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ΤΟΠΟΣ

N.J.V. ATHENS PLAZA

09:00 – 09:30

Προσέλευση – Εγγραφές

09:30 – 10:15

Χαιρετισμοί:
Γρηγόρης Λεωνίδης, Managing Partner, Palladian Conferences
Ευάγγελος Τσεκρέκος, Πρόεδρος Δ.Σ, Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής 			
Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ)
Κωνσταντίνος Μπίτσιος, Αντιπρόεδρος, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
Ζέφη Νικολάου, Μέλος Δ.Σ, Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος, Στέλεχος Κανονιστικής 			
Συμμόρφωσης Ομίλου ΕΤΕ
Βασίλης Παναγιωτίδης, Διευθυντής, Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Βίκυ Πολίτου, Γενική Γραμματέας, Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος (ΙΕΕΕ)
Άρης Δημητριάδης, Αντιπρόεδρος, Hellenic Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)

ΕΝΌΤΗΤΑ Ι
10:15 – 11:15

Προκλήσεις & Σύγχρονες πρακτικές αντιμετώπισης του Money Laundering

Συντονίστρια:
Βάσω Αγγελέτου, Δημοσιογράφος

Ομιλητές:
Dr Άννα Δαμάσκου, Πρόεδρος, Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος
Νίκη Χαριλάου, Διευθύντρια, Τμήμα Συμμόρφωσης Οικονομικού Εγκλήματος, Τράπεζα Κύπρου
Adrian Mahn, Market Specialist GRC, Thomson Reuters
Ευάγγελος Κατσίκης, Partner, KKLegal Law Firm
11:15 – 11:45

Coffee Break

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ
11:45 – 13:30

Ο διευρυμένος ρόλος του Compliance Officer: η συμβολή του στην εμπέδωση κουλτούρας
συμμόρφωσης στην εταιρεία και η αυξημένη προσωπική του ευθύνη

Συντονίστρια:
Βάσω Αγγελέτου, Δημοσιογράφος

Ομιλητές:
Θάνος Στεφανίδης, τ. Σύμβουλος Διοικήσεως της Τράπεζας της Ελλάδος επί θεμάτων 		
Εποπτείας του Χ/Π Τομέα, f. Head of Compliance and Internal Audit, ACO-Greece of 		
HSBC-Group in Greece
Torsten Krumbach, Director Compliance, Bosch Security Systems
Jonathan Bowdler, Head of Regulatory Compliance - International Compliance Training
Aθανασία Βαρβιτσιώτη, Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ΑΕΕΓΑ «H EΘΝΙΚΗ»
Aνθή Παπαγεωργίου, Senior Manager, Υπηρεσίες Ειδικών Ερευνών και Εταιρικής 			
Συμμόρφωσης, ΕΥ Ελλάδος
Δημήτριος Καραμαγκιώλης, Dr. jur., Δικηγόρος

13:30 – 14:15

Light Lunch

KEYNOTE SPEAKER
14:15– 14:25

Ξενοφώντας Αυλωνίτης, Αντιπρόεδρος, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

KEYNOTE SPEAKER
14:25– 14:40

Γεράσιμος Κουνάδης, Senior Manager, Risk Advisory, Deloitte

ENOTHTA ΙII
14:40 - 15:40

Product & market governance: Τι σημαίνουν οι αλλαγές στη νομοθεσία για τα επενδυτικά
και ασφαλιστικά προϊόντα και αγορές

Συντονίστρια:
Βάσω Αγγελέτου, Δημοσιογράφος

Ομιλητές:
Christophe Zachariasen, Head of Global Markets, France, BNP Paribas Corporate and 		
Institutional Banking
Γεράσιμος Κουνάδης, Senior Manager, Risk Advisory, Deloitte
Νίκος Μαρκόπουλος, Δικηγόρος MSc, CFE, Επικεφαλής Λειτουργίας Κανονιστικής 		
Συμμόρφωσης, INTERAMERICAN
Δημήτρης Παππάς, Head of Transparency & Regulatory Monitoring, Eurobank

Ομιλία
15:40- 15:50

Λευτέρης Αναστασάκης, Αντιπρόεδρος, Priority

ENOTHTA ΙV
15:50 - 17:20

Compliance & Ethics – “Συμπόρευση” στρατηγικής μεταξύ business και compliance /
ισορροπία μεταξύ κόστους και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Συντονίστρια:
Μαρία Σαράφογλου, Δημοσιογράφος

Κοινή Παρουσίαση:
Σπύρος Θέμελης, Νομικός Σύμβουλος, Παπαστράτος
Sandra Tripathi, Ethics & Compliance Cluster Head South Europe, Philip Morris 			
International

Ομιλητές:
Σοφοκλής Καραπιδάκης, Compliance Director-DPO, Μυτιληναίος
Nίκος Δημόπουλος, Compliance Director, Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας
Πέρη Κάτανα, Compliance Reporting & Case Management OTE Group Compliance, ERM &
Insurance OTE Group
Γιάννης Δρακούλης, Associate Partner, Υπηρεσίες Ειδικών Ερευνών και Εταιρικής 		
Συμμόρφωσης, ΕΥ Ελλάδος

