
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ



Αγαπητοί Σύνεδροι,

Η διευθέτηση νομικών ζητημάτων μέσω της διαμεσολάβησης, η διαχείριση ρίσκου σε μεγάλες συμβάσεις, η

επίλυση διαφορών από την οπτική γωνία του έμμισθου δικηγόρου, καθώς και η επένδυση στην ασφάλεια

των εταιρειών ενάντια στις κυβερνο-επιθέσεις, θα αποφέρουν θετικά αποτελέσματα που κάθε επιχείρηση

χρειάζεται. Τα συμπεράσματα αυτά αναδείχθηκαν στο Συνέδριο «2ND CORPORATE LAWYERS FORUM –

Preventing Risk and Crisis», που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017, στο ξενοδοχείο Ν.J.V.

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

την αιγίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Δ.Σ.Α.) και του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Ο δημοσιογράφος Αντώνης Παπαγιαννίδης είχε το συντονισμό του

συνεδρίου.

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

σημαντικών συμμετοχών, ουσιαστικού και διαδραστικού διαλόγου, όσο και από πλευράς διάχυσης των

συμπερασμάτων που εξήχθησαν.

Γρηγόρης Λεωνίδης, Managing Partner, Palladian Conferences



ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ, MANAGING PARTNER, PALLADIAN CONFERENCES



ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ



ΘΩΜΑΣ Ε. ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, MLE, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Στο χαιρετισμό που απηύθυνε ο Δικηγόρος,

MLE και Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού

Συλλόγου Αθηνών, κ. Θωμάς Ε.

Καμενόπουλος, αναφέρθηκε στο σημαντικό

ρόλο που διαδραματίζει ο έμμισθος

δικηγόρος σε μία επιχείρηση. Η ικανότητά του

να αντιμετωπίζει δύσκολα νομικά ζητήματα,

καθώς και δομικές αδυναμίες μίας εταιρείας,

τον καθιστούν βασικό πυλώνα οποιουδήποτε

οργανισμού.



ΕΝΟΤΗΤΑ I

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΙΣΚΟΥ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Συντονιστής

Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος

Ομιλητές

Ιωάννης Αψούρης, Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών

Ομίλου- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Στέλλα-Μαρία Ζερβουδάκη, Legal Director, Greece, Lead

Counsel, EU Supply & Distribution, Pharma Europe & Canada

Legal Operations - GlaxoSmithKline

Γρηγόρης Πελεκάνος, Συντονιστής Κλαδικής Ομάδας Εργασίας

Μελών – Ελληνογερμανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο,

Senior Partner – «Μπάλλας , Πελεκάνος και Συνεργάτες, Αστική

Επαγγελματική Δικηγορική Εταιρεία»



Αναφερόμενος στις διεθνείς συμβάσεις

αγοραπωλησίας αργού πετρελαίου, ο Γενικός

Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών του Ομίλου

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., κ. Ιωάννης Αψούρης,

παρουσίασε τους όρους που απαντώνται συνήθως

στις συμβάσεις αυτές, ανέλυσε την τυπολογία τους,

επισήμανε τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι

εν λόγω συμβάσεις και το ότι, παρά την εκτεταμένη

τυποποίησή τους, θα πρέπει να αποτελούν

αντικείμενο ενδελεχούς ελέγχου από τους νομικούς

των εταιρειών που συμβάλλονται σε αυτές.

ΕΝΟΤΗΤΑ I

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΙΣΚΟΥ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ



Η Legal Director, Greece, Lead Counsel, EU Supply &

Distribution, Pharma Europe & Canada Legal

Operations της GlaxoSmithKline, κ. Στέλλα-Μαρία

Ζερβουδάκη, υπογράμμισε πως ο καλύτερος τρόπος

διαχείρισης ρίσκων είναι η χαρτογράφηση και η

συστηματοποίησή τους, καθώς περνούν χιλιάδες

συμβάσεις από έναν έμισθο δικηγόρο. Όπως

σημείωσε, εμπόδιο αποτελούν οι συχνές αλλαγές στην

Ελλάδα, οι οποίες δεν βοηθούν στη σωστή και άμεση

λύση των προβλημάτων που παρουσιάζονται.

