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SUPPORTERS

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ

Αμφιθέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης

09:00 – 09:30

Προσέλευση – Εγγραφές

09:30 – 10:30

Προεδρία:
Δημήτριος Κράνης, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου

Xαιρετισμός:
Κωνσταντίνος Καλαβρός, Καθηγητής Πανεπιστημίου

Κεντρικές Ομιλίες:
Αθανάσιος Κουτρομάνος, Πρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ.: Η έννοια της δημόσιας τάξης κατά
τον δικαστικό έλεγχο των διαιτητικών αποφάσεων
Αντώνης Μπουχάγιαρ, Δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της ΕΕ, Βρυξέλλες: Το δίκαιο της
ΕΕ και η Διεθνής Εμπορική Διαιτησία

ΕΝΌΤΗΤΑ Ι
10:30 – 11:45

Διαιτητική Συμφωνία

Moderator:
Άννα Μαντάκου, Δικηγόρος Δ.Ν., Γενική γραμματεύς της Ελληνικής Ενώσεως για τη 		
Διαιτησία, International Experts Committee: SC of People’s Republic of China

Ομιλητές:
Δρ. Άννα Εμ. Πλεύρη, Δικηγόρος (Ελλάδα/Κύπρος), Λέκτορας Ιδιωτικού Δικαίου & ΑDR 		
Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, Εκπαιδεύτρια 		
Διαμεσολαβητών, MCIArb
Γιώργος Πανόπουλος, Δικηγόρος, Δ.Ν., Λαμπαδάριος & Συνεργάτες Εταιρία Δικηγόρων
Xρίστος Φίλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομική Σχολή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
- Partner, Calavros Law Firm
Ναταλί Κεδίκογλου, Επικεφαλής Νομικής Υπηρεσίας Νέα Οδός και Οδός Κεντρικής Ελλάδας
11:45 – 12:15

Coffee Break

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ
12:15 – 13:30

Διαιτητικό Δικαστήριο – Διαιτητική Διαδικασία

Moderator:
Aντωνιάς Δημολίτσα, Δικηγόρος, Διεθνής Διαιτητής

Ομιλητές:
Νίκη Κεραμέως, Δικηγόρος Αθηνών / Ν. Υόρκης - Εταίρος, Κεραμεύς & Συνεταίροι Δικηγορική
Εταιρεία
Σταμάτιος Τσέτος, Founding Partner, Tsetos & Leboulanger Law Firm
Γρηγόρης Λογοθέτης, Δικηγόρος, Επικεφαλής Εταίρος του Τμήματος Επίλυσης Διαφορών της 		
Δικηγορικής Εταιρείας Κουταλίδη

ΕΝΌΤΗΤΑ ΙΙ
Σοφία Μιχελάκη, Διευθύντρια Δραστηριοτήτων Νομικών Υπηρεσιών, ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
13:30 – 14:15

Light Lunch

ΕΝΌΤΗΤΑ ΙΙΙ
14:15– 15:30

Εφαρμοστέο δίκαιο επί της ουσίας της διαφοράς και προσβολή της διαιτητικής απόφασης

Moderator:
Καλλιόπη Μακρίδου, Kαθηγήτρια, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ομιλητές:
Αντώνιος Τσαβδαρίδης, Partner & Head of Arbitration, Rokas International Law Firm - Λέκτωρ,
Νομική Σχολή Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης - Secretary General, European Court of 		
Arbitration
Δημήτριος Μπαμπινιώτης, Eπίκουρος Καθηγητής, Νομική Σχολή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης - Partner, Calavros Law Firm
Γρηγόρης Πελεκάνος, Senior Partner, Ballas Pelecanos & Associates, Δικηγορική Εταιρεία
Περικλής Στρούμπος, Head of Legal, Fraport Greece
Αλέξανδρος Δοβλές, Partner, A.S Papadimitriou & Partners Law Firm

ENOTHTA ΙV
15:30 - 16:45

Ειδικά θέματα Διαιτησίας

Moderator:
Κωνσταντίνος Παπαδιαμάντης, Partner, Potamitis Vekris Law Firm

Ομιλητές:
Δρ. Αντώνης Μεταξάς, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Επισκ. Καθηγητής
TU Berlin, Managing Partner Δικηγορικής Εταιρείας “Μεταξάς & Συνεργάτες”
Άννυ Κετεντζόγλου, Επικεφαλής Νομικών Υποθέσεων, ΟΠΑΠ
Μάριος Ανδρικόπουλος, Νομικός Σύμβουλος, ELPEDISON
Αικατερίνη Σαββαΐδου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΑΠΘ, κάτοχος Έδρας Jean Monnet “Ευρωπαϊκή
Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση”, τ. Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

Δημήτριος Κράνης
Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου
Ο Δημήτρης Κράνης είναι δικαστικός λειτουργός με το βαθμό του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου και παράλληλα,
από 26.5.2016, Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, στην οποία από το έτος 2006
διδάσκει θέματα δικονομικού κυρίως ενδιαφέροντος.
Είναι πτυχιούχος του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και του Τμήματος
Πολιτικών Επιστημών και Δημοσίου Δικαίου της αυτής Σχολής, ενώ τη διετία 1981-1983 μετεκπαιδεύτηκε σε θέματα
Ιδιωτικού και Δημόσιου Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου LUDWIG MAXIMILIANS στο Μόναχο της
Γερμανίας και είναι κάτοχος αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου.
Έχει εισηγηθεί επανειλημμένως δικονομικά κυρίως θέματα σε επιστημονικές εκδηλώσεις και μελέτες του έχουν
δημοσιευτεί σε νομικά περιοδικά και τιμητικούς τόμους. Διετέλεσε πρόεδρος ή μέλος νομοπαρασκευαστικών
επιτροπών και είναι συγγραφέας του βιβλίου «Προσωρινή Διαταγή, Ανάκληση και Μετενέργεια των Ασφαλιστικών
Μέτρων». Έχει συμβάλλει στο συλλογικό έργο των Κεραμέα/ Κονδύλη/Νίκα με γενικό τίτλο «Ερμηνεία του ΚΠολΔ»,
καθώς και στο συλλογικό έργο «Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003.