Ευάγγελος Τσεκρέκος
Πρόεδρος Δ.Σ, Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ)
Ο κ. Ευάγγελος Τσεκρέκος είναι πρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ).
Ανέλαβε πρόσφατα, Επικεφαλής της Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Praxia bank.
Τα τελευταία πέντε έτη διετέλεσε Επικεφαλής της Κανονιστικής Συμμόρφωσης στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (ΤΧΣ-Hellenic Financial Stability Fund) όπου και διαχειρίστηκε, αφενός εσωτερικά θέματα πού
άπτονται της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, αφετέρου θέματα πού άπτονται του συστήματος εσωτερικού έλεγχου και
εταιρικής διακυβέρνησης των συστημικών τραπεζών.
Διατέλεσε επί σειρά ετών Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Τράπεζα «BNP Paribas» - Υποκατάστημα
Αθήνας, αναφορικά με όλες τις δραστηριότητες της BNP Paribas στην Ελλάδα. Παράλληλα, συμμετείχε ως μέλος
στο Εxecutive Management Committee της ΒΝP Paribas στην Ελλάδα και στο CIB Continental Europe Compliance
Committee. Aπό τη θέση αυτή ήταν υπεύθυνος για την εφαρμογή του ισχύοντος σχετικού κοινοτικού κανονιστικού
πλαισίου (οδηγίες 3rd AML Directive, MiFID κα) στις δραστηριότητες της BNP Paribas στην Ελλάδα, ενώ συμμετείχε
σε αντίστοιχες ομάδες εργασίας της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.
Ως επικεφαλής του Τμήματος Διεθνών Εποπτικών Υποθέσεων του Ομίλου «Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ»,
ασχολήθηκε εκτενώς με θέματα καταχώρισης, εκκαθάρισης, διακανονισμού τίτλων και παρακολούθησης σχετικών
κανονιστικών εξελίξεων σε ευρωπαϊκό, θεσμικό, επίπεδο, αλλά και με γενικότερα θέματα παρακολούθησης και
ενσωμάτωσης του κοινοτικού κανονιστικού πλαισίου της κεφαλαιαγοράς.
Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου
Ναυπλίου και εξειδικεύεται σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης στο χώρο των τραπεζικών και επενδυτικών
υπηρεσιών. Επιπλέον, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών και στην Επικοινωνία από το UCL (Βέλγιο) και από το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ της
Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι πιστοποιημένος ως Υπεύθυνος
Κανονιστικής Συμμόρφωσης από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και την International Compliance Association, με
μεγάλη εμπειρία στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Κωνσταντίνος Μπίτσιος
Αντιπρόεδρος, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
Σπουδές: Πτυχίο Νομικά και Οικονομικά, Πανεπιστήμιο Λωζάννης
Γλώσσες: Αγγλικά, γαλλικά,
1982: Διορισμός στο Διπλωματικό Κλάδο του Υπουργείου Εξωτερικών με βαθμό Ακολούθου
έως 1987: Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
1987-1990: Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
1990-1993: Πρεσβεία Αγκύρας
10/1993: Διευθυντής Διπλωματικού Γραφείου Αναπληρωτή Υπουργού για Eυρωπαϊκές Υποθέσεις
4/1994: Κεντρική Υπηρεσία, Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνεργασίας, Ευρωπαίος Ανταποκριτής
8/1998: Πρεσβεία Λονδίνου
3/2004: Διπλωματικό Γραφείο Πρωθυπουργού
1/2009: Προαγωγή σε Πληρεξούσιο Υπουργό A’
1/2009: Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Δημοσίας Τάξης
11/2009: Διευθυντής του Ιδιαίτερου Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας
1/2014: Διευθυντής του Ιδιαιτέρου και του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας
3/2015: Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΕΒ
7/2017: Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του ALBA ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ζέφη Νικολάου
Μέλος Δ.Σ, Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος, Στέλεχος Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ΕΤΕ
Η Ζαφειρώ (Ζέφη) Νικολάου είναι ανώτατο στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
Ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία το 1986 από το Υπουργείο Οικονομικών και το 1989 προσλήφθηκε
στην Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος, όπου εργάστηκε σε σημαντικές διοικητικές υπηρεσίες.
Το 1999 (συγχώνευση της πρώην ΕΚΤΕ με την ΕΤΕ) εντάχθηκε στο δυναμικό της Εθνικής Τράπεζας και για σειρά
ετών διετέλεσε στέλεχος χορηγήσεων στο Δίκτυο Καταστημάτων, αποκομίζοντας εκτεταμένη εμπειρία στα
χρηματοπιστωτικά θέματα.
Από το 2011 εργάζεται πάνω σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης και αντιμετώπισης του ξεπλύματος χρήματος.
Σήμερα, είναι Υποδιευθύντρια στη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Ρυθμιστικών Θεμάτων
της Τράπεζας και του Ομίλου, έχοντας την αρμοδιότητα υλοποίησης ειδικών έργων.
Εκ παραλλήλου, είχε εργαστεί, στο παρελθόν, ως Δημοσιογράφος (θέματα πολιτικής και πολιτισμού) σε εφημερίδες
και ραδιοτηλεοπτικά μέσα.
Η κα Νικολάου είναι Πιστοποιημένη Ελέγκτρια υποθέσεων Απάτης (CFE), ενώ κατέχει Πιστοποιήσεις και στο
Customer Service Manager (CFSE), στο Compliance (ΕΚΠΑ) και στο Anti-Money Laundering (ΕΚΠΑ).
Έχει κάνει σπουδές στη Δημοσιογραφία, και είναι κάτοχος πτυχίου στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΑΠ) και
μεταπτυχιακού τίτλου στη Δημοσιογραφία-Επικοινωνία, με εξειδίκευση στην Corporate Communication (OUC).
Είναι μέλος του Διεθνούς Επαγγελματικού Ινστιτούτου «Association of Certified Fraud Examiners» (ACFE) και
μέλος του «Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος» (ΣΕΚΑΣΕ). Από τον Οκτώβριο του
2017 είναι Μέλος Δ.Σ. της «Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάς».
1/2014: Διευθυντής του Ιδιαιτέρου και του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας
3/2015: Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΕΒ
7/2017: Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του ALBA ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Βασίλης Παναγιωτίδης
Διευθυντής, Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Ο Βασίλης Παναγιωτίδης παρακολούθησε το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών του Παντείου
Πανεπιστημίου όπου και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο διεθνές οικονομικό, χρηματοπιστωτικό
και τραπεζικό δίκαιο. Από τον Οκτώβριο του 2000 εργάζεται στη Γενική Γραμματεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
(ΕΕΤ). Είναι επικεφαλής της διεύθυνσης συστημάτων πληρωμών, καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος και
φυσικής ασφάλειας τραπεζών, καθώς και του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ), του φορέα εκπαίδευσης
της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Εκπροσωπεί, μέσω της Γενικής Γραμματείας της ΕΕΤ, τις τράπεζες-μέλη της σε
επιτροπές της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών. Είναι μέλος των
ΔΣ της ΔΙΑΣ Α.Ε., του ΤΕΚΕ και της ΕΛΑΝΕΤ και εκπροσωπεί την ΕΕΤ σε διάφορες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές
κατά τη διαδικασία ενσωμάτωσης του ενωσιακού δικαίου στην ελληνική έννομη τάξη.

Βίκυ Πολίτου
Γενική Γραμματέας, Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος (ΙΕΕΕ)
Εργάζεται στην Alpha Bank από το 1994. Έχει 24 έτη τραπεζική εμπειρία, εκ των οποίων 16 στον εσωτερικό έλεγχο.
Είναι Υποδιευθύντρια της Διευθύνσεως Εσωτερικού Ελέγχου του Oμίλου Alpha Bank, υπεύθυνη για τους ελέγχους
εργασιών πιστοδοτήσεων και διαχειρίσεως καθυστερήσεων.
Έχει πτυχίο Μαθηματικών και τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική
(Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεως Μεταπτυχιακού Επιπέδου στελεχών της Alpha Bank– φορέας: Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών).
Επίσης, είναι κάτοχος των επαγγελματικών πιστοποιήσεων Certified Internal Auditor (CIA), Certified Information
Systems Auditor (CISA), Certified Fraud Examiner (CFE) και Certification in Risk Management Assurance (CRMA).

Άρης Δημητριάδης
Αντιπρόεδρος, Hellenic Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)
O κ. Αριστόδηµος Δηµητριάδης ορίστηκε Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών
Κινδύνων & Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ τον Νοέμβριο του 2012. Ανήκει στο στελεχιακό δυναµικό της COSMOTE από
το 2005 και διετέλεσε ∆ιευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Οµίλου COSMOTE την
περίοδο 2005-2012. Πριν από τον Όµιλο COSMOTE, εργάστηκε στην KPMG και επί σειρά ετών στον τραπεζικό τοµέα
πρώτα στην ABN AMRO και στη συνέχεια στην FBB-Πρώτη Επιχειρηματική Τράπεζα ως Υπεύθυνος Εσωτερικού
Ελέγχου. O κ. Δηµητριάδης είναι κάτοχος πτυχίου Οικονοµικών και Πολιτικής από το Kent University του Ηνωµένου
Βασιλείου καθώς και µεταπτυχιακού τίτλου στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων από το ίδιο πανεπιστήμιο. Τέλος, διαθέτει
τις πιστοποιήσεις Εσωτερικού Ελεγκτή (CIA), Εσωτερικού Ελεγκτή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (CFSA),
Εσωτερικού Ελεγκτή για την Διαχείριση Κινδύνων (CRMA) από το ∆ιεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών και
είναι Πιστοποιημένος Ελεγκτής κατά της Απάτης (CFE) από το Διεθνές Ινστιτούτο κατά της Απάτης. Κατέχει επίσης
την (CRISK) πιστοποίηση στην ανάλυση κινδύνων για συστήματα πληροφορικής και την πιστοποίηση (ICA) σε
θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Οικονομικής απάτης.

