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Πρόγραμμα
09:00 - 09:30

Προσέλευση

ΕΝΟΤΗΤΑ II
Στρατηγικές & πρακτικά παραδείγματα που διευκολύνουν την εφαρμογή
Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε ένα περιβάλλον τεχνολογικής
πολυπλοκότητας

ΚΑΛΩΣΌΡΙΣΜΑ
Γρηγόρης Λεωνίδης, Managing Partner, Palladian Conferences

09:30 - 10:15

10:15 - 10:30

ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ ΣΥΝΈΔΡΙΟ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος & Δικηγόρος

12:15 - 13:30

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΣ
Αυγή Οικονομίδου, Αντιπρόεδρος - Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής
Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ), Associate Advisor Τομέα Επιχειρηματικού
Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών - Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και
Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

KEYNOTE SPEAKER
Τερψιχόρη Μαγδαληνού, Δικηγόρος, Εταίρος - Δικηγορική Εταιρεία
Σταυρόπουλος & Συνεργάτες

10:30 - 11:45

Αντώνης Ρούσσος, Senior Director, Privacy Lead Ethics & Compliance Astellas Pharma Europe

13:30 - 13:50

14:30 - 14:45

Σταυρούλα Τσακιρίδη, Senior Legal Counsel, Data Privacy & Digital – Group
Legal, HSBC
Γεράσιμος Κουνάδης, Δικηγόρος, Κανονιστική Συμμόρφωση & Εταιρική
Διακυβέρνηση - Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

KEYNOTE SPEAKER
Σπύρος Τάσσης, Δικηγόρος, Πρόεδρος - Ένωση Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων & Ιδιωτικότητας
Light Lunch
KEYNOTE SPEAKER
Βικτωρία Μερτικοπούλου, LL.M., Ph.D., Counsel, EU & Competition
Regulatory | Compliance - Kyriakides Georgopoulos Law Firm

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ
Risk & Compliance - Καθοδηγώντας την διοίκηση στην εφαρμογή στρατηγικής και
πωλήσεων σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού

Σωτήρης Παπαδόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Δρ. Νομικής Αθηνών, Αναπληρωτής
Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών – ΕΥΔΑΠ
Νίκος Μαρκόπουλος, Δικηγόρος MSc, CFE, Επικεφαλής Λειτουργίας
Κανονιστικής Συμμόρφωσης - Interamerican

Dr Άννα Δαμάσκου, Principal Associate, Compliance and Operational Risk
Management Office & Data Protection Officer - Black Sea Trade & Development
Bank
Κώστας Αργυρόπουλος, Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών - Space Hellas

13:50 - 14:30
ΕΝΟΤΗΤΑ I
Ο ρόλος του έμμισθου δικηγόρου στη δημιουργία & διατήρηση κουλτούρας
Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην εταιρεία

Ιωάννης Αψούρης, Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου,
Όμιλος Εταιρειών - Ελληνικά Πετρέλαια

14:45 - 16:00

Σπύρος Θέμελης, Νομικός Σύμβουλος - Παπαστράτος
Dr Βασίλης Καραγιάννης, Partner - KLC Law Firm

11:45 - 12:15

Coffee Break

Ματίνα Κρέστα, Δικηγόρος, LLM, MSc, MBA, Διευθύντρια Νομικής Υπηρεσίας Δέλτα Τρόφιμα
Εύη Μαθιού, Legal, Compliance & Quality Manager - Novo Nordisk

