συμμόρφωσης,
ενώ διαθέτει μακρόχρονη και εκτεταμένη εμπειρία σε υποθέσεις εξαγορών, συγχωνεύσεων και εταιρικών
μετασχηματισμών. Ειδικεύεται επίσης σε θέματα που αφορούν την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Γιάννης Παπαγρηγοράκης
Διευθυντής Ανάπτυξης, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε
Γεννήθηκε το 1970 στην Αθήνα. Σπούδασε στο Τμήμα Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών. Ασχολείται με τη νομική πληροφορική από το 1992, έχοντας συμβάλει στην ανάπτυξη διαφόρων βάσεων
δεδομένων, εφαρμογών νομικού περιεχομένου καθώς και εξειδικευμένου λογισμικού. Είναι μέλος του ΔΣ των
Εκδόσεων Σάκκουλα ΑΕ και διευθύνει τη βάση δεδομένων sakkoulas-online.gr. Είναι συγγραφέας του έργου
«Αναγκαστική Απαλλοτρίωση. Κατ’ άρθρο Νομολογία, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2007».

Αλεξία Μανδραλή
Esq., in-house legal counsel at Workable
Η Αλεξία Μανδραλή είναι δικηγόρος Νέας Υόρκης και Ελλάδος. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές της σε επίπεδο LL.M.
στο πανεπιστήμιο Benjamin N. Cardozo School of Law στη Νέα Υόρκη, η Αλεξία ασχολήθηκε με τη μάχιμη δικηγορία
ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Πολιτείας της Νέας Υόρκης για περίπου δύο χρόνια. Με την επιστροφή της
στην Ελλάδα, η Αλεξία εργάστηκε στην ALG, όπου επικέντρωσε το ενδιαφέρον της στο δίκαιο των συμβάσεων και
την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επίσης, έχει εργαστεί ως εσωτερικός νομικός σύμβουλος στη
Deloitte και έχει ολοκληρώσει επιτυχώς άσκηση στο νομικό τμήμα της εμπορικής εταιρείας Diamonds International
στη Νέα Υόρκη. Η Αλεξία είναι σήμερα ο μοναδικός εσωτερικός νομικός σύμβουλος της Workable, υπεύθυνη για
όλα τα θέματα της εταιρείας που σχετίζονται με συμβάσεις, συμμόρφωση με τον κανονισμό για την προστασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και εταιρικής διακυβέρνησης.
Η Αλεξία είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2007) και κάτοχος
δεύτερου μεταπτυχιακού τίτλου στο Δημόσιο και Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Bordeaux. Μιλάει
άπταιστα Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ισπανικά.

Δημήτρης Μπαμπινιώτης
Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Κ. Φ. Καλαβρός & Συνεργάτες,
Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής
του Ε.Κ.Π.Α. με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (LL.M.) από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Harvard και
διδακτορικό τίτλο από τη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ. Ειδικός Γραμματέας της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων,
Ειδικός Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Διαιτησίας. Από το 2011 εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Κ. Φ.
Καλαβρός & Συνεργάτες. Η δικηγορική του πράξη εντοπίζεται σε σύνθετες αντιδικίες ιδιωτικού δικαίου ενώπιον
κρατικών δικαστηρίων και διαιτητών καθώς επίσης και στο δίκαιο της αναίρεσης. Το επιστημονικό του ενδιαφέρον
και το συγγραφικό του έργο εντοπίζονται κυρίως στο δίκαιο των ενδίκων μέσων, της διαιτησίας καθώς και στην
προβληματική των εννόμων συνεπειών της δικαστικής απόφασης.

Ελένη Μαντζικοπούλου
Manager, KPMG Advisors AΕ
Education and qualifications: Graduate of a Bachelor in Business Administration at Panteion University of Social
and Political Studies. MBA at ALBA Graduate Business School
Experience: Eleni has experience over 20 years in managerial positions multinational and Greek organizations
in the marketing area. She was a distinguished member of the marketing industry in FMCG companies, retail
companies and in the Mass Media. (Gr. Sarantis, Kraft Foods, Attica Publications, Sephora)
Industry experience: In 2009 she pursues a career in executive recruitment and human resource consulting, and
she joined Aims International, as Deputy Head of Executive Search, were she successfully completed a large
number of projects for large multinational and Greek companies.
In 2014 she joined Manpower Group, as Head of Recruiting and Consulting team for Staffing and Executive
Search were she acquire very good knowledge of the Greek market, different business environments and
extensive experience in people and group management.
She joined KPMG as a Manager in November 2016
Service Experience: Trastor, Cosmote, Vodafone, Samsung, Vestas, Fourlis, IFCO, Roullier Group, OPAP,
Papadopoulos, JTE, Generalli, General Mills, Elbisco, Amvyx, Intrasoft, Hellenic Halyvourgia, Protergia, HFSF,