Βάσω Αγγελέτου
Δημοσιογράφος
Με σπουδές στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και πολυετή
εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο, η Βάσω Αγγελέτου ειδικεύεται στο διεθνές και εγχώριο οικονομικό ρεπορτάζ, με
έμφαση στον χρηματιστηριακό και χρηματιστηριακό κλάδο. Από το 2008 εργάζεται ως δημοσιογράφος σε έγκριτους
ιστότοπους ενημέρωσης και σήμερα είναι τραπεζική συντάκτρια στο insider.gr.

Dr Άννα Δαμάσκου
Πρόεδρος, Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος
Η Dr Δαμάσκου Άννα είναι η Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας – Ελλάδος. Πριν αναλάβει τα εν λόγω καθήκοντα,
και ήδη από το 2011, υπήρξε ερευνήτρια της Διεθνούς Διαφάνειας – Ελλάδος, ενώ έχει δημοσιεύσει εκτενώς περί
χρηστής διακυβέρνησης, καταπολέμησης της διαφθοράς και εποπτείας στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό
χώρο.
Eργάζεται στο Γραφείο Κανονιστικής Συυμόρφωσης διεθνούς οργανισμού-αναπτυξιακής τράπεζας, ενώ, κατά το
παρελθόν, έχει εργασθεί σε ευρωπαϊκούς και εθνικούς εποπτικούς φορείς του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού
χώρου, καθώς και σε συστημική τράπεζα της χώρας.
Κατέχει μεταδιδακτορικό τίτλο από το University of Luxembourg για την έρευνά της στους τομείς του οικονομικού
ποινικού δικαίου και τoυ Ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου, διδακτορικό τίτλο από το Queen Mary University of
London στον τομέα του Ευρωπαϊκού οικονομικού ποινικού δικαίου, καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο από το London
School of Economics με εξειδίκευση στο (ποινικό) τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο.
Τέλος, διδάσκει σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, καθώς και για την απόκτηση της πιστοποίησης Certified Fraud Examiner,
ενώ είναι και η ίδια πιστοποιημένη.

Νίκη Χαριλάου
Διευθύντρια, Τμήμα Συμμόρφωσης Οικονομικού Εγκλήματος, Τράπεζα Κύπρου
Η καριέρα της κας Χαριλάου ξεκίνησε το 1994 υπό την ιδιότητα του ορκωτού ελεγκτή στο Λογιστικό Γραφείο
Howarth Afxentiou Philippides. Το 1997 προσχώρησε στον Όμιλο της Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου όπου απέκτησε
ποικιλία τραπεζικών γνώσεων από ανώτερες διευθυντικές θέσεις, όπως Διευθύντριας Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης και Φορολογικής Διαχείρισης, Οικονομικής Διευθύντριας της επενδυτικής θυγατρικής της Τράπεζας
και Διευθύντριας Τμήματος Συμμόρφωσης Ομίλου. Από το 2013 κατέχει τη θέση της Διευθύντριας του Τμήματος
Συμμόρφωσης Οικονομικού Εγκλήματος του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, όπου ηγείται του έργου για τον
μετασχηματισμό και αναβάθμιση του πλαισίου και της κουλτούρας της Τράπεζας για την πρόληψη του Οικονομικού
Εγκλήματος.
Είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor στη Διοίκηση Ξενοδοχείων από το Πανεπιστήμιο Cornell (ΗΠΑ). Είναι επίσης
κάτοχος τίτλων ACA (Association of Chartered Accountants, Institute of Chartered Accountants in England and
Wales) και CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist).
Η κα Χαριλάου είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Συμμόρφωσης του Ινστιτούτου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου
(ΣΕΛΚ) όπου παρέχει υποστήριξη στα μέλη του Ινστιτούτου πάνω σε θέματα συμμόρφωσης. Τέλος η κα Χαρίλαου
είναι μέλος της Transparency International (Κύπρος).

Adrian Mahn
Market Specialist GRC, Thomson Reuters
Adrian Mahn, Market Specials GRC, has longstanding experience in the Governance, Risk & Compliance space.
His focus topics include automation of the screening process and in-depth understanding of risk data. Prior
to his engagement at Thomson Reuters he worked at other data suppliers and can therefore provide a rather
holistic view of the risk data market.
As automation and the deployment of AI in the screening process gain traction, the role of compliance
professionals shifts. Adrian Mahn can provide insights in these developments and connect the dots between the
wide possibilities of AI on the one hand and the sustained necessity of manual labor on the other.

Ευάγγελος Κατσίκης
Partner, KKLegal Law Firm
Ο Ευάγγελος είναι δικηγόρος διαχειριστής εταίρος της KKLEGAL. Πτυχιούχος της νομικής σχολής του London
School of Economics (LLB) και του Πανεπιστημίου του Southampton (LLM) ασκεί τόσο μάχιμη δικηγορία όσο
και συμβουλευτικό έργο. Είναι early adopter των νέων τεχνολογιών. Συνεργάζεται, εδώ και 19 περίπου έτη με
τις σημαντικότερες επιχειρήσεις του χώρου της Υγείας καθώς αποτελεί industry expert. Εκπροσωπεί τον κλάδο
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και ως εκλεγμένος πρώτος αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου
Διαγνωστικών Κέντρων. Έχει παραστεί σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, σε ακροάσεις της Βουλής εκφράζοντας
άποψη επί νομοσχεδίων και έχει συντάξει υπομνήματα και σχέδια νόμων και υπουργικών αποφάσεων για
διάφορους υπουργούς. Έχει ασκήσει διοίκηση (ως Αντιπρόεδρος) σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους κλινικών
για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γνωμοδοτεί όλα τα αυτά τα έτη σχετικά με θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης
επιχειρήσεων και εισηγείται στις διοικήσεις μέτρα προσαρμογής. Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομάδες crisis
management γνωμοδοτώντας και συνήθως έχοντας αποφασιστική αρμοδιότητα για τον τρόπο αντίδρασης σε
περιπτώσεις παραβιάσεων.