Κωνσταντίνος Καλαβρός
Καθηγητής Πανεπιστημίου
Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, διδάσκει Πολιτική Δικονομία και
Διεθνή Εμπορική Διαιτησία στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Θράκης. Έχει διατελέσει μέλος πολλών
νομοπαρασκευαστικών επιτροπών και διαθέτει πολυετή και εγνωσμένη εμπειρία στη δικαστική επίλυση
εσωτερικών και διεθνών διαφορών. Έχει εκπροσωπήσει ιδιώτες και ιδίως επιχειρήσεις, ελληνικές και ξένες,
σε πολυάριθμες υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου ενώπιον κρατικών δικαστηρίων όλων των βαθμών
δικαιοδοσίας, και ιδιαίτερα του Αρείου Πάγου, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και ενώπιον
Διεθνών Διαιτητικών Δικαστηρίων θεσμικής ή ad hoc διαιτησίας, στα τελευταία είτε ως διαιτητής ή επιδιαιτητής είτε
ως δικηγόρος και είναι εγγεγραμμένος ως διαιτητής σε πολλούς διεθνείς οργανισμούς θεσμικής διαιτησίας. Έχει
πλούσιο συγγραφικό έργο στο πεδίο της πολιτικής δικονομίας και της διεθνούς εμπορικής διαιτησίας και εκδίδει
ως Διευθυντής την Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας και το περιοδικό «διαιτησία». Είναι Πρόεδρος της Ένωσης
Ελλήνων Δικονομολόγων, καθώς επίσης και Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Διαιτησίας και είναι μέλος του ICCA
Publications Advisory Board.

Αθανάσιος Κουτρομάνος
Πρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ.
Αθανάσιος Κουτρομάνος διετέλεσε δικαστής της αστικής και ποινικής δικαιοδοσίας. Συνταξιοδοτήθηκε ως πρόεδρος
του Αρείου Πάγου το έτος 2015. Σήμερα είναι πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Έχει λάβει
μέρος σε διαιτητικές διαδικασίες ημεδαπού και αλλοδαπού χαρακτήρα (μόνο) ως επιδιαιτητής.

Αντώνης Μπουχάγιαρ
Δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της ΕΕ
Ο Αντώνιος Μπουχάγιαρ είναι μέλος της Νομικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου στην παρούσα φάση
χειρίζεται υποθέσεις δικαίου κρατικών ενισχύσεων, ιδίως στον τραπεζικό τομέα, στις θαλάσσιες μεταφορές, στις
αερομεταφορές, στον τομέα των υποδομών και των περιφερειακών ενισχύσεων. Εκπροσωπεί συχνά την Επιτροπή
ενώπιον των Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Προηγουμένως, χειρίστηκε υποθέσεις
ελέγχου συγχωνεύσεων στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προτού να εργαστεί
στην Επιτροπή, ήταν συνεργάτης δικηγόρος στην ομάδα δικαίου ανταγωνισμού των γραφείων Βρυξελλών των
δικηγορικών εταιριών Shearman & Sterling LLP και Howrey LLP. Έχει δημοσιεύσει δύο βιβλία περί αστικής
ευθύνης για παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού, καθώς και άρθρα σχετικά με το ενωσιακό δίκαιο του
ανταγωνισμού, των κρατικών ενισχύσεων και της εσωτερικής αγοράς. Ο κ. Μπουχάγιαρ αποφοίτησε από τη Νομική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (LL.B., LL.M.), από το Katholieke Universiteit Leuven (Erasmus) και από το
College of Europe της Bruges (LL.M., ειδίκευση ELEA).

Άννα Μαντάκου
Δικηγόρος Δ.Ν. , Γενική γραμματεύς της Ελληνικής Ενώσεως για τη Διαιτησία,
International Experts Committee: SC of People’s Republic of China
Η Άννα Μαντάκου, δικηγόρος Αθηνών, Διδάκτωρ της Πολιτικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής Αθηνών (Διαιτησία)
και απόφοιτος του The Graduate Institute of International Studies της Γενεύης (Δημόσιο και Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο),
είναι Γενική Γραμματεύς της Ελληνικής Ενώσεως για τη Διαιτησία και επί 15 έτη Μέλος του ICC Court. Έχει εμπειρία
περίπου τριάντα ετών στην εσωτερική και διεθνή διαιτησία, αρχικά ως Γραμματεύς, κατόπιν ως δικηγόρος και από
το 2011 αποκλειστικά ως διαιτητής, επιδιαιτητής καθώς και ως expert witness, Dispute Resolution Board expert
and adjudicator σε διαιτησίες ad hoc, ICC, LCIA, CAS, FIBA,PCA, SCC, ICANN και Επιμελητηριακές (ΕΒΕΑ, Serbian
Chamber,Bulgarian Chamber).Σημαντική εμπειρία σε κατασκευαστικές, ενεργειακές, αμυντικές διαφορές καθώς
και σε διαφορές παιγνίων και στοιχηματισμού, αθλητικές και BIT. Έχει συγγράψει μια Μονογραφία και ποικίλα
άρθρα για τη Διαιτησία και συμμετέχει σε διάφορα διαιτητικά fora ανά τον κόσμο ως ομιλήτρια ή συντονίστρια. Είναι
Πρόεδρος της Συντακτικής Επιτροπής του Περιοδικού «Διαιτησία». Προσωρινώς διευθύνει το Ελληνικό Ινστιτούτο
Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου.