Αντώνης Παπαγιαννίδης

Τερψιχόρη Μαγδαληνού

Δημοσιογράφος & Δικηγόρος

Δικηγόρος, Εταίρος - Δικηγορική Εταιρεία
Σταυρόπουλος & Συνεργάτες

Σπούδασε Νομικά και Οικονομικά στην Αθήνα, στο Στρασβούργο με εξειδίκευση στα Ευρωπαϊκά και στην
Μεσαιωνική ιστορία. Ασχολήθηκε επαγγελματικά με το δίκαιο των επιχειρήσεων και με θέματα ευρωπαϊκού
δικαίου. Σύμβουλος για Ευρωπαϊκές υποθέσεις στα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Εξωτερικών και
Πολιτισμού και σύμβουλος ευρωπαϊκών θεμάτων της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών.
Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής της «Επιθεώρησης Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» και της «Κοινωνίας Πολιτών».
Συν-συγγραφέας της «Ερμηνείας κατ’ άρθρον της Συνθήκης EOK», έχει γράψει σε νομικά περιοδικά. Μέλος
του Δ.Σ. του EKEME, παλαιότερα του ΕΚΕΜ και του Forum της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας. Δημοσιογράφος
στο «BHMA» και τον «OIKONOMIKO TAXYΔPOΜΟ». Εκδότης του βραχύβιου εβδομαδιαίου περιοδικού
κριτικής ανάλυσης «ΣAMIZNTAT», συνεργάτης της Kυριακάτικης «EΛEYΘEPOTYΠIAΣ», και της «HMEPHΣIAΣ».
Υπήρξε σύμβουλος επικοινωνίας στην Τράπεζα της Ελλάδος (1999). Συνιδιοκτήτης των εκδόσεων ΠOΛIΣ
και των METAMEΣONYKTIΩN EKΔOΣEΩN. Σήμερα φιλοξενείται στην «Ναυτεμπορική», γράφει στο PROTAGON
και είναι Γενικός Διευθυντής του Ομίλου economia («Οικονομική Επιθεώρηση» / economia.gr).
Συμμετέχει στο evening report του action 24.

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

Αυγή Οικονομίδου
Αντιπρόεδρος - Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής
Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ), Associate Advisor Τομέα
Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
Η Αυγή Οικονομίδου είναι Associate Advisor στον Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και
Ρυθμιστικών Πολιτικών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Ασχολείται με την
ανάδειξη οριζόντιων και κλαδικών ζητημάτων της επιχειρηματικής κοινότητα και την τεκμηρίωση
ολοκληρωμένων και εφαρμόσιμων προτάσεων πολιτικής. Μεταξύ άλλων, εξειδικεύεται σε θέματα
τυποποίησης-πιστοποίησης, εποπτείας της αγοράς, κανονιστικής συμμόρφωσης και καταπολέμησης
διαφθοράς. Είναι Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος
(ΣΕΚΑΣΕ), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ)
και μέλος της Ομάδας Εργασίας GDPR του ΣΕΒ. Στο παρελθόν έχει απασχοληθεί στον Οργανισμό
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την αξιολόγηση των συνθηκών ανταγωνισμού
στην Ελλάδα, καθώς και σε πληθώρα εταιρειών επιχειρηματικής πληροφόρησης αποκτώντας
πολυετή εμπειρία στις κλαδικές μελέτες και την οικονομική ανάλυση. Είναι οικονομολόγος,
απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στις Διεθνείς
Επιχειρήσεις και την Οικονομική Ανάπτυξη από το Πανεπιστήμιο του Reading.

Σταυρούλα Τσακιρίδη
Senior Legal Counsel, Data Privacy & Digital
Group Legal, HSBC
Η Σάντυ Τσακιρίδη είναι Senior Legal Counsel στο τμήμα Data Privacy & Digital Legal του HSBC
Group. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, παρέχει νομικές συμβουλές στα επιμέρους τμήματα
του HSBC Group επί θεμάτων προστασίας της ιδιωτικότητας και είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό
πολιτικών σχετικών με την ιδιωτικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Πριν την ένταξή της στην HSBC,
εργάστηκε επί σειρά ετών ως δικηγόρος σε διεθνείς δικηγορικές εταιρίες στο Λονδίνο και στις
Βρυξέλλες, καθώς και ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε μία από τις Big Four στο Βέλγιο.
Είναι πτυχιούχος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος μεταπτυχιακών
διπλωμάτων στο Εμπορικό Δίκαιο από το πανεπιστήμιο Paris 1 – Panthéon Sorbonne, στο Ευρωπαϊκό
Δίκαιο από το University College London και στο Δίκαιο Ανταγωνισμού από το Brussels School of
Competition. Είναι μέλος της IAPP (International Association of Privacy Professionals) και κατέχει
τις επαγγελματικές πιστοποιήσεις CIPP/E και COBIT.