ΕΝΟΤΗΤΑ I

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΙΣΚΟΥ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ



Ο Συντονιστής της Κλαδικής Ομάδας Εργασίας Μελών του

Ελληνογερμανικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου,

Senior Partner της «Μπάλλας , Πελεκάνος και Συνεργάτες,

Αστική Επαγγελματική Δικηγορική Εταιρεία», κ. Γρηγόρης

Πελεκάνος, τόνισε πως η διατμηματική συνεργασία είναι

σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία μίας εταιρείας.

Παρουσίασε τα βασικά στάδια χρηματοδότησης ενός έργου

και τα βήματα για την υλοποίησή του. Αναφερόμενος στα

μειονεκτήματα χρηματοδότησης έργου με δανεισμό, έθεσε το

ερώτημα αν υπάρχει διάθεση της κυβέρνησης να έρθει σε

συνδιαπραγμάτευση, ώστε να σταθεί αρωγός στα καθημερινά

προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κατασκευαστικός κλάδος.

ΕΝΟΤΗΤΑ I

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΙΣΚΟΥ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ



ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΪΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ Α.Ε.

Ο Εμπορικός Διευθυντής στις ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΣΑΚΚΟΥΛΑ Α.Ε., κ. Δημήτρης Λάιος,

παρουσίασε τη νέα υπηρεσία ηλεκτρονικής

βάσης δεδομένων www.sakkoulas-online.gr.

Περιλαμβάνει 441 τίτλους βιβλίων και

παραπάνω από 600 τόμους 9 νομικών

περιοδικών και εμπλουτίζεται συνεχώς. Ο

νομικός της πράξης διαθέτει πλέον το πιο

ισχυρό επιστημονικό όπλο στη φαρέτρα του,

ικανό να τον συνδράμει σε κάθε περίσταση.



ΕΝΟΤΗΤΑ II

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Συντονιστής

Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος

Ομιλητές

Μπερναντέτ Παπαβασιλείου-Σρέκενμπεργκ, Δικηγόρος –

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια (CIArb, Υπ. Δικαιοσύνης,

CCPIT/CCOIC), Συντονίστρια Διαμεσολάβησης - Οργανισμός

Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης Ελληνογερμανικού

Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου, Εκπαιδεύτρια

Διαμεσολαβητών (CEDR-Trainer)

Περικλής Στρούμπος, Head of Legal - Fraport Greece

Μαρία Τουκμακτσή, General Legal Counsel – Lufthansa

Group, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

Νικόλαος Ε. Φαραντούρης, Καθηγητής Έδρας Jean Monnet

Παν/μίου Πειραιώς, Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών &

Νομικός Σύμβουλος ΔΕΠΑ ΑΕ, Chair of Legal Affairs

Committee EUROGAS



Η Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια (CIArb, Υπ.

Δικαιοσύνης, CCPIT/CCOIC), Συντονίστρια Διαμεσολάβησης του

Οργανισμού Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης Ελληνογερμανικού

Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου και Εκπαιδεύτρια

Διαμεσολαβητών (CEDR - Trainer), κ. Μπερναντέτ

Παπαβασιλείου-Σρέκενμπεργκ, αναφέρθηκε στη διαχείριση

συγκρούσεων και στις οικονομικές διαφορές μεταξύ τμημάτων

(ενδοεταιρικές διαφορές), καθώς και στις εξωτερικές διαφορές,

μεταξύ δύο ή περισσότερων εταιρειών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο

ρόλος του διαμεσολαβητή πρέπει να είναι ουδέτερος κι

αποτελεσματικός. Αναφερόμενη στα πλεονεκτήματα της

διαμεσολάβησης, υποστήριξε ότι είναι πιο οικονομική, με λιγότερο

κόστος, ενώ υπάρχει έλεγχος του ρίσκου της διαδικασίας.