Δρ. Άννα Εμ. Πλεύρη
Δικηγόρος (Ελλάδα/Κύπρος), Λέκτορας Ιδιωτικού Δικαίου & ΑDR Νομικής Σχολής
Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, Εκπαιδεύτρια
Διαμεσολαβητών, MCIArb
Η Δρ Άννα Εμ. Πλεύρη είναι Λέκτορας Ιδιωτικού Δικαίου και ΑDR στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας, υπήρξε επισκέπτρια καθηγήτρια του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας (2018) και είναι μέλος του
κύριου μητρώου εκπαιδευτών του ΕΚΔΔΑ. Είναι Διδάκτωρ (Άριστα με διάκριση) της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και
κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου και πτυχίου
Νομικής της ίδιας Σχολής, ενώ κατέχει και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο) από το ΔΠΘ. Είναι
Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, μέλος του ΔΣΘ και μέλος του μητρώου Ευρωπαίων Δικηγόρων του Παγκύπριου
Δικηγορικού Συλλόγου. Είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών,
έχει υπάρξει δις κριτής στον ετήσιο διεθνή διαγωνισμό εμπορικής διαμεσολάβησης του ICC στο Παρίσι (2017, 2018)
κα είναι μέλος του Chartered Institute of Arbitrators. Έχει εκδώσει μια μονογραφία, συμμετέχει ως συγγραφέας σε
συλλογικά έργα και έχει δημοσιεύσει πολλές επιστημονικές μελέτες στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Είναι
μέλος της συντακτικής επιτροπής του νομικού περιοδικού «Διαιτησία» των Εκδόσεων Σάκκουλα.

Γιώργος Πανόπουλος
Δικηγόρος, Δ.Ν., Λαμπαδάριος & Συνεργάτες Εταιρία Δικηγόρων
Ο Γιώργος Πανόπουλος γεννήθηκε το 1978 στην Τρίπολη Αρκαδίας. Σπούδασε στη Νομική Σχολή της Αθήνας
(ΔΜΣ Αστικό Δίκαιο, 2001) και στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού Ι (Panthéon – Sorbonne) (DEA droit international
privé, 2002), όπου και έλαβε τον τίτλο του διδάκτορος το 2007. Αμέσως μετά καταπιάστηκε με τη δικηγορία, και
από το 2014 είναι εταίρος της δικηγορικής εταιρίας Λαμπαδάριος και Συνεργάτες. Συνεργάζεται επιστημονικά με
το Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου και την Revue hellénique de droit international (μέλος
της συντακτικής επιτροπής), με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τη Νομική Σχολή της Αθήνας και το Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας. Είναι ανταποκριτής για την Ελλάδα του Institut du droit international des transports. Έχει συνεργαστεί
με διδακτικά καθήκοντα με το Πανεπιστήμιο του Παρισιού Ι και το Πανεπιστήμιο της Ορλεάνης, και έχει εργαστεί ως
βοηθός (assistant de justice) στο γαλλικό Ανώτατο Δικαστήριο (Cour de cassation). Οι δημοσιεύσεις του αφορούν
κυρίως στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και στο ευρωπαϊκό οικονομικό δίκαιο.

Xρίστος Φίλιος
Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομική Σχολή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Partner, Calavros Law Firm
Ο Χρίστος Π. Φίλιος είναι εταίρος της δικηγορικής εταιρίας “Κ. Φ. ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Χ. Π. ΦΙΛΙΟΣ·Δ. Γ.
ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ·Θ. Θ. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ”. Παράλληλα, είναι αναπληρωτής καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης. Διδάσκει Κληρονομικό δίκαιο, Γενικό Ενοχικό δίκαιο και Γενικές Αρχές του Αστικού δικαίου.
Στη δικηγορική εταιρία, προΐσταται του δικαστηριακού τμήματος υποθέσεων αστικού και εμπορικού δικαίου.
Ασχολείται επίσης με ζητήματα ημεδαπών και διεθνών εμπορικών διαιτησιών. Έχει εκπροσωπήσει ιδιώτες και
εταιρείες σε όλους του βαθμούς των εθνικών δικαστηρίων αλλά και ενώπιον των ανωτάτων δικαστηρίων της
χώρας, καθώς και σε διεθνείς διαιτησίες είτε ad hoc είτε θεσμικές υπό την αιγίδα του ICC ή του ICDR-AAA. Επίσης, η
ομάδα της οποίας προΐσταται έχει ασχοληθεί επισταμένως με ζητήματα είσπραξης οφειλών από φορείς του δημόσιου
τομέα, αλλά και ιδιωτικές επιχειρήσεις, ενώ έχει αναπτύξει ειδίκευση και σε ζητήματα συμβάσεων διανομής και
εμπορικής αντιπροσωπείας. Έχει υπάρξει κατά το παρελθόν εξωτερικός νομικός σύμβουλος σε μεγάλες εθνικές και
πολυεθνικές κατασκευαστικές εταιρίες καθώς και σε εταιρείες αιολικής ενέργειας.

Ναταλί Κεδίκογλου
Επικεφαλής Νομικής Υπηρεσίας Νέα Οδός και Οδός Κεντρικής Ελλάδας
Ναταλί Κεδίκογλου, δικηγόρος Αθηνών, Νομική Σχολή Αθηνών, DEA droit public interne (Paris I), DEA droit public
comparé des Etats européens (Paris I).
Νομικός Σύμβουλος εταιρειών παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. και ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ
Α.Ε. από το 2016. Από 2003 έως 2015 ήταν Νομικός Σύμβουλος της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., δημόσιας επιχείρησης διαχείρισης
σιδηροδρομικής περιουσίας (ακίνητα και τροχαίο υλικό.
Ειδικεύεται στα μεγάλα έργα υποδομών καθώς και σε ζητήματα δημοσίων συμβάσεων, συμβάσεων παραχώρησης,
project finance, κρατικών ενισχύσεων, corporate restructuring και αποκρατικοποιήσεων. Μέλος Ελληνικής Εταιρίας
Μελέτης Δικαίου Τεχνολογίας Κατασκευών (ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ). Εθνικός αντιπρόσωπος στη μόνιμη συμβουλευτική
επιτροπή σιδηροδρομικής νομοθεσίας της DG Move (2014 – 2015).
Την περίοδο 2005 -2015 συμμετείχε ως εμπειρογνώμονας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του μετασχηματισμού
και εξυγίανσης του ελληνικού σιδηροδρομικού συστήματος (spin-off νέων εταιρειών ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΔΗΣΥ και
ΕΕΣΣΤΥ, διαγραφή χρεών ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ, αποκρατικοποιήσεις ΤΡΑΙΝΟΣΕ-ΕΕΣΣΤΥ). Το 2012 και το 2015 συμμετείχε
ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας στον στρατηγικό σχεδιασμό και την αξιολόγηση της αναδιοργάνωσης των
Σερβικών σιδηροδρόμων, σε συνεργασία με την E.E. το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα.