Γεράσιμος Κουνάδης

Νίκος Μαρκόπουλος

Δικηγόρος, Κανονιστική Συμμόρφωση & Εταιρική
Διακυβέρνηση - Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Δικηγόρος MSc, CFE, Επικεφαλής Λειτουργίας Κανονιστικής
Συμμόρφωσης – Interamerican

Ο Γεράσιμος (Gerry) Κουνάδης είναι δικηγόρος Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Εταιρικής
Διακυβέρνησης στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Ειδικεύεται στα κανονιστικά πλαίσια που διέπουν
τη λειτουργία πιστωτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων επενδύσεων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων
καθώς και στην εσωτερική τους διακυβέρνηση, με έμφαση στη λειτουργία συμμόρφωσης.
Προτού αναλάβει καθήκοντα στην ΕΤΕ, εργάστηκε επί σειρά ετών σε διευθυντικές θέσεις σε
διεθνή συμβουλευτική και ελεγκτική εταιρεία. Ο Γεράσιμος είναι επίσης πρώην στέλεχος της
Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ έχει διατελέσει νομικός εμπειρογνώμονας σε σημαντικά ευρωπαϊκά
χρηματοοικονομικά ιδρύματα, βοηθώντας τα να συμμορφωθούν με το πολύπλοκο κανονιστικό
περιβάλλον μετά την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση. Επιπλέον, είναι, από το 2015, εισηγητής
για τη MiFID II στο Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (Ελληνική Ένωση Τραπεζών).
Ο Γεράσιμος είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος LL.M.
Finance από το Institute for Law and Finance (ILF) του Johann Wolfgang Goethe - Universität
Frankfurt am Main, καθώς και MSc Capital Markets, Regulation and Compliance από το ICMA
Centre (Henley Business School) του University of Reading.

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.

Σωτήρης Παπαδόπουλος

Ιωάννης Αψούρης

Δικηγόρος, Υπ. Δρ. Νομικής Αθηνών, Αναπληρωτής Διευθυντής
Νομικών Υπηρεσιών – ΕΥΔΑΠ

Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου,
Όμιλος Εταιρειών - Ελληνικά Πετρέλαια

Ο Σωτήρης Παπαδόπουλος ανέλαβε καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από το έτος 2014 ενώ προηγουμένως είχε υπηρετήσει σε άλλες θέσεις ευθύνης
της διεύθυνσης καθώς και σε πλήθος δραστηριοτήτων της εταιρείας σχετιζόμενες με την ανάπτυξή
της. Έχει διατελέσει μέλος της νομικής υπηρεσίας του ομίλου Antenna, μέλος της Επιστημονικής
Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων και της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, μέλος της νομικής
υπηρεσίας της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ. Είναι δικηγόρος Αθηνών από το 2003 και ασκεί
δικηγορία με ειδίκευση σε ζητήματα εταιρειών και συνεταιρισμών. Είναι γραμματέας της ένωσης
Αστικολόγων, μέλος της ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων. Ο Σ. Παπαδόπουλος είναι
υπ. Διδάκτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος τριών τίτλων
μεταπτυχιακών σπουδών του ιδίου Πανεπιστημίου με αντικείμενο αστικό δίκαιο, το αστικό
- δικονομικό και την κοινωνιολογία του δικαίου και πτυχιούχος Νομικής επίσης του ιδίου
Πανεπιστημίου. Μιλάει Αγγλικά, Ιταλικά και Γαλλικά. Είναι παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό τίτλο (DEA) από το Πανεπιστήμιο της Aix-en-Provence
(Γαλλίας). Μιλάει Γαλλικά, Αγγλικά, Ισπανικά και Ιταλικά. Από το 1994 μέχρι και το Νοέμβριο
2010 υπήρξε εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας «ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», χειριζόμενος
υποθέσεις εταιρικού, εμπορικού και αστικού δικαίου. Από το Δεκέμβριο 2010 διευθύνει τις Νομικές
Υπηρεσίες του Ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων. Επί σειρά ετών υπήρξε μέλος και/ή γραμματέας
του Διοικητικού Συμβουλίου πολλών Ελληνικών Ανωνύμων εταιρειών, μέλος του Εποπτικού
Συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (2013-2018), ενώ σήμερα είναι Πρόεδρος των Διοικητικών Συμβουλίων
της ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. και ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. και συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια τριών
ακόμη εταιρειών του Ομίλου ΕΛΠΕ. Είναι μέλος της Ομάδας Νομικής Τεκμηρίωσης (LIG) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης Εταιρειών Διύλισης (Fuels Europe). Από τον Ιανουάριο του 2019 είναι μέλος
του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ). Έχει δημοσιεύσει μελέτες και άρθρα
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι έγγαμος, πατέρας τριών τέκνων.