Κατερινά Βραχά
Legal & Compliance Director, Dixons South-East Europe A.E.B.E
Η Κατερίνα ήρθε στην εταιρεία τον Μάρτιο του 1994 και ανέλαβε καθήκοντα Διευθύντριας Νομικού Τμήματος τον
Ιανουάριο του 2002. Στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της είναι η εταιρική διακυβέρνηση από νομικής πλευράς, η εποπτεία
όλων των νομικών θεμάτων της εταιρείας σε συμβουλευτικό και δικαστικό επίπεδο, τα θέματα συμμόρφωσης
της εταιρείας με τις νομοθεσίες που αφορούν τη δραστηριότητά της (πώληση προϊόντων και υπηρεσιών), θέματα
Εργατικού Δικαίου (συμβουλευτικά και δικαστηριακά). Είναι μέλος των Executive της εταιρείας και του Risk
Committee αυτής. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικεύτηκε στο Τραπεζικό
Δίκαιο και στο Tax Law. Έχει λάβει Πιστοποίηση από το CEDR και το Υπουργείο Δικαιοσύνης στη Διαμεσολάβηση
(Associated Mediator (CEDR & Hellenic Ministry of Justice). Έχει λάβει ICA (International Compliance Association)
International Diploma Governance, Risk and Compliance. Είναι μέλος της Ένωσης Δικηγόρων Εμπορικού Δικαίου.

Γιώργος Παπαδουκάκης
Noμικός Σύμβουλος, ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968. ∆ικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά. Επιτυχών στον πρώτο διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δικαστών, υπηρέτησε
ως Πρωτοδίκης στα Πρωτοδικεία Κέρκυρας και Θηβών και είχε οριστεί επί σειρά ετών Ανακριτής Πλημμελειοδικών.
Από το 2005 μέχρι και το Δεκέμβριο 2010 υπήρξε senior associate της ∆ικηγορικής Εταιρείας «∆ΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», χειριζόμενος υποθέσεις αστικού, εμπορικού και ποινικού δικαίου. Διετέλεσε Νομικός Σύμβουλος
του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου από το 2010 έως το 2014. Από
το 2010 είναι ο Νομικός Σύμβουλος της εταιρείας ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ.

Αντώνιος Μπρούμας
IT IP & Data Protection Law Manager
Πλατής – Αναστασιάδης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία, συνεργαζόμενη με την ΕΥ
Ο Αντώνης Μπρούμας είναι δικηγόρος με ειδίκευση σε θέματα δικαίου και τεχνολογίας και εργάζεται ως manager
στην συνεργαζόμενη με την EY δικηγορική εταιρεία Πλατής - Αναστασιάδης και Συνεργάτες. Διαθέτει περισσότερα
από δέκα πέντε χρόνια δικηγορικής πράξης σε σχετικούς τομείς δικαίου με πολυετείς συνεργασίες με επιχειρήσεις
από τους κλάδους των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της πληροφορικής και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Διατηρεί
τον ιστότοπο νομικού ενδιαφέροντος www.lawandtech.eu. Είναι κάτοχος τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών στο
δίκαιο πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών από το Πανεπιστήμιο του Strathclyde στη Γλασκώβη και στη φιλοσοφία
του δικαίου από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ολοκληρώνει επίσης το διδακτορικό του
δίπλωμα στο δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας στο Πανεπιστήμιο του Westminster στο Λονδίνο. Ο Αντώνης έχει
αρκετές δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει, μεταξύ άλλων, συμβάλλει στο
συλλογικό έργο Routledge Handbook of Media Law and Technology.

GOLD SPONSOR

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

BRONZE 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

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.
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