Aντωνιάς Δημολίτσα
Δικηγόρος, Διεθνής Διαιτητής
Η Αντωνιάς Δημολίτσα έχει πολύχρονη εμπειρία στον χώρο της διεθνούς διαιτησίας, με την οποία ασχολείται
αποκλειστικά. Έχει ορισθεί επανειλημμένως πρόεδρος διαιτητικών δικαστηρίων, μοναδικός διαιτητής, συνδιαιτητής σε διαιτησίες υπό την αιγίδα διεθνών οργανισμών διαιτησίας (όπως ICC, ICSID, LCIA, CEPANI, UNCITRAL)
ή σε ad hoc διαιτησίες και έχει επανειλημμένως ασκήσει χρέη συμβούλου ενός των μερών σε τέτοιες διαιτησίες.
Έχει διατελέσει δύο φορές Πρόεδρος ad hoc Επιτροπών σε Ακυρωτικές Διαδικασίες του ICSID, στη λίστα των
διαιτητών του οποίου είναι και επισήμως διορισμένη από την Ελλάδα.
Έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων κυρίως στα γαλλικά και αγγλικά για ειδικά θέματα διεθνούς διαιτησίας και είναι
συχνότατα ομιλήτρια σε διεθνή συνέδρια και σεμινάρια.
Είναι Αντιπρόεδρος του ICC Institute of World Business Law, μέλος του διεθνούς Club of Arbitrators του Μιλάνου,
και Athens Correspondent του International Arbitration Institute (IAI). Είναι ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής
Ένωσης για τη Διαιτησία και έχει υπάρξει μέλος (1988-2000) του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του ΔΕΕ (ICC),
αντιπρόεδρος της Commission on Arbitration and ADR και μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των Κανόνων του ΔΕΕ
1998 και 2012, καθώς και των Κανόνων (2010) για τη Διεξαγωγή Αποδείξεων στη Διαιτησία του ΔΔΣ (IBA).

Νίκη Κεραμέως
Δικηγόρος Αθηνών / Ν. Υόρκης - Εταίρος, Κεραμεύς & Συνεταίροι Δικηγορική
Εταιρεία
Εμπειρία:
Πολυετής εμπειρία στη διαιτησία σε Ελλάδα, Γαλλία και Η.Π.Α. ως (ι) διαιτητής, (ιι) δικηγόρος και (ιιι)
πραγματογνώμονας επί ζητημάτων ελληνικού δικαίου. Μέλος του ICC Court of Arbitration. Διδάσκουσα από το 2015
έως σήμερα στο Πανεπιστήμιο Πειραιά σε μεταπτυχιακό μάθημα στη διεθνή διαιτησία. Ομιλήτρια σε συνέδρια και
ημερίδες διαιτησίας, μέλος πολλών συλλόγων διαιτησίας και έντονη συγγραφική δραστηριότητα στον τομέα αυτόν.
Σπουδές:
Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Paris II (Panthéon-Assas) (Γαλλία) με έμφαση στο Διεθνές Δίκαιο.
Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Paris II (Panthéon-Assas) (Γαλλία) (DEA) Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου και
Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου και Διαιτησίας.
Μεταπτυχιακές σπουδές (LL.M.) στο Πανεπιστήμιο Harvard Law School (Η.Π.Α.) με έμφαση στη Διεθνή Διαιτησία.
Προηγουμένως εργάστηκε για ορισμένα χρόνια στο δικαστικό τμήμα της δικηγορικής εταιρείας Cravath, Swaine
& Moore LLP στη Νέα Υόρκη (ενδεικτικές υποθέσεις Enron securities litigation, Merck (Vioxx) securities & ERISA
litigations, AOL-Time Warner securities & ERISA litigations).
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Σταμάτιος Τσέτος
Founding Partner, Tsetos & Leboulanger Law Firm
Δικηγόρος στους Δικηγορικούς Συλλόγους Παρισίων (2003) και Αθηνών (2002) και Solicitor σε Αγγλία και Ουαλία
(2013), ο Σταμάτης Τσέτος ειδικεύεται σε υποθέσεις διεθνούς διαιτησίας που διεξάγονται υπό την αιγίδα πλειόνων
κέντρων διαιτησίας (ενδεικτικά ICC, LCIA, ICSID, CRCICA, AFA, French-Arab Chamber of Commerce) καθώς και
σε ad hoc διαιτησίες.
Ο κ.Τσέτος εκπροσωπεί ως δικηγόρος και παρέχει νομικές συμβουλές σε μεγάλες εταιρίες της Ευρώπης, της
Βορείου Αφρικής και της Μέσης Ανατολής αλλά και σε κρατικά όργανα, για όλο το φάσμα διαφορών που ανακύπτουν
σε περίπλοκες υποθέσεις διεθνούς διαιτησίας. Η εκτενής διαιτητική εμπειρία του περιλαμβάνει διάφορους
επιχειρηματικούς τομείς (συγκεκριμένα τεχνολογία, τηλεπικοινωνίες, αεροναυπηγική, άμυνα, διαχείριση πόρων,
κατασκευαστικές και μηχανολογικές συμβάσεις, ξενοδοχειακή διαχείριση, συμβάσεις αντιπροσωπείας, συμβάσεις
διανομής, συμβάσεις παραχώρησης και κοινοπραξίες).
Επιπρόσθετα, ενεργεί ως διαιτητής σε διεθνείς εμπορικές υποθέσεις αλλά και ως δικηγόρος σε διαδικασίες που
έπονται της διαιτητικής διαδικασίας (κήρυξη ως εκτελεστών και ακύρωση διαιτητικών αποφάσεων) ενώπιον των
γαλλικών και των ελληνικών δικαστηρίων. Επιπλέον, γνωμοδοτεί τακτικά σε ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου
στη γαλλική, ελληνική και αγγλική έννομη τάξη.
Ο κ. Τσέτος είναι ιδρυτικός εταίρος της δικηγορικής εταιρίας ΤΣΕΤΟΣ & LEBOULANGER, η οποία παρέχει νομικές
συμβουλές και εκπροσωπεί Έλληνες και αλλοδαπούς εντολείς όχι μόνο στο πεδίο της διεθνούς διαιτησίας, αλλά και
στο δικονομικό δίκαιο, στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο των διεθνών εμπορικών συναλλαγών.
Από το 2012 είναι εταίρος της γαλλικής δικηγορικής εταιρίας LEBOULANGER & ASSOCIES. Στο παρελθόν έχει
συνεργασθεί με γνωστούς διαιτητές σε Ελλάδα και Γαλλία και έχει λάβει ειδική κατάρτιση κατά τη συνεργασία του
με τη Γραμματεία του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του ICC.
Είναι επίσης Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Διαιτησίας του ICC, Μέλος του ICC Institute και Μέλος πολλών Task
Forces του ICC. Παραδίδει, επίσης, τακτικά διαλέξεις σε διάφορα Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Ο κ. Τσέτος πραγματοποίησε τις σπουδές του σε Ελλάδα, Αγγλία και Γαλλία. Ομιλεί ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και
ισπανικά.