Dr Άννα Δαμάσκου
Principal Associate, Compliance and Operational Risk
Management Office & Data Protection Officer - Black Sea
Trade & Development Bank
H Δρ. Δαμάσκου Άννα έχει εκπονήσει μεταδιδακτορική έρευνα στο Πανεπιστήμιο του
Λουξεμβούργου, στους τομείς του Ευρωπαϊκού οικονομικού ποινικού δικαίου και του Ευρωπαϊκού
τραπεζικού δικαίου.
Κατέχει διδακτορικό τίτλο από το Queen Mary University of London στον τομέα του Ευρωπαϊκού
οικονομικού ποινικού δικαίου και LL.M από το London School of Economics & Political Science,
με εξειδίκευση στο τραπεζικό και το χρηματοοικονομικό δίκαιο.
Πριν από την ένταξή της στην Black Sea Trade and Development Bank, η Δρ. Δαμάσκου Άννα
εργάστηκε για το ελληνικό και κυπριακό γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, το Υπουργείο Ανάπτυξης, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς
και τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
Υπήρξε επί δεκαετία ερευνήτρια της Διεθνούς Διαφάνειας, ενώ έχει δημοσιεύσει εκτενώς
περί χρηστής διακυβέρνησης και καταπολέμησης της διαφθοράς.

Κώστας Αργυρόπουλος
Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών - Space Hellas

Ο Κώστας Χ. Αργυρόπουλος είναι Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών της SPACE HELLAS A.E. Έχει πάνω
από είκοσι χρόνια εμπειρία στην έμμισθη δικηγορία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με την παρουσία της
SPACE HELLAS σε Κύπρο, Μάλτα, Σερβία, Ρουμανία, Ολλανδία και Ιορδανία. Εκπροσώπησε το Σύνδεσμο
Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΣΕΠΕ) στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU, 2003-2005)
και στην ΕΕΤΤ (2002). Είναι συγγραφέας των βιβλίων: «Η νομοθεσία των τηλεπικοινωνιών» (2000)
και “Les Autoroutes de la Communication au regard de Protection des Libertés Publiques” (1998).
Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1993) με μεταπτυχιακές σπουδές
στα Πανεπιστήμια Paris II-Pantheon Assas (1995) και Harvard Law School (1999).

Αντώνης Ρούσσος
Senior Director, Privacy Lead Ethics & Compliance Astellas Pharma Europe

Ο Αντώνης Ρούσσος εργάζεται ως Senior Director στο τμήμα Ethics & Compliance της ιαπωνικής
φαρμακευτικής εταιρίας Astellas με περιοχή ευθύνης την Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (ΕΜΕΑ)
και είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος συμμόρφωσης της εταιρίας
με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων για την ίδια περιοχή. Είναι απόφοιτος της Νομικής
Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ενώ ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο
Πανεπιστήμιο του Leicester της Μεγάλης Βρετανίας. Έχει εργαστεί ως δικηγόρος σε διάφορους τομείς
του εμπορικού δικαίου και του δικαίου των επιχειρήσεων εν γένει. Έχει εξειδικευτεί, μεταξύ άλλων,
στο φαρμακευτικό δίκαιο συμβουλεύοντας ελληνικές και πολυεθνικές φαρμακευτικές επιχειρήσεις
σε διάφορα θέματα δικαίου & κανονιστικής συμμόρφωσης. Πριν από τα σημερινά καθήκοντά του
εργάστηκε ως επικεφαλής του Ethics & Compliance της Astellas για Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ.