Θάνος Στεφανίδης
τ. Σύμβουλος Διοικήσεως της Τράπεζας της Ελλάδος επί θεμάτων Εποπτείας του Χ/Π Τομέα, f. Head
of Compliance and Internal Audit, ACO-Greece of HSBC-Group in Greece
Ο Θάνος Στεφανίδης είναι απόφοιτος της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής και πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών
του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κάτοχος Master’s Degree in Economics του University of
Manchester της Μ.Βρετανίας.
Στέλεχος της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), αρχικά έως το 1993. Το 1986 ανέλαβε Προϊστάμενος Συναλλαγματικών
Ελέγχων της ΤτΕ και με την ιδιότητά του αυτή είχε την ευθύνη του συναλλαγματικού ελέγχου κατά την διάρκεια της
προσωρινής Επιτροπείας στην Τράπεζα Κρήτης (1988-1993) εκπροσωπώντας την σε όλες τις σχετικές με το εν λόγω
τραπεζικό σκάνδαλο ελεγκτικές και δικαστικές υποθέσεις στην Ελλάδα (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, Εξεταστική
των Πραγμάτων Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων, Εφετείο Αθηνών -ως «Τεχνικός Εμπειρογνώμονας ειδικών
τραπεζικών γνώσεων»-, κά) και στο εξωτερικό (ΗΠΑ, Μ.Βρετανία και Ελβετία).
Από το 1993 έως το 2009, ανώτερο στέλεχος της HSBC Bank στην Ελλάδα (αρχικά ως Διευθυντής Οργάνωσης,
Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου και Money Laundering Control Officer) και από το 2002 έως το 2009, μέλος του
Executive Management Committee του Ομίλου εταιρειών της HSBC στην Ελλάδα με την ιδιότητα του Head of
Compliance & Internal Audit και ACO-Greece.
Το 2009 επανήλθε στην Τράπεζα της Ελλάδος έως το τέλος του 2011, ως Σύμβουλος της Διοικήσεώς της σε θέματα: (Α)
Εποπτείας του ευρύτερου Χ/Π Τομέα (Κανονιστική Συμμόρφωση και Αποτροπή Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος),
και (Β) Operational & Compliance Risk Management).
Ο Θάνος Στεφανίδης έχει συμμετάσχει σε πολλά Οικονομικά Συνέδρια ως ομιλητής και panellist member και έχει
συγγράψει σειρά μελετών και δημοσιεύσει άρθρα στον οικονομικό/τραπεζικό τύπο σε θέματα της ειδικότητος του.
Από το 1981 προσφέρει ανελλειπώς τις υπηρεσίες του ως Eισηγητής σε εξειδικευμένα σεμινάρια επιμόρφωσης και
πιστοποίησης στελεχών του ευρύτερου Χ/Π τομέα που οργανώνονται από αναγνωρισμένους φορείς επιμόρφωσης/
εκπαίδευσης, ειδικότερα δε από το 2005 στο Εκπαιδευτικό Τραπεζικό Ινστιτούτο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Torsten Krumbach
Director Compliance, Bosch Security Systems
Torsten Krumbach was appointed 2016 to the position of the Compliance Officer of Bosch Building Technology.
Before this position he was the Group Compliance Officer at Sky Deutschland AG (Pay TV) for 5 years. Previously
Mr. Krumbach served for 3 years as the Head of Internal Audit at Sky.
Before joining Sky, he has worked for about 7 years at Bayerische Landesbank in the areas of risk management,
compliance and internal audit. Mr. Krumbach lectures at the Frankfurt School of Finance and other universities/
institutions, is a member of the Board of the Association of Compliance Manager (BCM) in Germany and holds
a degree in law.

Jonathan Bowdler
Head of Regulatory Compliance - International Compliance Training
Jonathan is the Head of Regulatory Compliance responsible for all of the ICA Goverance, Risk and Compliance
programmes, both in the UK and Internationally. Having twenty seven years of financial services industry
experience, holding senior Compliance roles (including Head of Compliance and Approved Person status) for the
last 18 of these, Jonathan has a wealth of practical compliance experience.
With an MBA from Henley Business School and a Diploma in Management from Reading University Jonathan is
also highly qualified in business management, and is therefore able to place compliance management within
the context of wider corporate strategy, a must-have skill for the modern senior Compliance professional. His
role at the ICA focuses upon ensuring that the associations’ qualifications meet the highest possible standards
both in terms of content and delivery. Jonathan has delivered compliance training, and spoken at conferences, in
numerous countries across the globe, including; The UK, The USA, Singapore, Dubai, Oman, Bahrain, India, The
Seychelles, Russia, Kazakhstan, Sweden, Denmark, France, Belgium, Holland, Finland, Greece, Portugal, Malta,
Romania, Jamaica, Jersey, Guernsey, The Isle of Man.
Jonathan also writes on compliance topics for specialist industry publications whenever time allows. He is also
a fully qualified investment and mortgage advisor and is a member of a number of industry forums.

Aθανασία Βαρβιτσιώτη
Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ΑΕΕΓΑ «H EΘΝΙΚΗ»
Eπικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου της Εθνικής Ασφαλιστικής. Είναι απόφοιτος της ΑΣΟΕΕ,
Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής CPA (Gr), CRMA και μέλος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Εργάσθηκε επί
11 χρόνια ως εξωτερικός ελεγκτής στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών και την εταιρία Arthur Andersen, από την οποία
αποχώρησε ως audit manager. Στη συνέχεια εργάσθηκε επί 12 χρόνια σε διευθυντικές θέσεις εσωτερικού ελέγχου
και οργάνωσης στις εταιρίες Eurolife ERB και Εθνική Ασφαλιστική, από όπου και συνέβαλε στην ενδυνάμωση
των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου και κανονιστικής συμμόρφωσης. Τα
τελευταία 6 χρόνια έχει τη γενική εποπτεία, διεύθυνση και συντονισμό των δραστηριοτήτων της κανονιστικής
συμμόρφωσης του Ομίλου της Εθνικής Ασφαλιστικής. ΄Εχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια / ομιλήτρια σε σεμινάρια με
θέματα τον εσωτερικό έλεγχο και την Κανονιστική Συμμόρφωση.

Aνθή Παπαγεωργίου
Senior Manager, Υπηρεσίες Ειδικών Ερευνών και Εταιρικής Συμμόρφωσης, ΕΥ Ελλάδος
Anthe Papageorgiou provides counseling on data protection, privacy and information security matters, including
issues within regulatory compliance and operational risk management in data privacy, information security,
incident response, technology, e commerce, records management and vendor management. It supports
entities to establish privacy requirements, by providing compliance guidance to lines of business (LOBs) and
corporate functions (CFs), monitoring the regulatory landscape, and providing data management focused on
the organization’s privacy risks and issues. Data Protection Executive, GDPR Expert and Healthcare Compliance
Officer. Bachelor of Laws (LLB), National and Kapodistrian University of Athens Greece. Healthcare Management
and Administration Certificate, National and Kapodistrian University of Athens Greece. Certified CIPP/E (IAPP)
and Data Protection Executive Training and TUV AYSTRIA ISO/IEC 17024 accreditation.

Δημήτριος Καραμαγκιώλης
Dr. jur., Δικηγόρος
Δικηγόρος Αθηνών από το 2000 με δικαστηριακή εμπειρία σε κυρίως ποινικές υποθέσεις και εξειδίκευση στο
οικονομικό έγκλημα. Καθηγητής Δικαίου επί επτά έτη για το μάθημα των Γενικών Αρχών Δικαίου στη Στρατιωτική
Σχολή Ευελπίδων. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος
στο Ποινικό Δίκαιο και τη Φιλοσοφία του Δικαίου από το Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης, Γερμανία (Summa cum
laude). Υπήρξε υπότροφος του κρατιδίου της Έσσης στη Γερμανία και της Deutsche Forschungsgemeinschaft
(DFG). Σημαντικότερες δημοσιεύσεις: Τhe Greek Anti-Money Laundering Legal Framework, in Muller, Kaelin,
Goldsworth (ed.), Anti-Money Laundering; International Law and Practice, Henley & Partners, 2006; Die Struktur
eines folgenorientierten Schuldprinzips. Zugleich eine Analyse des Verhälntisses zwischen Schuld und
Prävention (The structure of a consequentialist account of the principle of guilt. Simultaneously an analysis of
the relationship between the rules of imputation and crime prevention), Nomos Verlag, Baden - Baden 2002.