ΕΝΟΤΗΤΑ II

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ



Σύμφωνα με τον Head of Legal της Fraport

Greece, κ. Περικλή Στρούμπο, οι παράγοντες

που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επίλυση

μίας διαφοράς είναι οι αναγκαίοι οικονομικοί

πόροι, οι πιθανότητες αποτυχίας, η εμπορική

σχέση με τον αντισυμβαλλόμενο, καθώς και το

μακροπρόθεσμο συμφέρον της εταιρείας.

Αναφερόμενος στη φιλική διευθέτηση

διαφορών, σημείωσε ότι γίνεται προσπάθεια

ώστε η επίλυση ζητημάτων και διαφορών να

γίνεται σε αυτό το επίπεδο.

ΕΝΟΤΗΤΑ II

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ



Η General Legal Counsel της Lufthansa Group

και Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, κ. Μαρία

Τουκμακτσή, τόνισε τη σημασία της διευθέτησης

διαφορών μεταξύ μίας εταιρείας κι ενός πελάτη.

Τα οφέλη πρέπει να αντισταθμίζονται και στο

τέλος να υπάρχει μία win – win λύση, ο πελάτης

όμως θα πρέπει να μένει πάντα ευχαριστημένος.

Όπως υπογράμμισε, η Ελλάδα έχει αργήσει στην

εφαρμογή της διαμεσολάβησης ως λύση για τη

διευθέτηση ενός προβλήματος, παρόλο που ο

συγκεκριμένος τρόπος βοηθάει στην καθημερινή

επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν

οι δικηγόροι.

ΕΝΟΤΗΤΑ II

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ



Ο Καθηγητής κ. Νικόλαος Ε. Φαραντούρης, Διευθυντής Νομικών

Υπηρεσιών & Νομικός Σύμβουλος της ΔΕΠΑ ΑΕ και Πρόεδρος του

Legal Affairs Committee της EUROGAS, σημείωσε πως ο Νομικός

Σύμβουλος μιας εταιρείας πρέπει να γνωρίζει καλά τα προϊόντα

και τις υπηρεσίες που εμπορεύεται η εταιρεία του, τα τεχνικά

χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες τους και εν τέλει την ίδια αγορά

και τις ιδιαιτερότητές της, για να είναι σε θέση να συμβουλεύει τη

διοίκηση και τα στελέχη πραγματοποιώντας τις σχετικές

σταθμίσεις κόστους-οφέλους. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην

διαιτητική επίλυση διαφορών και σε νέους θεσμούς, όπως π.χ. ο

θεσμός της χρηματοδότησης της διαιτητικής δίκης από τρίτο

(Third Party Funding), ο οποίος κερδίζει έδαφος στο εξωτερικό,

καθώς και στα πλεονεκτήματα αλλά και τους κινδύνους και τις

ασυμβατότητες που μπορεί να συνεπάγονται για τους διαδίκους.

ΕΝΟΤΗΤΑ II

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ CONNECTICORE Α.Ε.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της

Connecticore Α.Ε., κ. Κωνσταντίνος Λιακόπουλος,

υπογράμμισε πως όλες οι εταιρείες -ακόμα και οι

πολύ μεγάλες- δέχονται πλήγματα σε καθημερινή

βάση από κυβερνο-επιθέσεις, ενώ μέσα σε λίγες

ώρες ένας χάκερ μπορεί να μάθει ο,τιδήποτε

θελήσει, από τη θέση που κατέχει κάποιος

υπάλληλος μέχρι και το βιοτικό του επίπεδο. Οι

κυβερνο-επιθέσεις εξελίσσονται ραγδαία σε τακτικό κι

επικίνδυνο φαινόμενο της εποχής μας, ενώ για τη

διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της

επιχείρησης τόνισε ότι χρειάζονται πιο «έξυπνες»

μορφές προστασίας.