Σπύρος Τάσσης
Δικηγόρος, Πρόεδρος - Ένωση Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων & Ιδιωτικότητας

Ο κος Τάσσης είναι Δικηγόρος με εξειδίκευση (LLM) και μακρά πρακτική ενασχόληση με τα
ζητήματα του Δικαίου της Πληροφορικής, των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και των Προσωπικών
Δεδομένων. Έχει εκπονήσει, με την ομάδα του, μεγάλο αριθμό έργων προετοιμασίας και
συμμόρφωσης με τον GDPR. Είναι Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
και Ιδιωτικότητας (www.dataprotection.gr), co-chair του Greek Chapter της IAPP (International
Association of Privacy Professionals) και συνεργάτης της Επιστημονικής Ομάδας Δικαίου
Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Διδάσκει ως visiting lecturer τα νομικά θέματα
της Πληροφορικής και των Προσωπικών Δεδομένων και είναι ειδικός εκπαιδευτής στα
προγράμματα επιμόρφωσης του ΔΣΑ για τον GDPR. Επίσης είναι μέλος της συντακτικής ομάδας του
νομικού περιοδικού ΔιΜΕΕ (Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνιών), έχει συμμετάσχει
σε συλλογικούς τόμους κι έχει δημοσιεύσει πολυάριθμες μελέτες και σχολιασμούς αναφορικά
με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το δίκαιο επικοινωνιών και
πληροφορικής σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά.

Βικτωρία Μερτικοπούλου
LL.M., Ph.D., Counsel, EU & Competition / Regulatory /
Compliance - Kyriakides Georgopoulos Law Firm

Η Βικτωρία Μερτικοπούλου είναι δικηγόρος, Σύμβουλος στη Δικηγορική Εταιρεία Κυριακίδης
Γεωργόπουλος. Είναι πρώην Εισηγήτρια – Μέλος του Συμβουλίου της Ανεξάρτητης Αρχής Επιτροπή
Ανταγωνισμού, από το 2012 έως τον Ιανουάριο 2019.
Είναι Διδάκτωρ Νομικής, με διατριβή στον κανόνα απαγόρευσης κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης
στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Ανταγωνισμού. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο LL.M. (με merit) από το U.C.L.
(Πανεπιστήμιο του Λονδίνου) και είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έχει μακρόχρονη εμπειρία στην εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού (υποθέσεις οριζόντιων
και κάθετων συμπράξεων, κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, ελέγχου συγκεντρώσεων, κανονιστικά
θέματα και γνωμοδοτήσεις, διεθνής εκπροσώπηση). Το ενδιαφέρον της επικεντρώνεται σε ζητήματα
Ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου του ανταγωνισμού / Ευρωπαϊκού δικαίου, ρυθμιστικά θέματα και
στην ψηφιακή οικονομία.
Στο παρελθόν εργάσθηκε ως δικηγόρος σε δικηγορικά γραφεία και ως ασκούμενη στο Δικαστήριο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει πολλές δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή
επιστημονικά συνέδρια, καθώς και ομιλίες στο Πανεπιστήμιο. Μιλάει αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

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.

Dr Βασίλης Καραγιάννης
Partner - KLC Law Firm

Ο Βασίλης Καραγιάννης είναι Εταίρος στην KLC Law Firm. Έχει πλούσιο συγγραφικό και διδακτικό
έργο και ασκεί ενεργό δικηγορία με διεθνή εμπειρία από 20ετίας σε όλα τα θέματα Διεθνούς και
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου και με ιδιαίτερη έμφαση στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού και των
Κρατικών Ενισχύσεων, καθώς και στο Δίκαιο των Ρυθμισμένων Αγορών.

