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Πρόγραμμα
09:00 - 09:30

Εγγραφές | καφές

ΚΑΛΩΣΌΡΙΣΜΑ
Γρηγόρης Λεωνίδης, Managing Partner, Palladian Conferences
09:30 - 10:00

ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ ΣΥΝΈΔΡΙΟ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος & Δικηγόρος
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΣ
Μπερναντέτ Παπαβασιλείου-Σρέκενμπεργκ, Εκπρόσωπος-Ελληνογερμανικό
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο

10:00 - 10:15

KEYNOTE SPEECH
Νίκος Αλιβιζάτος, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου - Νομική Σχολή Αθηνών

ΕΝΟΤΗΤΑ I
Παράγοντες - κλειδιά για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

10:15 - 11:15

Δρ. Γιώργος Ξηρογιάννης, Διευθυντής Βιομηχανίας, Αναπτυξιακών
Πολιτικών & Δικτύων - ΣΕΒ
Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής - ΙΟΒΕ, Καθηγητής - Οικονομικό Παν/μιο
Αθηνών
Ευάγγελος Καλαμάκης, Senior Manager, Investment Banking Division
- Alpha Bank A.E.

CASE STUDY
11:15 - 11:35

Νικόλαος Δημόπουλος, Compliance Director - Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών
& Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ)
Χριστίνα Κολιάτση, Διευθύντρια Νομικής Υπηρεσίας - Ελληνική Εταιρεία
Συμμετοχών & Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ)

11:35 - 12:05

Διάλειμμα για καφέ

ΕΝΟΤΗΤΑ II
Εταιρική Διακυβέρνηση: Αποτελεσματικότητα, ευθύνη & διαφάνεια
Βασίλης Βύζας, Tax & Legal Partner – PwC

12:05 - 13:35

Ιωάννης Αψούρης, Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου, Όμιλος
Εταιρειών - Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.
Μαρία Θεοδουλίδου, Οικονομική Διευθύντρια (Προγραμματισμός και Έλεγχος)
- Fourlis Group of Companies
Βασίλης Μονογυιός, Senior Manager, Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
- Όμιλος Eurobank
Αθανάσιος Κουλορίδας, Managing Partner - ABLAW, Νομικός Σύμβουλος
- Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ
Νομικό πλαίσιο versus ευκαιρίες επενδύσεων

13:35 - 14:50

Κωνσταντίνος Γώγος, Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου - Νομική Σχολή Α.Π.Θ.,
Διαχειριστής Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας "Κωνσταντίνος Γώγος
& Συνεργάτες"
Ιωάννης Σταυρόπουλος, Managing Partner - Stavropoulos & Partners Law
Office
Ναταλί Κεδίκογλου, Επικεφαλής Νομικής Υπηρεσίας - Νέα Οδός & Οδός
Κεντρικής Ελλάδας
Θεοδώρα Ξυθάλη, Partner - KLC Law Firm

14:50 - 15:35

15:35 - 15:45

Light Lunch

SPEECH
Αναστάσιος Βαλτούδης, Καθηγητής Αστικού Δικαίου - Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

ΕΝΟΤΗΤΑ IV
Ιδιωτικοποιήσεις & εξαγορές - Τρέχοντα νομικά ζητήματα
15:45 - 17:00

Γιάννης Κουρνιώτης, Partner - Lambadarios Law Firm
Μαρίλυ Παραλίκα, Associate - White & Case
Νικόλαος Αυγουλέας, Partner - FDMA Law Firm
Σοφία Μιχελάκη, Διευθύντρια Δραστηριοτήτων Νομικών Υπηρεσιών - ΔΕΣΦΑ

Αντώνης Παπαγιαννίδης
Δημοσιογράφος & Δικηγόρος

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.

Mπερναντέτ Παπαβασιλείου-Σρέκενμπεργκ
Δικηγόρος - διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια,
Εκπρόσωπος - Ελληνογερμανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό
Επιμελητήριο
Η Μπερναντέτ Παπαβασιλείου-Σρέκενμπεργκ γεννήθηκε στη Γερμανία και ζει από το 1983
μόνιμα στην Αθήνα. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Westfälische WilhelmsUniversität Münster και είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (1990) και διευθύνουσα
εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας / Κέντρου Διαμεσολάβησης «ANWALTS- U. MEDIATIONSPRAXIS
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΣΡΕΚΕΝΜΠΕΡΓΚ & ΦΟΥΡ-ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑ» με ειδίκευση στο Αστικό / Εμπορικό
/ Οικονομικό Δίκαιο και με μακροχρόνια εμπειρία στην επίλυση διασυνοριακών διαφορών.
Από το 2008 έχει διαπιστευτεί ως Διαμεσολαβήτρια (Chartered Institute of Arbitrators (CIArb),
ΥπΔΔΑΔ). Έχει εκπαιδευτεί στην Εμπορική Διαμεσολάβηση στο Ινστιτούτο KONFLIKTKULTUR /
Βιέννη σύμφωνα με τον Αυστριακό Νόμο. Είναι Συντονίστρια Διαμεσολάβησης του Οργανισμού
Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης του Ελληνογερμανικού Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου
(ΟΔΔΕΕ), μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης
Χρηματοοικονομικών Διαφορών (ΕΚΕΕΧΔ), εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών του Centre for Effective
Dispute Resolution (CEDR-Trainer) και μέλος διαφόρων Ελληνικών και Διεθνών ενώσεων για τη
Διαμεσολάβηση. Μιλάει Ελληνικά, Γερμανικά και Αγγλικά.