ΕΝΟΤΗΤΑ III

DATA BREACH & CYBER THREATS

Συντονιστής

Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος

Ομιλητές

Αικατερίνη Βραχά, Chief Legal & Compliance Officer - Dixons

South-East Europe A.E.B.E.

Ιωάννης Ε. Γιαννακάκης, Attorney at Law, CFE, CIPP/E, CIPM,

EU GDPR P, Partner - Co Head of Data Protection &

Cybersecurity Practice Group - Nikolinakos & Lardas LLP,

Regional Counsel Southern Europe - G4S

Αθανάσιος Κυράτσης, Compliance Manager – Senior Legal

Counsel – NN Hellas

Θεόδωρος Στεργίου, PhD, CEng, CPMM, CISM, Διευθυντής,

Cyber Security & Risk Consulting - KPMG Σύμβουλοι Α.Ε.

Θεοδόσης Τόμπρας, Διευθυντής Νομικού Τμήματος– WIND

Ελλάς



Η Chief Legal & Compliance Officer της Dixons

South-East Europe A.E.B.E., κ. Αικατερίνη Βραχά,

αναφέρθηκε στα προσωπικά δεδομένα που

καταπατούνται σε περίπτωση κυβερνο-επίθεσης,

υποστηρίζοντας ότι όλοι οι άνθρωποι κι οι

εταιρείες θα πρέπει να έχουν έτοιμα σχέδια για να

αντιμετωπίσουν τυχόν κυβερνο-επιθέσεις, όπως

ένα μητρώο καταγραφής αυτών των επιθέσεων.

Οι ώρες που διαθέτει κάποιος για να

αντιμετωπίσει τέτοιου είδους επιθέσεις ανέρχονται

μόλις στις 72, καθώς μετά κάποιος μπορεί να

εισχωρήσει σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

ΕΝΟΤΗΤΑ III

DATA BREACH & CYBER THREATS



Ο Attorney at Law, CFE, CIPP/E, CIPM, EU GDPR P, Partner της

Co-Head of Data Protection & Cybersecurity Practice Group της

Nikolinakos & Lardas LLP και Regional Counsel Southern Europe

της G4S, κ. Ιωάννης Ε. Γιαννακάκης, τόνισε τη σημασία της

ασφάλειας των συστημάτων μίας εταιρείας από κυβερνο-

επίθεση, αν και όπως υπογράμμισε, είναι αδύνατο να αποφύγει

μία εταιρεία την κυβερνο-επίθεση. Στο παρελθόν, μεγάλες

εταιρείες, έχουν εμφανίσει αδυναμία αντίδρασης σε κυβερνο-

επιθέσεις με το κόστος να είναι πολύ υψηλό. Ολοκληρώνοντας

την παρουσίασή του, υποστήριξε ότι πολλές εταιρείες επενδύουν

εκατομμύρια στην κυβερνο-ασφάλεια, αλλά οι χάκερς βρίσκουν

πάντα τον τρόπο να επιτεθούν.

ΕΝΟΤΗΤΑ III

DATA BREACH & CYBER THREATS



Σύμφωνα με τον Compliance Manager και Senior

Legal Counsel της NN Hellas, κ. Αθανάσιο

Κυράτση, ένας δικηγόρος πρέπει να γνωρίζει όλα

τα ειδικά χαρακτηριστικά της εταιρείας που

εκπροσωπεί, καθώς με αυτό τον τρόπο είναι πιο

πιθανό να επιτύχει ένα καλό αποτέλεσμα σε μία

διαφορά με άλλη εταιρεία ή τρίτο πρόσωπο. Με

τη σωστή στρατηγική και πολιτική που θα

ακολουθήσει, καθώς και την εκπαίδευση που θα

λάβει, ένας δικηγόρος είναι σε θέση να

αντιμετωπίσει δύσκολες καταστάσεις και

ζητήματα.