Ματίνα Κρέστα
Δικηγόρος, LLM, MSc, MBA, Διευθύντρια Νομικής
Υπηρεσίας - Δέλτα Τρόφιμα

Η Ματίνα Κρέστα οργάνωσε και διοικεί από το 2008 το Νομικό Τμήμα της μεγαλύτερης εταιρίας
γαλακτοκομικών στην Ελλάδα, ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.
Ειδικεύεται στο Εμπορικό Δίκαιο, στο Δίκαιο Ανταγωνισμού, στο Χρηματοοικονομικό Δίκαιο, στο
Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας κατέχοντας και δικαστηριακή εμπειρία στους τομείς αυτούς, ενώ
έχει συμμετάσχει ενεργά σε σειρά εξαγορών και συγχωνεύσεων στην Ελληνική αγορά, καθώς και
στη διαπραγμάτευση και στην κατάρτιση συμβάσεων σε διεθνές επίπεδο.
Πριν το 2008 ήταν μέλος της νομικής υπηρεσίας της εταιρίας πετρελαιοειδών, BP HELLAS Α.Ε.
Σπούδασε Νομικά στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
και στη συνέχεια ολοκλήρωσε το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο Αστικό Δίκαιο, κατέχει
MSc από το ALBA Graduate Business School – The American College of Greece και το 2017
απέκτησε Master of Business Administration (ΜΒΑ) από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Γνωρίζει Αγγλικά και
Γερμανικά.

Εύη Μαθιού

Bronze Sponsor

Legal, Compliance & Quality Manager - Novo Nordisk

Η Εύη Μαθιού είναι Legal, Compliance and Quality Manager στη Novo Nordisk με περιοχή
ευθύνης την Ελλάδα και την Κύπρο και περιοχή αναφοράς την Επιχειρηματική Περιοχή Europe
East & South.
Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Αστικού Δικαίου
της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές του Παντείου Πανεπιστημίου και
Διπλώματος στις Διαπραγματεύσεις του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έχει εξειδίκευση στους τομείς του αστικού, εταιρικού και φαρμακευτικού δικαίου, του δικαίου για
την προστασία των προσωπικών δεδομένων, στην κανονιστική συμμόρφωση των φαρμακευτικών
επιχειρήσεων και στο κανονιστικό πλαίσιο για τη διασφάλιση ποιότητας που διέπει τις
φαρμακευτικές επιχειρήσεις.
Στο παρελθόν, έχει εργασθεί ως Legal Manager στη GlaxoSmithKline Ελλάδος και ως συνεργάτιδα
δικηγόρος σε δικηγορικές εταιρείες με εμπειρία στη συμβουλευτική δικηγορία και την υποστήριξη
υποθέσεων ενώπιον δικαστηρίων.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ιδρύθηκε το 1998 και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους
Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη Ν.A. Ευρώπη, με δραστηριότητες σε 6 χώρες.
Οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX: ELPE) και στο
Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE: HLPD).
Η σταδιακή μετεξέλιξή του από πετρελαϊκή σε ενεργειακή δύναμη συνοδεύεται από διεθνείς
δραστηριότητες, επεκτάσεις και συμμαχίες, αλλά και από ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα με
επιλεγμένες κερδοφόρες επενδύσεις σε νέους τομείς.
Οι δραστηριότητες του Ομίλου είναι:
• Διύλιση, Εφοδιασμός και Εμπορία Πετρελαιοειδών
• Λιανική Εμπορία πετρελαιοειδών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό
• Παραγωγή και Εμπορία Πετροχημικών
• Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων
• Παραγωγή Ενέργειας και Φυσικό Αέριο
• Τεχνικές Μελέτες
Το 2018 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στα 9,8 δισεκατομμύρια ευρώ.
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υλοποιεί ένα μεγάλο αριθμό δράσεων Εταιρικής
Υπευθυνότητας, με κεντρικούς άξονες την υποστήριξη της Νέας Γενιάς και την ενίσχυση
των ευπαθών κοινωνικά ομάδων.
www.helpe.gr
info@helpe.gr