Γρηγόρης Λογοθέτης
Δικηγόρος, Επικεφαλής Εταίρος του Τμήματος Επίλυσης Διαφορών της
Δικηγορικής Εταιρείας Κουταλίδη
Επικεφαλής Εταίρος του Τμήματος Επίλυσης Διαφορών (Επιδικιών, Διαιτησιών και Διαμεσολαβήσεων) της
Δικηγορικής Εταιρείας Κουταλίδη, Διευθυντής του Κλάδου Διαγωνισμών και Συμβάσεων της Δημόσιας Επιχείρησης
Ηλεκτρισμού Α.Ε., Δικηγόρος (Πειραιώς) παρ’ Αρείω Πάγω. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του
Μονάχου. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος εμπορικών/κατασκευαστικών διαιτησιών με την ιδιότητα του συνηγόρου ή του
διαιτητή, συμπεριλαμβανομένων ad hoc διεθνών διαιτησιών και διεθνών εμπορικών διαιτησιών υπό τους Κανόνες
του Διεθνούς Δικαστηρίου Διαιτησίας (International Court of Arbitration) του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου
(ICC), της UNCITRAL και της London Maritime Arbitrators Association (LMAA). Υπό την ιδιότητα του Διευθυντή του
Κλάδου Διαγωνισμών και Συμβάσεων της Δ.Ε.Η. έχει παρασταθεί και συμπράξει και σε πληθώρα διαδικασιών
επιτροπών φιλικού διακανονισμού διαφορών της Επιχείρησης στο πλαίσιο εκτέλεσης μεγάλων κατασκευαστικών
συμβάσεων. Μέλος της International Bar Association (IBA) και του ICC Hellas. Ομιλεί την Αγγλική και τη Γερμανική
γλώσσα.

Σοφία Μιχελάκη
Διευθύντρια Δραστηριοτήτων Νομικών Υπηρεσιών, ΔΕΣΦΑ Α.Ε
Η Σοφία Μιχελάκη, δικηγόρος, είναι Διευθύντρια Δραστηριοτήτων Νομικών Υπηρεσιών του Διαχειριστή Εθνικού
Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) ΑΕ. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Πανεπιστήμιο ULB στις Βρυξέλλες και έχει
εργαστεί στον τομέα του φυσικού αερίου, στη ΔΕΠΑ και στον ΔΕΣΦΑ από την ίδρυσή του (2007).
Η κα Μιχελάκη είναι Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και γνωρίζει άριστα την ελληνική, αγγλική και
γαλλική γλώσσα, καθώς και σε μεσαίο επίπεδο τη γερμανική και την ιταλική γλώσσα.

Καλλιόπη Μακρίδου
Kαθηγήτρια, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Η Καλλιόπη Μακρίδου είναι Καθηγήτρια Αστικού Δικονομικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Α.Π.Θ., δικηγόρος
παρ’ Αρείω Πάγω, διευθύντρια σπουδών του Ινστιτούτου Διαμεσολάβησης Θεσσαλονίκης και αντιπρόεδρος της
Πανελλήνιας Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Νομικού Τμήματος Α.Π.Θ. (μέχρι
τον Αύγουστο 2013), αντιπρόεδρος της Νομικής Επιτροπής Α.Π.Θ., μέλος του Δ.Σ της Εταιρίας Νομικών Βορείου
Ελλάδος και μέλος της Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας (ν.3994/2011). Είναι μόνιμη συνεργάτις του περιοδικού Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας και μέλος
της επιστημονικής επιτροπής του περιοδικού «Διαιτησία». Δίδαξε διεθνές δικονομικό δίκαιο στα θερινά τμήματα του
Πανεπιστημίου Tulane-U.S.A (2007,2008) και διετέλεσε επισκέπτρια καθηγήτρια στο Ινστιτούτο Νομικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης, από το οποίο έχει λάβει εντολή διδασκαλίας στο πλαίσιο ελληνο-ελβετικών
σεμιναρίων. Είναι μέλος EU Working Group (ELI) για την εναρμόνιση θεμελιωδών δικονομικών κανόνων σε
ευρωπαικό επίπεδο και πολλών διεθνών ενώσεων.