ΕΝΟΤΗΤΑ III

DATA BREACH & CYBER THREATS



Ο PhD, CEng, CPMM, CISM,

Διευθυντής της Cyber Security & Risk

Consulting της KPMG Σύμβουλοι

Α.Ε., κ. Θεόδωρος Στεργίου,

αναφέρθηκε στην εποχή του

κυβερνο-πολέμου και στην ασφάλεια

των εταιρειών, οι οποίες πρέπει να

επενδύουν πολλά χρήματα στη

θωράκιση των συστημάτων τους.

ΕΝΟΤΗΤΑ III

DATA BREACH & CYBER THREATS



Ο Διευθυντής Νομικού Τμήματος της WIND

Ελλάς, κ. Θεοδόσης Τόμπρας, τόνισε ότι τα

θύματα των κυβερνο-επιθέσεων προέρχονται

κυρίως από το Δημόσιο Τομέα και από

εταιρείες που έχουν προϊόντα μεγάλης αξίας.

Προϋπόθεση της διαχείρισης των

πληροφοριών είναι η λήψη προληπτικών

μέτρων ασφαλείας και αυτό απαιτεί υψηλό

κόστος. Με τις νέες τεχνολογίες, οι μεγάλες

εταιρείες προσπαθούν να κρυπτογραφήσουν

τις βάσεις τους σε τέτοιο βαθμό, ώστε να είναι

αδύνατο να παραβιαστούν.

ΕΝΟΤΗΤΑ III

DATA BREACH & CYBER THREATS



ΛΟΥΚΑΣ ΠΗΛΙΤΣΗΣ

PARTNER & CEO - ANCHORSTONE PARTNERS A.E.

Ο Partner & CEO της Anchorstone Partners A.E., κ.

Λουκάς Πηλίτσης, υπογράμμισε τη σημασία των

σπουδών στους ανθρώπους, καθώς στα

Πανεπιστήμια δημιουργούνται οι βάσεις για μία

επιτυχημένη επαγγελματική καριέρα. Ειδικότερα,

όπως υποστήριξε, ένας δικηγόρος πρέπει να έχει

πολύ καλές γνώσεις, καθώς θα τον βοηθήσουν να

εξελιχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Επιπροσθέτως, ένα έμμισθος δικηγόρος πρέπει να

γνωρίζει πολύ καλά όλες τις πτυχές μίας επιχείρησης,

ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε

ζήτημα παρουσιασθεί.



ΕΝΟΤΗΤΑ IV

ΕΜΜΙΣΘΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ - BRAND YOURSELF

Συντονιστής

Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος

Ομιλητές

Δημοσθένης Παπακωνσταντίνου, Professional

Marketer, Certified Negotiator, Accredited

Mediator, Corporate Trainer

Γιάννης Π. Τριανταφύλλου, Διευθυντής - Το ΑΤΟΜΟ



Μιλώντας για τη διαπραγμάτευση, ο Professional

Marketer, Certified Negotiator, Accredited Mediator και

Corporate Trainer, κ. Δημοσθένης Παπακωνσταντίνου,

σημείωσε ότι ένας διαπραγματευτής χρειάζεται πολλές

ώρες εκπαίδευσης για να μπορεί να ακολουθήσει το

συγκεκριμένο επάγγελμα. Η εμπειρία και η ευφυΐα δεν

είναι αρκετές και ικανές για να κάνουν κάποιον

αποτελεσματικό διαπραγματευτή, καθώς η

διαπραγμάτευση έχει κανόνες, δομικά στοιχεία και στάδια,

όπως είναι η προετοιμασία, η συζήτηση, η τακτική

ανταλλαγών και η εφαρμογή.