Bronze Sponsor

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στην παροχή
υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων, καλύπτοντας τις ανάγκες άνω
του 40% του συνολικού πληθυσμού της χώρας.
Στον τομέα της ύδρευσης, μέσω 10.000 χιλιομέτρων δικτύου εξυπηρετεί περίπου 4.3000.000
πελάτες (2.100.000 συνδέσεις περίπου), ενώ στον τομέα της αποχέτευσης με ένα δίκτυο μήκους
8.300 χιλιομέτρων εξυπηρετεί περίπου 3.500.000 πελάτες.
Η ΕΥΔΑΠ τροφοδοτεί την Αττική με ένα από τα πιο ποιοτικά νερά της Ευρώπης, καθώς οι
κύριες πηγές υδροληψίας και οι ταμιευτήρες που χρησιμοποιούνται, βρίσκονται σε περιοχές
απαλλαγμένες από γεωργική και βιομηχανική δραστηριότητα, ενώ η μεταφορά του γίνεται με
φυσικό τρόπο μέσω βαρύτητας, με μικρή κατανάλωση ενέργειας.
Η διαχείριση των λυμάτων γίνεται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου
συστήματος επεξεργασίας τους στα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων, με ιδιαίτερη σημασία για
την προστασία του περιβάλλοντος.
Με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε εκατομμύρια καταναλωτές και με διαρκείς επενδύσεις στην
τεχνολογία και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της, η ΕΥΔΑΠ φροντίζει καθημερινά
ώστε το νερό της «βρύσης» να έχει ένα οικονομικό τιμολόγιο και να είναι ένα από τα καθαρότερα
της Ευρώπης.

Bronze Sponsor

KYRIAKIDES GEORGOPOULOS (KG) Law Firm is a leading Greek multi-tier business law
firm and the largest in Greece, dating back to 1930’s and recognized as one of the most
prestigious law firms in Greece.
The firm numbers over 100 highly skilled lawyers who are actively involved in the
provision of legal services to high profile Greek and international clients in complex and
innovative cross-border deals.
With offices in Athens and Thessaloniki, our multi-disciplinary teams set the standards
for commercially-aware, responsive service in the most complex and sophisticated legal
issues. KG pioneered in the Greek market by becoming ISO certified since 2006 and still
remains one of a handful of ISO 9001 certified law firms in Greece.
For more than 50 years KG has been the preferred choice for US and European
international law firms seeking local legal counsel in Greece capable for delivering legal
services at the most demanding international standards of professional quality and client
service. We continue to develop and sustain multi- generational relationships with highprofile partners in major international and global law firms, as well as the exchange of
expertise and intellectual capital that only such enduring relationships can produce.
Our partners and lawyers are prominent participants in international practice law
institutions and networks, such as the International Bar Association, the American
Bar Association, the Antitrust Alliance, the Employment Law Alliance, the European
Employment Lawyers Association, the International Fiscal Association, etc. and frequently
publish in major international journals and books.
KG is a founding member of South East Europe Legal Group (SEE Legal) – www.seelegal.
org, a regional alliance of major law firms from 12 countries in South East Europe,
established in 2003. Working together on cross border transactions, SEE Legal is the
largest local legal team in South East Europe, with more than 450 lawyers organized in
cross - jurisdictional practice groups.
Our firm’s performance is consistently ranked highly by the most prestigious of
international directories, such as Chambers & Partners Global, Chambers & Partners
Europe, Legal 500 EMEA, as well as IFLR1000.