Ξενοφώντας Αυλωνίτης
Αντιπρόεδρος, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Ο κ. Ξενοφών Αυλωνίτης γεννήθηκε το 1969 στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς και
κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στα Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο Brunel της Αγγλίας. Το 2006 παρακολούθησε
στο Πανεπιστήμιο Yale των ΗΠΑ το πρωτοποριακό πρόγραμμα “Yale World Fellows Program”. Ο κ. Ξενοφών
Αυλωνίτης εργάστηκε στην οικονομική διεύθυνση της εταιρίας FULGOR SA (1988-1992) και ως υπεύθυνος μετόχων
και ταμειακής διαχείρισης της εταιρίας ΕΔΡΑΣΗ ΑΤΕ (1995-1997). Το 1997 εντάχθηκε στο δυναμικό της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, αρχικά ως στέλεχος της Διεύθυνσης Μελετών, Παρακολούθησης της Αγοράς και Διεθνών Σχέσεων
και στη συνέχεια υπεύθυνος του Τομέα Εισηγμένων Εταιριών. Το 2003 επιλέχθηκε επικεφαλής της Διεύθυνσης
Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών. Τον Ιούνιο του 2009 και τον Αύγουστο του 2014, ορίστηκε
αντιπρόεδρος Β΄ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Κατόπιν συμμετοχής του σε ομάδες εργασίας του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου και της ESMA, απέκτησε γνώση και εμπειρία στα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει προεδρεύσει
σε τέσσερις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για την ενσωμάτωση Ευρωπαϊκών Οδηγιών στο ελληνικό δίκαιο (όπως
αυτές για το «Ενημερωτικό Δελτίο» και τους «Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων»). Επίσης, είναι
μέλος της διαρκούς ομάδας της ESMA για θέματα χρηματοοικονομικής λογιστικής. Ο κ. Ξενοφών Αυλωνίτης διατελεί
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων από την ίδρυσή της (2003),
ενώ από το 2011 είναι μέλος Συμβουλίου του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης. Ο κ. Αυλωνίτης είναι
παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

Γεράσιμος Κουνάδης
Senior Manager, Risk Advisory, Deloitte
Ο κ. Γεράσιμος (Gerry) Κουνάδης είναι Senior Manager του Risk Advisory της Deloitte Ελλάδος. Το υπόβαθρό του
ως νομικός εμπειρογνώμονας περιλαμβάνει τους τομείς του ρυθμιστικού πλαισίου και εταιρικής διακυβέρνησης
στον χρηματοπιστωτικό τομέα, με ειδικότητα στο κανονιστικό πλαίσιο πιστωτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων
επενδύσεων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, την Κανονιστική Συμμόρφωση και την Εταιρική Διακυβέρνηση.
Είναι εμπειρογνώμονας στο πλαίσιο της MiFID IΙ, ενώ διαθέτει επαγγελματική γνώση κι άλλων κανονιστικών
πλαισίων, όπως ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR), η Οδηγία σχετικά με τη
διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (IDD), η Οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών (BRRD), ο
Ευρωπαϊκός Κανονισμός Υποδομών Αγοράς (EMIR) και το πλαίσιο καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML / CFT). Ο κ. Κουνάδης είναι πρώην
στέλεχος της Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ έχει διατελέσει νομικός και ρυθμιστικός εμπειρογνώμονας σε σημαντικά
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, βοηθώντας τα να συμμορφωθούν με το πολύπλοκο κανονιστικό περιβάλλον μετά την
πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση.

Christophe Zachariasen
Head of Global Markets, France, BNP Paribas Corporate and Institutional Banking
Γεννήθηκα στο Παρίσι το 1976 από Γαλλο πατέρα και Ελληνίδα μητέρα.
Σχολείο πήγα στην Κρήτη όπου και αποφοίτησα το 1994 από το Πολυκλαδικό Λύκειο Ρεθύμνου. Έπειτα σπούδασα
οικονομικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο στο Παρίσι και στο Έσσεξ.
Η επαγγελματική μου καριέρα ξεκίνησε το 1999 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες με 9 μήνη σύμβαση.
Έπειτα εργάστηκα στην Γαλλική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (AMF) ως υπεύθυνος εποπτείας των φορέων αγοράς.
Από το 2007 εως σήμερα δουλεύω στην BNP Paribas ως Compliance Officer στον επενδυτικό κλάδο της τράπεζας
(CIB). Σήμερα είμαι υπεύθυνος Global Markets France Compliance και η κυρία αποστολή του τμήματός μου είναι
να συμβουλεύουμε τους sales, traders and structuteurs σε σχέση με τις νομοθεσίες MAD MAR, MIFID 2, PRIIPS.

Νίκος Μαρκόπουλος
Δικηγόρος MSc, CFE, Επικεφαλής Λειτουργίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, INTERAMERICAN
Επαγγελματική Εμπειρία: Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, Επικεφαλής Λειτουργίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης της
INTERAMERICAN.
Εκπαίδευση: Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών, Κάτοχος τίτλου Master of Science in Insurance
and Risk Management από το Alba Graduate business school.
Επαγγελματική Κατάρτιση: Μακροχρόνιο πρόγραμμα επιμόρφωσης στελεχών στο Φορολογικό Δίκαιο από το
ΚΕΟΠΑ της ΑΣΟΕΕ, Πιστοποίηση στην Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα από το Εθνικό &
Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Πιστοποίηση στη βασική γνώση πλαισίου Solvency II από το Αchmea Academy,
Πιστοποίηση CFE (Certified Fraud Examiner) από το Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Πιστοποίηση
DPO executive από την Tuv Austria, Proficiency Degree, University of Michigan.
Διδακτική εμπειρία: Εισηγητής σε σεμινάρια του Εκπαιδευτικού Κέντρου της INTERAMERICAN σε θέματα
Κανονιστικού Πλαισίου, εισηγητής σε σεμινάρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών σε θέματα
Κανονιστικού Πλαισίου.

Δημήτρης Παππάς
Head of Transparency & Regulatory Monitoring, Eurobank
Ο Δημήτρης Παππάς είναι Eπικεφαλής της Διεύθυνσης Transparency & Regulatory Monitoring του Group
Compliance της Eurobank με κύρια αρμοδιότητα τη συμμόρφωση της Τράπεζας με το κανονιστικό πλαίσιο για την
προστασία του καταναλωτή.
Διαθέτει είκοσι έξι (26) έτη προϋπηρεσία σε ελληνικές και ξένες τράπεζες στους τομείς compliance, treasury,
corporate & retail banking, sales, operations. Υπήρξε ανώτερο στέλεχος των ABN AMRO Bank, ΕΤΕΒΑ, ΕΧΑΕ/
Χρηματιστήριο Αθηνών και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και διαθέτει 10ετή εμπειρία ως εισηγητής σε σεμινάρια του
Χρηματιστηρίου Αθηνών. Είναι κάτοχος όλων των πιστοποιητικών επαγγελματικής επάρκειας που χορηγεί η ΤτΕ
και η ΕΚ για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, ενώ επίσης είναι πιστοποιημένος ως Data Protection Officer και
Compliance Officer.
Ο Δημήτρης είναι Οικονομολόγος, κατέχει BSc. in Economics από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, MSc in Finance &
Banking από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και ΜΒΑ από το ALBA Graduate Business School.