ΕΝΟΤΗΤΑ IV

ΕΜΜΙΣΘΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ - BRAND YOURSELF



Ο Διευθυντής της εταιρείας «Το ΑΤΟΜΟ», κ.

Γιάννης Π. Τριανταφύλλου, υποστήριξε ότι

ζούμε σε ένα νέο αστικό περιβάλλον, όπου ο

κόσμος έχει νέες ανάγκες. Η πρωταρχική

ανάγκη έχει γίνει η συνδεσιμότητα

(connectivity) κι όχι το φαγητό, όπως ήταν τα

προηγούμενα χρόνια. Τα νέα παιδιά έχουν

μεγαλώσει με ένα κινητό connected & online

όλη μέρα και 5 οθόνες διαθέσιμες διαρκώς

(smartphone, tablet, laptop, TV, desktop) με

ενσωματωμένη όλο και περισσότερη Τεχνητή

Νοημοσύνη.

ΕΝΟΤΗΤΑ IV

ΕΜΜΙΣΘΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ - BRAND YOURSELF



TO ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ -ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

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

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

ικανοποιητική κάλυψη του συνεδρίου από τα ΜΜΕ. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε αναφορά στο

συνέδριο σε συνολικά 17 δημοσιεύματα, εκ των οποίων τα 14 ήταν δημοσιεύματα διαδικτύου. Σημειώνεται

ότι το 35% των δημοσιευμάτων προέρχονται από επιχειρηματικά μέσα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ 
ΜΕΣΑ
35%

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΑ 
ΜΕΣΑ
12%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΜΕΣΑ

6%

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 
ΜΕΣΑ

6%

ΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
6%

ΤΟΠΙΚΑ ΜΕΣΑ
6%

BLOGS 
6%

ΑΛΛΟ
23%



TO ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ -ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Από το σύνολο των δημοσιευμάτων, το 82% βρέθηκαν στο διαδίκτυο και το 18% σε 
έντυπη μορφή.

18%

82%

ΕΝΤΥΠΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ



ΕΝΤΥΠΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΣΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ

2ND CORPORATE LAWYERS FORUM BUSINESS TODAY ΕΝΤΥΠΟ 2017-06-23 0:00

ΤΟ 20 CORPORATE LAWYERS FORUM NET FAX ΕΝΤΥΠΟ 2017-06-26 0:00

TECH NEWS ΧΡΗΜΑ WEEK ΕΝΤΥΠΟ 2017-06-27 0:00



ΕΝΤΥΠΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

BUSINESS TODAY NET FAX NET FAX



ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Τίτλος Μέσο Υπηρεσία Ημ/νία Δημ/σης Link

2ND CORPORATE LAWYERS FORUM: Η διαχείριση ρίσκου και η επένδυση στην 

ασφάλεια, θετικά βήματα για τις επιχειρήσεις bankwars.gr Web 2017-07-04 0:00 Link

Πραγματοποιήθηκε το 2nd Corporate Lawyers Forum businessnews.gr Web 2017-07-04 0:00 Link

2nd Corporate Lawyers Forum από την Palladian businessnews.gr Web 2017-06-22 0:00 Link

Πραγματοποιήθηκε το 2nd Corporate Lawyers Forum energyworld.gr Web 2017-07-05 0:00 Link

2nd Corporate Lawyers Forum: Επένδυση στην ασφάλεια των εταιρειών ενάντια 

στις κυβερνοεπιθέσεις insurancedaily.gr Web 2017-07-05 9:39 Link

Πραγματοποιήθηκε το 2nd Corporate Lawyers Forum Preventing Risk and Crisis kontranews.gr Web 2017-07-04 16:35 Link

2ND CORPORATE LAWYERS FORUM: Η διαχείριση ρίσκου σε μεγάλες συμβάσεις 

και η επένδυση στην ασφάλεια των εταιρειών ενάντια στις κυβερνο-επιθέσεις, 

αποφέρουν θετικά αποτελέσματα στις επιχειρήσεις livester.gr Web 2017-07-04 16:12 Link