Αντώνιος Τσαβδαρίδης
Partner & Head of Arbitration, Rokas International Law Firm - Λέκτωρ, Νομική
Σχολή Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης - Secretary General, European Court
of Arbitration
Aπόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και της London School of Economics, εκπόνησε τη διδακτορική του
διατριβή στη θεματική της διεθνούς ναυτικής διαιτησίας. Δικηγορεί από το 1991, ασχολούμενος κυρίως με τη διεθνή
διαιτησία, ως δικηγόρος, διαιτητής και επιδιαιτητής (ιδίως σε υποθέσεις διεθνών συναλλαγών, ασφαλιστικές,
κατασκευαστικές, ενεργειακές και επενδυτικές). Εταίρος και επικεφαλής του τομέα διαιτησίας της δικηγορικής
εταιρείας «Ρόκας», σε 11 γραφεία της σε 10 χώρες. Λέκτωρ Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου, διδάσκει
μεταξύ άλλων διεθνή εμπορική, επενδυτική και ενεργειακή διαιτησία στα μεταπτυχιακά. Είναι secretary general
του European Court of Arbitration, αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ενώσεως για τη Διαιτησία, αντιπρόεδρος της
Ενώσεως για τη Ναυτική Διαιτησία και μέλος του International Council for Commercial Arbitration.

Δημήτριος Μπαμπινιώτης
Eπίκουρος Καθηγητής, Νομική Σχολή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Partner, Calavros Law Firm
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.

Γρηγόρης Πελεκάνος
Senior Partner, Ballas Pelecanos & Associates, Δικηγορική Εταιρεία
Ο Γρηγόρης Πελεκάνος είναι Senior Partner στη δικηγορική εταιρεία Μπάλλας, Πελεκάνος και Συνεργάτες ΑΕΔΕ.
Γεννημένος το 1960 στο Λονδίνο, o Γρηγόρης σπούδασε νομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών και είναι κάτοχος διπλώματος Master of Laws (LL.M) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου στο Δίκαιο του
Ανταγωνισμού, Δίκαιο Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Δίκαιο Εταιρειών και Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο.
Διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Δικαίου και Πληροφορικής της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Υ/Η και
Πληροφορικής (ΕΠΥ), μέλος της επιτροπής συγγραφής των Κανονισμών του Χρηματιστηρίου Παραγώγων,
συνεργάτης καθηγητής στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος (Deree College), μέλος του ΔΣ των “ΕΚΟ 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.

Περικλής Στρούμπος
Head of Legal, Fraport Greece
Ο Περικλής Στρούμπος οργάνωσε και διοικεί το Νομικό Τμήμα της Fraport Greece επιτυγχάνοντας την ομαλή
ανάληψη της λειτουργίας των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων τον Απρίλιο του 2017, ένα έργο αξίας 1,7
δισεκατομμυρίων ευρώ.
Έχει τιμηθεί με το βραβείο ACC Value Challenge 2016 award ως επικεφαλής του Νομικού Τμήματος της
Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. (ΑΑΑΕ) για την εφαρμογή μιας αποτελεσματικής διαδικασίας για την ανάκτηση
εσόδων που επέτρεψε στην ΑΑΑΕ να ανακτήσει περίπου 5εκ. € χαμένων διοδίων και παράλληλα να εξοικονομήσει
2.5εκ. € νομικών δαπανών. Ως επικεφαλής του Νομικού Τμήματος της ΑΑΑΕ πέτυχε την αναδιάρθρωση του Έργου
Παραχώρησης Μαλιακός Κλειδί αξίας 1δισεκ. € το 2013.
Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Περικλής Στρούμπος συμβούλευσε και εκπροσώπησε μεγάλους Πελάτες σε
όλα τα στάδια διαπραγματεύσεων και εκτέλεσης της συμβάσεως σε μερικά πολύ μεγάλα Έργα Υποδομής και έχει
εκτεταμένη εμπειρία στην επίλυση διαφορών.
Έχει πτυχίο νομικής από τη Νομική Σχολή Αθηνών, ΜΒΑ από το CASS Business School, και μεταπτυχιακό δίπλωμα
φορολογικού δικαίου.

Αλέξανδρος Δοβλές
Partner, A.S Papadimitriou & Partners Law Firm
Γεννηθείς στην Αθήνα, Δικηγόρος από το 2003, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω.
Επαγγελματική εμπειρία: Βασικός τομέας απασχόλησης του Αλέξανδρου Δοβλέ είναι αντιδικίες εμπορικού και
αστικού δικαίου. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικές και περίπλοκες αντιδικίες ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων
σχετικά με τον μετοχικό και διοικητικό έλεγχο ομίλων εταιρειών. Έχει επίσης συμμετάσχει σε δίκες με αντικείμενο
διαφορές από συμφωνητικά μετόχων, ακυρώσεις συγχωνεύσεων εταιρειών, πτωχευτικές και προ πτωχευτικές
διαδικασίες, διανομή αυτοκινήτων, συμβάσεις franchising, ιατρική ευθύνη καθώς και σε δίκες οικογενειακού και
κληρονομικού δικαίου επιχειρηματιών.
Έχει συμμετάσχει σε ελληνικές και διεθνείς διαιτητικές διαδικασίες όσο και σε δικαστικές αντιδικίες σχετικά με την
αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων.
Εκπαίδευση: Πτυχίο Νομικής Παν/μίου Αθηνών, LLM Μόναχο, ΜΔΕ Αστικό Δίκαιο.