Λευτέρης Αναστασάκης
Αντιπρόεδρος, Priority
Χημικός Πανεπιστημίου Αθηνών με MBA στα Οικονομικά. Εργάστηκε 27 χρόνια σε θέσεις ευθύνης σε πολυεθνικές
επιχειρήσεις, σε εργοστάσια παραγωγής και στο επιτελικό κέντρο των εταιριών, στους τομείς του HR και της
προσαρμογής των Ελληνικών επιχειρήσεων στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ως εκπρόσωπος του ΣΕΒ συμμετέχει σε
ΔΣ δημοσίων οργανισμών. Είναι πιστοποιημένος DPO (Data Protection Officer) για θέματα του κανονισμού GDPR.

Μαρία Σαράφογλου
Δημοσιογράφος
Σπούδασα νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και έκανα το μεταπτυχιακό μου στη Διεθνή
Δημοσιογραφία στο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου. Σήμερα εργάζομαι στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 στην παρουσίαση
δελτίων ειδήσεων. Εργάστηκα επίσης στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA στο πολιτικό ρεπορτάζ και στην παρουσίαση
δελτίων ειδήσεων. Στην ΕΡΤ πέρασα σχεδόν έντεκα χρόνια, όπου εργάστηκα αρχικά στο ελεύθερο ρεπορτάζ και στη
συνέχεια στο τμήμα διεθνών ειδήσεων και στις εκπομπές «Πρώτη γραμμή», «Συμβαίνει τώρα», «Σαββατοκύριακο στη
ΝΕΤ», και «Σαββατο-Κυριακή live». Είχα την χαρά να παρουσιάσω την έναρξη της ψηφιακής τηλεόρασης στην Ελλάδα,
όπου αργότερα παρουσίασα δελτία ειδήσεων στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα καθώς και την καθημερινή
ενημερωτική εκπομπή Agenda+. Συνεργάστηκα με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN στο πρόγραμμα World
View (World Report), ενώ συμμετείχα σε εκπαιδευτικά προγράμματα του CNN στην Ατλάντα (ΗΠΑ), του ASSOCIATED
PRESS TELEVISION NEWS (APTN) στο Λονδίνο για την τηλεοπτική παραγωγή διεθνών ειδήσεων, και του BBC WORLD
SERVICE. Επίσης, έλαβα μέρος σε πρόγραμμα επικοινωνίας του ελληνικού γραφείου Tύπου των Ηνωμένων Εθνών
στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ. Συνεργάστηκα με τις εφημερίδες Καθημερινή (Περιοδικό Κάππα) και Ελεύθερος Τύπος. Μιλάω
Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά και μαθαίνω κινέζικα.

Σπύρος Θέμελης
Νομικός Σύμβουλος, Παπαστράτος
Ο Σπύρος Θέμελης είναι δικηγόρος, μέλος του Δ.Σ.Α. από το 1992. Από τον Απρίλιο του 2013, είναι νομικός σύμβουλος
της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ, θυγατρικής στην Ελλάδα της PHILIP MORRIS INTERNATIONAL (PMI). Πριν να αναλάβει
αυτή τη θέση, είχε εργαστεί ως νομικός σύμβουλος της MOBIL OIL HELLAS και ως συνεργάτης δικηγόρος στα
δικηγορικά γραφεία «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ» και «ΦΕΛΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», ενώ από το 2005 διατηρεί
δικό του δικηγορικό γραφείο επί της οδού Κοδριγκτώνος 11Β.
Ο Σπύρος Θέμελης είναι απόφοιτος του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και
κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (LLM) στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, από το Πανεπιστήμιο Leicester της
Αγγλίας. Διαθέτει πλούσια εμπειρία σε υποθέσεις αστικού, εμπορικού και εργατικού δικαίου. Ως νομικός σύμβουλος
της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, συνεργάζεται συστηματικά με τα Τμήματα Συμμόρφωσης και Εσωτερικού Ελέγχου και είναι
μέλος της Παγκόσμιας Ομάδας Εργασίας της PMI σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς (PMI Anti-Corruption
Working Group), εκπροσωπώντας τις εταιρείες της PMI που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Sandra Tripathi
Ethics & Compliance Cluster Head South Europe, Philip Morris International
Sandra Tripathi is a qualified Canadian and French Lawyer. She joined Philip Morris International (PMI) after
nearly 10 years in private practice where she acquired a sound legal experience at renowned international
business law firms. Sandra first joined PMI’s Law Department in France and she is now heading the EU South
cluster of PMI’s Ethics & Compliance Department. She leads the Ethics & Compliance Program in her markets
with the aim of sustaining a strong compliance culture in the organization particularly in times of significant
changes.

Σοφοκλής Καραπιδάκης
Compliance Director-DPO, Μυτιληναίος
Ο Σοφοκλής Καραπιδάκης είναι ο Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
(DPO) στην Μυτιληναίος Α.Ε.
Πριν από αυτό το ρόλο κατείχε διάφορες θέσεις στην Siemens Ελλάδος καθώς και στην Siemens Γερμανίας στο
Μόναχο ως Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) από το 2007
έως το 2018 και υποδιευθυντής περιφερειακής στρατηγικής και ανάπτυξης από το 2001 έως το 2007. Πριν από αυτά
διετέλεσε για πέντε έτη ως διευθυντής σε μεσαίας κλίμακας εργοτάξια.
Ο Σοφοκλής είναι διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και κατέχει
μεταπτυχιακό διετούς φοίτησης (Master of science) στην Στρατηγική από το Τεχνολογικό Ίδρυμα της Μασαχουσέτης,
Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Nίκος Δημόπουλος
Compliance Director, Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας
Σπούδασε νομική στο University of Dundee της Σκωτίας. Είναι κάτοχος LLM in Corporate and Commercial Law
από το London School of Economics και Diploma in International Commercial Arbitration από το Queen Mary
University of London. Έχει εργαστεί ως νομικός σύμβουλος (solicitor) στις διεθνείς δικηγορικές εταιρείες Squire
Patton Boggs LLP και Macfarlanes LLP στο Λονδίνο με εξειδίκευση σε θέματα compliance, competition, dispute
resolution and regulation. Τα τελευταία τρία έτη εργάστηκε στο Λονδίνο ως senior counsel στην πολυεθνική
εταιρεία ABF plc (FTSE100), ως υπεύθυνος για θέματα compliance της εταιρείας στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή,
την Αφρική, καθώς και τη Λατινική Αμερική. Από τον Απρίλιο 2018 έχει αναλάβει τα καθήκοντα του Διευθυντή
Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην ΕΕΣΥΠ.

Πέρη Κάτανα
Compliance Reporting & Case Management OTE Group Compliance, ERM & Insurance OTE Group
Η κα Πέρη Κάτανα είναι στέλεχος της Υποδιεύθυνσης Αναφορών και Διαχείρισης Υποθέσεων Κανονιστικής
Συμμόρφωσης του Ομίλου ΟΤΕ από το 2014. Κατέχει πτυχίο Νομικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Διεθνές Δίκαιο Επιχειρήσεων από το University of London (Queen Mary). Έχει
λάβει τον τίτλο του Certified Fraud Examiner (CFE) από το Ινστιτούτο κατά της Απάτης (ACFE) καθώς και πλήθος
Πιστοποιήσεων στην Κανονιστική Συμμόρφωση και στη διερεύνηση υποθέσεων απάτης από το International
Compliance Association (ICA), από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από το Frankfurt School
of Finance and Management, καθώς και από το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών. Επιπλέον είναι
πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Εσωτερικών
και έχει διδάξει μαθήματα ποινικού δικαίου/ποινικής δικονομίας σε προσωπικό παροχής υπηρεσιών ασφάλειας.
Μιλάει αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά.