Πραγματοποιήθηκε το 2nd Corporate Lawyers Forum Preventing Risk and Crisis livester.gr Web 2017-07-04 16:48 Link

Πραγματοποιήθηκε το 2nd Corporate Lawyers Forum Preventing Risk and Crisis mikrometoxos.gr Web 2017-07-05 12:15 Link

2ND CORPORATE LAWYERS FORUM: Η διαχείριση ρίσκου και η επένδυση στην 

ασφάλεια θετικά βήματα για τις επιχειρήσεις nea-epoxi.gr Web 2017-07-04 0:00 Link

2ND CORPORATE LAWYERS FORUM: Η διαχείριση ρίσκου σε μεγάλες συμβάσεις 

και η επένδυση στην ασφάλεια των εταιρειών ενάντια στις κυβερνο-επιθέσεις, 

αποφέρουν θετικά αποτελέσματα στις επιχειρήσεις neasamos.gr Web 2017-07-04 0:00 Link

2ND CORPORATE LAWYERS FORUM: Η διαχείριση ρίσκου και η επένδυση στην 

ασφάλεια, θετικά βήματα για τις επιχειρήσεις palo.gr Web 2017-07-04 17:30 Link

Πραγματοποιήθηκε το 2nd Corporate Lawyers Forum palo.gr Web 2017-07-04 16:45 Link

2ND CORPORATE LAWYERS FORUM: Η διαχείριση ρίσκου και η επένδυση στην 

ασφάλεια, θετικά βήματα για τις επιχειρήσεις tromaktiko.org Web 2017-07-04 16:01 Link

http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1662820939&c=2511995&username=dritsa&password=baa0f54d1a97e08adebdd1a3bb9999b1
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1662822409&c=2511995&username=dritsa&password=baa0f54d1a97e08adebdd1a3bb9999b1
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1650420718&c=2511995&username=dritsa&password=baa0f54d1a97e08adebdd1a3bb9999b1
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1663504703&c=2511995&username=dritsa&password=baa0f54d1a97e08adebdd1a3bb9999b1
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1663471049&c=2511995&username=dritsa&password=baa0f54d1a97e08adebdd1a3bb9999b1
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1662867367&c=2511995&username=dritsa&password=baa0f54d1a97e08adebdd1a3bb9999b1
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1662863928&c=2511995&username=dritsa&password=baa0f54d1a97e08adebdd1a3bb9999b1
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1662863839&c=2511995&username=dritsa&password=baa0f54d1a97e08adebdd1a3bb9999b1
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1663568867&c=2511995&username=dritsa&password=baa0f54d1a97e08adebdd1a3bb9999b1
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1662828581&c=2511995&username=dritsa&password=baa0f54d1a97e08adebdd1a3bb9999b1
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1662823989&c=2511995&username=dritsa&password=baa0f54d1a97e08adebdd1a3bb9999b1
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1662904856&c=2511995&username=dritsa&password=baa0f54d1a97e08adebdd1a3bb9999b1
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1662885543&c=2511995&username=dritsa&password=baa0f54d1a97e08adebdd1a3bb9999b1
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1662862808&c=2511995&username=dritsa&password=baa0f54d1a97e08adebdd1a3bb9999b1


ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

bankwars.gr



ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

businessnews.gr businessnews.gr



ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

energyworld.gr



insurancedaily.gr



ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

kontranews.gr livester.gr



ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

livester.gr mikrometoxos.gr



ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

nea-epoxi.gr neasamos.gr



ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

tromaktiko.orgpalo.gr

palo.gr





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Η Connecticore, ως εταιρεία υψηλής Τεχνολογίας και ως πλήρως αδειοδοτημένος Τηλεπικοινωνιακός

πάροχος με ιδιόκτητο δίκτυο για την παροχή υπηρεσιών internet, μισθωμένων κυκλωμάτων και σταθερής

τηλεφωνίας, σχεδιάζει, αναπτύσσει και εφαρμόζει για τις Ελληνικές επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς,

ολοκληρωμένες και πρωτοποριακές λύσεις τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής με εξειδίκευση στις

υπηρεσίες Cloud και με στόχο να βελτιώσει την παραγωγικότητα των υφιστάμενων πόρων -τεχνικών και

ανθρώπινων- των επιχειρήσεων αυτών και τη κερδοφορία τους.