Κωνσταντίνος Παπαδιαμάντης
Partner, Potamitis Vekris Law Firm
Ο Κωνσταντίνος Π.Παπαδιαμάντης, σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στα Πανεπιστήμια Université
Paris 2 και Paris X Nanterre (Docteur en Droit). Εργάστηκε ως δικηγόρος στην Αθήνα και στο Παρίσι. Σήμερα είναι
εταίρος της δικηγορικής εταιρείας ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ και επικεφαλής του Dispute Resolution. Έχει ασχοληθεί
με κάθε είδους εμπορική διαφορά ενώπιον διαιτητικών και τακτικών δικαστηρίων. Μιλάει αγγλικά, γαλλικά και
γερμανικά.

Δρ. Αντώνης Μεταξάς
Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Επισκ. Καθηγητής TU Berlin,
Managing Partner Δικηγορικής Εταιρείας “Μεταξάς & Συνεργάτες”
Ο Δρ. Α. Μεταξάς είναι Managing Partner της δικηγορικής εταιρείας «Μεταξάς & Συνεργάτες». Η «Μεταξάς &
Συνεργάτες» είναι μια εκ των πλέον διακεκριμένων δικηγορικών εταιρειών με κυρίαρχη παρουσία στην ελληνική
δικηγορική αγορά και διεθνή αναγνώριση στους κύριους τομείς της βασικής της εξειδίκευσης, ήτοι στον τομέα της
Ενέργειας, του Δικαίου Επιχειρήσεων και αυτόν του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Ο κ. Μεταξάς είναι Eπίκουρος Καθηγητής
Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, καθώς
και Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ενεργειακής Ρύθμισης (HERI - www.energy-regulation.eu). Θεωρείται
από τους πλέον εξέχοντες νομικούς σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στα γνωστικά αντικείμενα της εξειδίκευσής του
σύμφωνα με ανεξάρτητους διεθνείς Νομικούς Οδηγούς (Chambers & Partners, Legal 500) δρώντας ως νομικός
σύμβουλος κυβερνήσεων, θεσμικών επενδυτών και μεγάλων βιομηχανιών. Είναι συγγραφέας πολυάριθμων
επιστημονικών δημοσιεύσεων στους τομείς του ευρωπαϊκού δικαίου, των κρατικών ενισχύσεων, της ενέργειας
και ενεργειακής ρύθμισης.

Άννυ Κετεντζόγλου
Επικεφαλής Νομικών Υποθέσεων, ΟΠΑΠ
H Άννυ Κετεντζόγλου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή τoυ Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στο Δίκαιο των Επιχειρήσεων
από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Το 2014 εντάχθηκε στον ΟΠΑΠ ως Επικεφαλής Νομικών Υποθέσεων του
ομίλου. Έχει εικοσαετή εμπειρία σε υψηλές θέσεις ευθύνης, συμπεριλαμβανομένης της προηγούμενης θέσης της
ως Νομικού Συμβούλου της ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, μετέπειτα Vivartia HOLDING. Το διάστημα από το 1998-2006
εργάστηκε ως δικηγόρος στην ERNST & YOUNG. Η ειδίκευσή της καλύπτει Εταιρικό Δίκαιο, Συγχωνεύσεις και
Εξαγορές, Δίκαιο Ανταγωνισμού και Δημόσιο Δίκαιο και έχει εμπειρία σε διεθνείς διαιτησίες. Μιλάει αγγλικά και
γαλλικά.

Μάριος Ανδρικόπουλος
Νομικός Σύμβουλος, ELPEDISON
Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Robert Schuman του Στρασβούργου, με μεταπτυχιακές σπουδές
Κοινοτικού Δικαίου στο College of Europe (Bruges), οικονομικών και διοίκησης επιχειρήσεων στο SDA Bocconi
(Μιλάνο) και Δημοσίου Δικαίου στο κοινό ελληνογαλλικό ΜΔΕ, το οποίο διοργανώνεται από κοινού από το Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Université Montesquieu Universite του Bordeaux..
Δικηγόρος από το 2002 και παρ’ Αρείω Πάγω από το 2010, με ευρύτατη εμπειρία σε δικαστηριακό και συμβουλευτικό
επίπεδο. Στέλεχος του νομικού τμήματος σημαντικών εταιρειών (μεταξύ άλλων Αστακός Τέρμιναλ, Marfin Investment
Group, Marfin Egnatia Bank, Όμιλος ΥΓΕΙΑ), έχοντας κατά το παρελθόν συνεργασθεί και με την Πρεσβεία της Ιταλίας
στην Ελλάδα και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
Από το 2013, Νομικός Σύμβουλος και επικεφαλής του Νομικού Τμήματος αρχικώς των εταιρειών ELPEDISON
POWER AE και ELPEDISON ENERGY AE – ήδη ELPEDISON AE κατόπιν της συγχωνεύσεως των δύο εταιρειών
και τη δημιουργία καθετοποιημένης εταιρεία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και προμήθειας
φυσικού αερίου.