Bronze Sponsor

H Παπαστράτος, θυγατρική εταιρεία της Philip Morris international (PMI) κατέχει ηγετική θέση
στην παραγωγή και εμπορία τσιγάρων και smoke-free προϊόντων καπνού στην Ελλάδα για
εννέα δεκαετίες. Το 2017 γύρισε σελίδα στην ιστορία της και πήρε πρωταγωνιστική θέση στον
ριζικό μετασχηματισμό του κλάδου των καπνικών προϊόντων και την υλοποίηση του μεγάλου
οράματος της PMI για έναν κόσμο απαλλαγμένο από το τσιγάρο προς όφελος των ενήλικων
καπνιστών που έχουν επιλέξει να συνεχίσουν να καπνίζουν και της κοινωνίας γενικότερα.
Με μια σημαντική επένδυση ύψους 300 εκατ. ευρώ, η Παπαστράτος μετέτρεψε το εργοστάσιό
της στον Ασπρόπυργο σε μονάδα αποκλειστικής παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού
για το νέο, καινοτόμο προϊόν, το IQOS, το πρώτο heat-not-burn (μη καιόμενου καπνού)
προϊόν της PMI, δυνητικά μειωμένου κινδύνου σε σχέση με το τσιγάρο. Toν Απρίλιο του 2019,
o Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) επέτρεψε την κυκλοφορία του
IQOS στις ΗΠΑ και έκρινε το προϊόν ως κατάλληλο για την προστασία της δημόσιας υγείας.
Περίπου 7,3 εκατ. ενήλικοι καπνιστές σε 47 χώρες και περισσότεροι από 150.000 στην Ελλάδα
έχουν επιλέξει τη νέα τεχνολογία. Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο www.pmi.com.
Η Παπαστράτος με συνέπεια υλοποιεί τα τελευταία χρόνια ένα εκτεταμένο πρόγραμμα Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης για την ανακούφιση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Έχει βραβευτεί
επανειλημμένα ως Best Work Place και Top Employer για το δυναμικό εργασιακό της περιβάλλον,
ενώ αποτελεί και την πρώτη ελληνική εταιρεία με την πιστοποίηση Equal Salary. Η Παπαστράτος
έχει αναδειχθεί ως η «No 1 Αξιοθαύμαστη Εταιρεία στην Ελλάδα» και ως η «Νο 1 Αξιοθαύμαστη
Βιομηχανία» από το περιοδικό Fortune.

Supporter

Η KLC Law Firm ιδρύθηκε το 2000 και συγχωνεύει την παράδοση δεκαετιών τριών μεγάλων
δικηγορικών γραφείων σε μια σύγχρονη εταιρική μορφή. Από την ίδρυσή της η KLC αποτελεί
σταθερά μία από τις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες δικηγορικές εταιρείες στην Ελλάδα.
Η εταιρεία παρέχει νομικές υπηρεσίες εντός και εκτός Ελλάδας σε επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα,
δημόσιους οργανισμούς και κυβερνήσεις. Οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες της
KLC είναι αποτέλεσμα βαθιάς γνώσης, επαγγελματισμού, επιχειρηματικά προσανατολισμένης
νομικής σκέψης και εκτενούς εμπειρίας της ομάδας.
Οι αφοσιωμένοι, έμπειροι και υψηλής νομικής κατάρτισης συνεργάτες μας, προσφέρουν στους
εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων πελάτες μας αποτελεσματικές, ολοκληρωμένες και
υψηλής ποιότητας νομικές υπηρεσίες.
Συγκριτικό πλεονέκτημα της KLC είναι η εξειδίκευση των συνεργατών σε διάφορους
τομείς του δικαίου και συγχρόνως, η δυνατότητα σύνθεσης όλων αυτών των τομέων
έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται σφαιρικά τα θέματα των πελατών, πάντα με γνώμονα
τις ανάγκες τους. Έτσι, ακόμα και στα πιο σύνθετα νομικά ζητήματα η ομάδα της KLC
προτείνει ουσιαστικές λύσεις μέσα από πρίσμα καινοτομίας με κορυφαίας ποιότητας
νομική υποστήριξη και τρόπο που δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τους πελάτες.
www.klclawfirm.com

60, Skoufa Str, 106 80 Athens
T. (+30) 210 3392321-2 | F. (+30) 210 3392323
www.palladianconferences.gr