SUPPORTERS



SUPPORTERS

Η Δικηγορική Εταιρεία «Φορτσάκης, Διακόπουλος, Μυλωνογιάννης & Συνεργάτες» παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες καλύπτοντας όλο το

φάσμα του δικαίου των επιχειρήσεων, καθώς και το δημόσιο δίκαιο. Η Εταιρεία διαθέτει 20 μέλη - δικηγόρους, εταίρους (partners) και συνεργάτες

(associates). Όλα τα μέλη της Εταιρείας μας είναι εξειδικευμένα στο ιδιαίτερο αντικείμενο της ενασχόλησής τους. Πολλά μέλη έχουν μετεκπαιδευθεί

στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό, ενώ ορισμένα διαθέτουν πρακτική εμπειρία άσκησης της δικηγορίας και εκτός Ελλάδος. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η

εξειδίκευση και εμπειρία μας σε ζητήματα δικαίου των εταιρειών και των επιχειρήσεων, στις εμπορικές συμβάσεις, στο δίκαιο των εμπορικών σημάτων,

στο δίκαιο του ανταγωνισμού, στο δίκαιο της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, στο δίκαιο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, στο

εργατικό δίκαιο, στο δημόσιο και διοικητικό δίκαιο και ειδικότερα στους δημόσιους διαγωνισμούς και στις δημόσιες συμβάσεις, στα χωροταξικά-

πολεοδομικά ζητήματα, στο μεταλλευτικό δίκαιο, στο περιβαλλοντικό δίκαιο, στο δίκαιο της ενέργειας, στο φορολογικό δίκαιο, στις ιδιωτικοποιήσεις,

στις συμβάσεις ανάθεσης κατασκευής και διαχείρισης μεγάλων έργων υποδομής στην Ελλάδα και γενικότερα στις επενδύσεις, καθώς και στο

χρηματιστηριακό δίκαιο. Επίσης, η Εταιρεία μας έχει αποκτήσει μοναδική εξειδίκευση σε ζητήματα που σχετίζονται με την ραδιοτηλεοπτική κάλυψη των

Ολυμπιακών Αγώνων (Αθήνα 2004, Πεκίνο 2008). Ορισμένα μέλη της Εταιρείας μας εξειδικεύονται στη διαιτησία. Η Εταιρεία μας αποδίδει εξαιρετική

σημασία στο συνδυασμό των νομικών πτυχών των υποθέσεων των πελατών της με την εμπορική προσέγγισή τους. Φιλοδοξεί να ικανοποιήσει τις

ανάγκες των πελατών μας, παρέχοντας έγκαιρες και αποτελεσματικές υπηρεσίες, δημιουργικές και πρακτικά άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις, ακόμη και

στις πλέον πολύπλοκες συναλλαγές και συμφωνίες.





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

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

15 χρόνια λειτουργίας της η PALLADIAN έχει να επιδείξει ένα μακρύ ιστορικό επιτυχημένων ολοκληρωμένων

εκστρατειών ενημέρωσης για μια σειρά από ευαίσθητα θέματα, οι οποίες άλλαξαν τις αντιλήψεις του κοινού και

επηρέασαν τις εξελίξεις. Η σημαντική εμπειρία που έχει η PALLADIAN στον τομέα της οργάνωσης εκδηλώσεων,

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

αντικείμενο τη διοργάνωση συνεδρίων.

www.palladian.gr

www.palladianconferences.gr

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