Γιάννης Δρακούλης
Associate Partner, Υπηρεσίες Ειδικών Ερευνών και Εταιρικής Συμμόρφωσης, ΕΥ Ελλάδος
Ο Γιάννης Δρακούλης είναι επικεφαλής του τμήματος Ειδικών Ερευνών και Εταιρικής Συμμόρφωσης της EY
Ελλάδας. Διαθέτει 16ετή εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών έχοντας εργαστεί πρότερα στα τμήματα
παροχής υπηρεσιών Διαχείρισης Τεχνολογικών και Επιχειρηματικών Κινδύνων της EY.
Διαθέτει σημαντική διεθνή εμπειρία σε σύνθετα έργα διερεύνησης απατών, ελέγχου και αξιολόγησης συμμόρφωσης
εταιρειών που υπόκεινται στο Νόμο περί Πρακτικών Διαφθοράς στην Αλλοδαπή και στο Νόμο Καταπολέμησης της
Δωροδοκίας στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και υποστήριξης στην εκδίκαση υποθέσεων εταιρικών αντιδικιών.
Εξειδικεύεται σε θέματα έρευνας και εντοπισμού απάτης, στη δημιουργία πλαισίου πρόληψης και αντιμετώπισης
της απάτης καθώς και στη διενέργεια ειδικών ελέγχων που σχετίζονται με το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των
σύγχρονων επιχειρήσεων. Τελευταία, ασχολείται με τις εντατικές προσπάθειες των εταιριών να συμμορφωθούν με
το νέο Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.
Είναι Πιστοποιημένος Ερευνητής Απατών (CFE), Πιστοποιημένος Ελεγκτής Πληροφοριακών Συστημάτων (CISA)
καθώς και Πιστοποιημένος Επαγγελματίας πάνω στο Ξέπλυμα μαύρου Χρήματος (ACAMS). Είναι κάτοχος
μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών πάνω στην «Απάτη και την Εγκληματολογική Ανάλυση», (LLM) από το Πανεπιστήμιο
του Εδιμβούργου και στα «Πληροφοριακά Συστήματα στις Επιχειρήσεις», (MSc) από το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt
του Εδιμβούργου, καθώς και πτυχίου Οικονομικής Επιστήμης από το Πανεπιστήμιο Πειραιά.
Είναι μέλος του Ινστιτούτου κατά της Απάτης στην Ελλάδα, του Ελληνικού Ινστιτούτου Ελεγκτών Συστημάτων
Πληροφορικής (Ε.Ι.Ε.Σ.Π.), καθώς και του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Έχει υπάρξει βασικός εισηγητής σε
ελληνικά και διεθνή συνέδρια και άρθρα του έχουν δημοσιευθεί στον οικονομικό τύπο.

GOLD SPONSORS

Με παραπάνω από 150 χρόνια σκληρής εργασίας και αφοσίωσης για να κάνουμε την ουσιαστική διαφορά,
μπορεί το δίκτυό μας να έχει μεγαλώσει σε κλίμακα και εύρος –με περισσότερους από 263.900 επαγγελματίες
σε 150 χώρες να παρέχουν φορολογικές, νομικές, χρηματοοικονομικές, συμβουλευτικές υπηρεσίες
διαχείρισης εταιρικού κινδύνου, συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες – αλλά ασφαλώς, η κουλτούρα
μας παραμένει η ίδια.
Η Deloitte Ελλάδας είναι μέλος της Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) από το 1975. Με μια επιτυχημένη
και δυναμική δραστηριότητα σχεδόν 43 χρόνων στην ελληνική αγορά, η Deloitte Ελλάδος γνώρισε τεράστια
ανάπτυξη παρέχοντας υπηρεσίες σε μεγάλες δημόσιες, ιδιωτικές, εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις σε
όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας.
Με γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η Deloitte Ελλάδας απασχολεί περίπου 650 επαγγελματίες. Σήμερα, η
Deloitte απολαμβάνει μία από τις υψηλότερες θέσεις στην ελληνική αγορά παροχής υπηρεσιών με πελάτες τις
μεγαλύτερες εταιρείες του ελληνικού επιχειρηματικού χώρου.

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στο χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και
συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν
στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε
ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Mε
τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας,
για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας.
To λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό, και μπορεί να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες,
από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική
οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως,
δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε
επισκεφθείτε το ey.com

CONTRIBUTORS

Ο Όμιλος Eurobank είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός οργανισμός με παρουσία σε έξι χώρες, σύνολο ενεργητικού
€58,5 δισ. και ανθρώπινο δυναμικό 13.267 εργαζόμενους. Ξεκίνησε τη διαδρομή του το 1990 και έπειτα από μία δυναμική
πορεία ανάπτυξης, πρωτοστατεί τα τελευταία χρόνια στις εξελίξεις και τη διαμόρφωση του τραπεζικού περιβάλλοντος.
Με συνολικό δίκτυο 659 σημείων εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο Όμιλος παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα
χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.
Στην Ελλάδα, η Eurobank είναι μία εκ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Με δύο διακριτά δίκτυα λιανικής, το Δίκτυο
Eurobank και το Δίκτυο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, εξειδικευμένα κέντρα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων, δίκτυο private
banking και βραβευμένα ηλεκτρονικά δίκτυα, η φιλοσοφία της Eurobank εστιάζει στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
στους πελάτες της.
Ο Όμιλος επίσης διατηρεί στρατηγική θέση στη Βουλγαρία και τη Σερβία, και διακρίνεται στον τομέα διαχείρισης περιουσίας
στην Κύπρο, το Λουξεμβούργο και το Λονδίνο.
Πέρα από την επιχειρηματική του δραστηριότητα, ο Όμιλος αναπτύσσει δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας ανταποκρινόμενος
στις ανάγκες των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιεί ενέργειες και πρωτοβουλίες που
στηρίζουν τους τομείς της Παιδείας, της Κοινωνίας, του Πολιτισμού, της Καινοτομίας και της Νεανικής Επιχειρηματικότητας, σε
συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς και οργανώσεις, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται έντονα σε θέματα προστασίας
του Περιβάλλοντος, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ελλάδα και μαζί με τις θυγατρικές του αποτελεί έναν από
τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Είναι μία από τις τρεις μεγαλύτερες Εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση, ενώ οι μετοχές
του διαπραγματεύονται στο διεθνές χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ μετέχουν η Deutsche
Telekom με ποσοστό 45% και το Ελληνικό Δημόσιο με 5%. Ο Όμιλος ΟΤΕ απασχολεί πάνω από 20.000 εργαζομένους σε 3
χώρες.
Υπό την ενιαία εμπορική μάρκα COSMOTE, ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει όλο το φάσμα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών:
σταθερή, κινητή τηλεφωνία και ευρυζωνικές υπηρεσίες, συνδρομητική τηλεόραση και ολοκληρωμένες λύσεις ICT. Κεντρικό
μήνυμα και υπόσχεση της COSMOTE είναι «ένας κόσμος, καλύτερος για όλους», με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Αποστολή
της, είναι να φέρει τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε όλους, ώστε να μπορεί ο καθένας να αξιοποιεί πλήρως τις ευκαιρίες
του σήμερα και παράλληλα να χτίζει ένα καλύτερο αύριο.
Παράλληλα με τις κύριες τηλεπικοινωνιακές του δραστηριότητες, ο Όμιλος ΟΤΕ δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στους
τομείς των ναυτιλιακών επικοινωνιών, των ακινήτων και της εκπαίδευσης. Εκτός Ελλάδας, δραστηριοποιείται στις αγορές
τηλεπικοινωνιών της Ρουμανίας, όπου προσφέρει υπηρεσίες σταθερών και κινητών επικοινωνιών, καθώς και τηλεόρασης
και στην Αλβανία όπου προσφέρει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