Αικατερίνη Σαββαΐδου
Επίκουρη Καθηγήτρια ΑΠΘ, κάτοχος Έδρας Jean Monnet “Ευρωπαϊκή
Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση”, τ. Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Η Κατερίνα Σαββαΐδου είναι Επίκουρη καθηγήτρια στη Νομική Σχολή ΑΠΘ και εξωτερικός συνεργάτης στο
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είναι επίσης κάτοχος της Έδρας Jean Monnet
«Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση» (Jean Monnet Chair “European Tax Policy and Administration”).
Είναι επίσης εκπαιδευμένη αξιολογήτρια σε ζητήματα φορολογικής διοίκησης (“TADAT trained”) και κάτοχος
πιστοποίησης ADIT (Principles of International Taxation, EU Direct Tax and Upstream Oil and Gas option). Είναι
επίσης Διαμεσολαβήτρια (διαπιστευμένη από το ΚΕ.ΔΙ.Π. και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων), καθώς και Εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών (Toolkit, NL). Η Κατερίνα Σαββαΐδου διετέλεσε Γενική
Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών την περίοδο μεταξύ Ιουνίου 2014 και Οκτωβρίου 2015
και μέλος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της ΓΓΔΕ μεταξύ Ιουλίου 2013 – Ιουνίου 2014.
Η Κατερίνα Σαββαΐδου αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
έχει δίπλωμα Πανεπιστημιακών Γαλλικών Σπουδών (Université Jean-Moulin-Lyon III), μεταπτυχιακό δίπλωμα
Δημοσίου Δικαίου (Université de Paris I-Sorbonne), μεταπτυχιακό δίπλωμα Δημοσιονομικού και Φορολογικού
Δικαίου (Université de Paris II, Assas) και διδακτορικό (Université de Paris II, Assas). Έχει εκπονήσει
μεταδιδακτορική έρευνα στην φορολογία επιχειρήσεων στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ και έχει παρακολουθήσει
μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα (Harvard University’s John F. Kennedy School of Government) με θέμα «Συγκριτική
φορολογική πολιτική και διοίκηση».

BRONZE SPONSOR

Η ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ είναι μία από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες της Ελλάδος με ευρύ πελατολόγιο
που συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πιστωτικά ιδρύματα, εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, καθώς και
επενδυτικούς φορείς. Έχει σημαντική τεχνογνωσία στους τομείς δικαίου που άπτονται του τραπεζικού δικαίου, του
δικαίου κεφαλαιαγοράς, του φορολογικού δικαίου, των αποκρατικοποιήσεων και ιδίως στο διοικητικό, εργατικό,
εμπράγματο (ακινήτων) και εταιρικό δίκαιο καθώς και στο δίκαιο της επενδυτικής διαμεσολάβησης και της
διαχείρισης κεφαλαίων σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο.
Το 2012 και το 2014, η POTAMITISVEKRIS βραβεύτηκε από τον διεθνή εκδοτικό οίκο νομικών βιβλίων Chambers
Europe με το βραβείο «Law Firm of the Year» για την Ελλάδα, βάσει αξιολόγησης των πελατών και των
ανταγωνιστών της. Επίσης βρίσκεται σταθερά στις κορυφαίες θέσεις κατάταξης στους σημαντικότερους οδηγούς
δικηγορικών υπηρεσιών (Chambers Europe, Chambers Global, Legal 500 και IFLR).

SUPPORTERS

Η Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη ξεκίνησε τη λειτουργία της στην Καλαμάτα το 1930 και εν συνεχεία μεταφέρθηκε στην Αθήνα το 1960. Από την 15η
Ιανουαρίου 2001 η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί δικηγορικών εταιρειών.
Η πλήρης επωνυμία της Εταιρείας είναι «Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη», ενώ η έδρα της βρίσκεται στην Αθήνα (Βαλαωρίτου 4).
Η Εταιρεία διακρίνεται από έναν μοναδικό συνδυασμό εξειδίκευσης, εμπειρίας και τεχνογνωσίας, αποτελούμενη από συνολικά τριάντα όκτω (38)
δικηγόρους – εταίρους και συνεργάτες – όλοι εκ των οποίων διαθέτουν εξαιρετικά ακαδημαϊκά προσόντα, έχοντας φοιτήσει σε εγχώρια και αλλοδαπά
πανεπιστήμια, καθώς και μακρά επαγγελματική πείρα. Η Εταιρεία υποστηρίζει τους πελάτες της, ώστε να εντοπίζουν και αντιμετωπίζουν με τον βέλτιστο
τρόπο τα καίρια ζητήματα σε κάθε συναλλαγή ή έργο. Στόχος της Εταιρείας είναι η παροχή πρακτικών και ρεαλιστικών λύσεων, οι οποίες υλοποιούνται
άμεσα, συνδυάζοντας την αξιοπιστία με την άμεση ανταπόκριση. Περαιτέρω, τις τελευταίες δεκαετίες, η Εταιρεία χειρίζεται με επιτυχία ιδιαίτερα
πολύπλοκες και απαιτητικές υποθέσεις ενώπιον τακτικών και διαιτητικών δικαστηρίων.
Η Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη αξιολογείται επί σειρά ετών από τους πλέον έγκυρους διεθνείς οδηγούς για την παροχή νομικών υπηρεσιών (Chambers
Global, Chambers Europe, IFLR και EMEA Legal 500) ως μία από τις καλύτερες δικηγορικές εταιρείες της Ελλάδας.

Η δικηγορική εταιρεία “Μεταξάς & Συνεργάτες” έχει κατακτήσει σημαντική θέση στην ελληνική δικηγορική αγορά θεωρούμενη εκ των κορυφαίων στους
τομείς της επαγγελματικής της εξειδίκευσης. Η φιλοσοφία της εταιρείας βασίζεται στην υπέρβαση του μοντέλου «γενικής» δικηγορίας και στην παροχή
εξειδικευμένων υπηρεσιών σε συγκεκριμένους επιλεγμένους τομείς του δικαίου, με κεντρικό αυτόν της ενέργειας. Αυτό της δίδει τη δυνατότητα να
εστιάσει στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες του κάθε εντολέα, προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις νομικής προστασίας και προληπτικής, όχι μόνο
κατασταλτικής, νομικής κάλυψης. Η δικηγορική εταιρεία “Μεταξάς & Συνεργάτες” αξιολογείται επί σειρά ετών ως κορυφαία δικηγορική εταιρεία στους
τομείς της εξειδίκευσής της (Ενέργεια, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Δίκαιο Ανταγωνισμού και Κρατικών Ενισχύσεων) από σειρά ανεξάρτητων διεθνών οδηγών
αξιολόγησης (Chambers, Legal 500 κ.ά.).

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.
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