Thomson Reuters is the world’s leading source of intelligent information for businesses and professionals. We combine
industry expertise with innovative technology to deliver critical information to leading decision makers in the financial
and risk, legal, tax and accounting, intellectual property and science and media markets, powered by the world’s most
trusted news organization. Thomson Reuters shares are listed on the Toronto and New York Stock Exchanges. For more
information, go to www.thomsonreuters.com.

SUPPORTERS

Τα τελευταία 45 και πλέον χρόνια, η Infocredit αποτελεί τον κορυφαίο παροχέα λύσεων σε θέματα διαχείρισης κινδύνων.
Προσφέρει πρόσβαση σε κρίσιμες και ευάλωτες επιχειρηματικές πληροφορίες σχετικά με μελλοντικούς πελάτες αλλά και
υφιστάμενους, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μιας εταιρείας.
Μέσα από το αναγνωρισμένο δίκτυο στρατηγικών εταίρων της, η Infocredit στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων με μια
αξιόπιστη και ολοκληρωμένη σειρά εργαλείων που μπορούν να τις βοηθήσουν στην εκπλήρωση των οικονομικών, νομικών
και ηθικών τους υποχρεώσεων.
Πιο συγκεκριμένα, μέσω της αποκλειστικής της στρατηγικής συνεργασίας με την LexisNexis Risk Solutions - μέλος της
RELX Group και ηγέτιδας στους τομείς της διαχείρισης κινδύνων και ανάλυσης δεδομένων – η Infocredit Group προσφέρει
ανώτερες λύσεις για τη συμμόρφωση των τοπικών εταιρειών με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες, μέσω του εργαλείου WorldCompliance, μία από τις πιο ολοκληρωμένες βάσεις δεδομένων
παγκοσμίως, καθώς και άλλων λύσεων, για αυτόματη παρακολούθηση και έλεγχο του πελατολογίου. Τα εργαλεία αυτά
παρέχουν πληροφορίες που αφορούν Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα, Παγκόσμιες Λίστες Κυρώσεων και Επιβολών,
Δυσμενή Δημοσιέυματα στον Παγκόσμιο τύπο, μεταξύ άλλων.
Η Infocredit Group προσφέρει επίσης υπηρεσίες Διαχείρισης Πιστωτικών Κινδύνων, Συμμόρφωσης με τους Κανονισμούς,
Εταιρικής Διακυβέρνησης, Επαγγελματικής Κατάρτισης καθώς και υπηρεσίες Ανάκτησης Χρεών.

Από το 1995, η PRIORITY είναι η πρωτοπόρος εταιρεία συμβούλων οργάνωσης και πληροφορικής στην Ελλάδα. Έχοντας
αναπτύξει περισσότερα από 2500 συστήματα διοίκησης κατά ISO, διαθέτει μία μοναδική εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικασιών
συμμόρφωσης σε μεγάλους οργανισμούς και ως εκ τούτου, είναι σε θέση να συνδυάσει με μοναδικό τρόπο τα οφέλη από
την εφαρμογή των ISO 19600 για την κανονιστική συμμόρφωση και ISO 37001 κατά της δωροδοκίας σε ένα ολοκληρωμένο
ενιαίο σύστημα διαχείρισης. Παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
 διάγνωση και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης έναντι των απαιτήσεων των προτύπων ISO
 ανάπτυξη πλάνου δράσεων και πλήρη υποστήριξη στην εφαρμογή του για τη βελτίωση της οργάνωσης και την επίτευξη
της πιστοποίησης
 ανάπτυξη στρατηγικής και στόχων
 βελτιστοποίηση και τεκμηρίωση οργανωτικής δομής και διαδικασιών
 αυτοματοποίηση διαδικασιών μέσω εξειδικευμένων λογισμικών
 εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση κρίσιμων στελεχών και προσωπικού
 εσωτερικές επιθεωρήσεις εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης
 πλήρη υποστήριξη κατά την πιστοποίηση από αναγνωρισμένο φορέα της επιλογής σας.

Ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ) ιδρύθηκε τον Μάιο του 2016 και αποτελεί το
πρώτο επίσημο σωματείο στελεχών Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Ελλάδα. (https://www.compliance.gr/)
Ο κύριος στόχος του ΣΕΚΑΣΕ είναι να προαγάγει και να διαδώσει το πλαίσιο λειτουργίας της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και
να ενισχύσει τον ρόλο των Υπευθύνων αυτής, στο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον.
Οι δράσεις του ΣΕΚΑΣΕ περιλαμβάνουν:
Διοργάνωση ή/και συμμετοχή σε θεματικές εκδηλώσεις, συνέδρια κ.λπ. για την προβολή του επαγγέλματος του Υπεύθυνου
Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
Προώθηση των θέσεων και των θεμάτων των μελών του Σωματείου που σχετίζονται με τη λειτουργία της Κανονιστικής
Συμμόρφωσης γενικότερα.
Υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, με βάση τα διεθνή
πρότυπα.
Προσδιορισμό Αρχών και Προτύπων που προάγουν την Κανονιστική Συμμόρφωση.
Διάδοση στο ευρύτερο κοινό της σημασίας της Κανονιστικής Συμμόρφωσης για τους Οργανισμούς, αλλά και την Ελληνική
Οικονομία και Κοινωνία.
Ανάπτυξη συνεργασιών με επαγγελματικούς, εκπαιδευτικούς και θεσμικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ο ΣΕΚΑΣΕ παρέχει στα μέλη του:
Συνεχή ενημέρωση και παροχή πληροφοριών, σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο, τους κανόνες λειτουργίας και τις
μεθοδολογίες της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
Πρόσβαση σε βέλτιστες πρακτικές και χρήσιμα εργαλεία για τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της μονάδας Κανονιστικής
Συμμόρφωσης μιας εταιρείας.
Έκδοση τριμηνιαίου ενημερωτικού δελτίου (newsletter), με παρουσίαση εξειδικευμένων θεμάτων της Κανονιστικής
Συμμόρφωσης.
Ευνοϊκότερους οικονομικούς όρους για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της μεγαλύτερης διεθνούς οργάνωσης για την
Κανονιστική Συμμόρφωση, της International Compliance Association (ΙCA).
Δυνατότητα για δικτύωση και ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των επαγγελματιών της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΜΕΛΟΣ ΜΠΕΣ ΣΤΟ www.compliance.gr

Η PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS είναι 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 17 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.palladianconferences.gr
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