Νίκος Κ. Αλιβιζάτος
Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου - Νομική Σχολή
Αθηνών
Ο Νίκος Κ. Αλιβιζάτος είναι ομότιμος καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1949, κατάγεται όμως από την Κεφαλονιά και τη Χίο. Πτυχιούχος
της Νομικής Αθηνών (1972), πήρε το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο Paris II το 1977, με
επιβλέποντα καθηγητή τον Georges Vedel. Στα βιβλία του περιλαμβάνονται Οι πολιτικοί θεσμοί σε
κρίση. Όψεις της ελληνικής εμπειρίας, (Θεμέλιο, 1983), Κράτος και ραδιοτηλεόραση. Η θεσμική
διάσταση (Αντ. Σάκκουλας, 1986), Ο αβέβαιος εκσυγχρονισμός (Πόλις, 2001), Πέρ’ απ’ το 16. Τα
πριν και τα μετά (Μεταίχμιο, 2007) και Το Σύνταγμα και οι εχθροί του στη νεοελληνική ιστορία,
1800-2010 (Πόλις, 2011), Ποια δημοκρατία μετά την κρίση; (Πόλις 2013), Πραγματιστές, δημαγωγοί
και ονειροπόλοι.Πολιτικοί, διανοούμενοι και η πρόκληση της ε\ξουσίας (Πόλις, 2015). Από το 1978,
ασκεί ενεργό δικηγορία στο Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου στο Στρασβούργο.

Δρ. Γιώργος Ξηρογιάννης
Διευθυντής Βιομηχανίας, Αναπτυξιακών Πολιτικών
& Δικτύων - ΣΕΒ
Ο Δρ. Γιώργος Ξηρογιάννης είναι σήμερα Διευθυντής του Τομέα Bιομηχανίας, Αναπτυξιακών
Πολιτικών και Δικτύων στο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, Αντιπρόεδρος
της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου & Επενδύσεων, Business Europe. Στο χαρτοφυλάκιο του
περιλαμβάνονται τα κρίσιμα θέματα της βιομηχανικής πολιτικής, των αναπτυξιακών στρατηγικών,
των επενδύσεων, της καινοτομίας, της εξωστρέφειας και του διασυνοριακού εμπορίου.
Από το 2017, διατελεί Αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου & Επενδύσεων της
Business Europe, με αρμοδιότητες σε θέματα διεθνών εμπορικών συμφωνιών και προσέλκυσης
επενδύσεων. Στο παρελθόν διατέλεσε Ανώτερος Διευθυντής (Senior Manager) στην
PricewaterhouseCoopers, έχοντας την ευθύνη των υπηρεσιών Strategy & Operations καθώς και
του κλάδου Government & Public Sector. Διεύθυνε σειρά σημαντικών έργων στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό στο χρηματοπιστωτικό κλάδο, στις τηλεπικοινωνίες, στην κεντρική και ευρύτερη δημόσια
διοίκηση. Επίσης διδάσκει στο τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστήμιου Πειραιά. Στο παρελθόν
δίδαξε στο τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Έχει συγγράψει σειρά βιβλίων για τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα. Διαθέτει σημαντικό
επιστημονικό έργο με δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και ομιλίες σε διεθνή
συνέδρια σε θέματα που αφορούν στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα. Ο Δρ. Γιώργος Ξηρογιάννης
είναι Διδάκτωρ (Ph.D.) τεχνητής νοημοσύνης του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Heriot-Watt, Edinburgh, Βρετανία, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (M.Sc.)
στην τεχνητή νοημοσύνη από το Bristol University, Βρετανία και πτυχιούχος μαθηματικός του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Νίκος Βέττας
Γενικός Διευθυντής - ΙΟΒΕ, Καθηγητής - Οικονομικό Παν/μιο
Αθηνών

Γενικός Διευθυντής στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) από το 2013.
Καθηγητής στο Οικονομικό Παvεπιστήμιο Αθηvώv, από το 2003, όπου έχει υπηρετήσει ως Πρόεδρος
του Τμήματος Οικovoμικής Επιστήμης και μέλος του Συμβουλίου του Ιδρύματος. Απόφοιτος της
Βαρβακείου και του Εθνικού και Καποδιστριακού Παvεπιστημίου Αθηvώv και κάτοχος διδακτορικού
από το University of Pennsylvania. Ειδικεύεται στη Βιoμηχαvική Οργάνωση, Μικρooικovoμική,
Θεωρία Παιγvίωv, και την Πολιτική Ανταγωνισμού και Ρύθμισης Αγορών. Έχει εργαστεί ως
Αναπληρωτής Καθηγητής στο Duke University στις Η.Π.Α. και ως Επισκέπτης Καθηγητής στο ΙNSEAD
στη Γαλλία. Είναι Associate Editor του Journal of Industrial Economics και του International Journal
of Industrial Organization όπως και Ερευνητικός Εταίρος στο Centre for Economic Policy Research
του Λονδίνου, ενώ έχει υπάρξει μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του European Association for
Research in Industrial Economics και Associate Editor του Journal of the European Economic
Association. Έχει υπηρετήσει ως τακτικό μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού και μέλος
του European Advisory Group for Competition Policy Ευρωπαïκής Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Είναι συν‐ιδρυτής του www.greekeconomistsforreform.com και συν‐διοργανωτής του ετήσιου
Conference for Research on Economic Theory and Econometrics.

Ευάγγελος Καλαμάκης
Senior Manager, Investment Banking Division - Alpha Bank A.E.

Ο κ. Καλαμάκης κατέχει 25ετή εμπειρία σε εταιρική και επενδυτική τραπεζική στον Όμιλο της
Alpha Bank, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΝΑ Ευρώπη. Σήμερα έχει την ευθύνη της Επενδυτικής
Τραπεζικής, Σύνθετων Χρηματοδοτήσεων και Διαχείρισης Μεγάλων Επενδυτικών Ακινήτων (REOs).
Κατέχει πτυχία ΒΑ & BSc από το University of Pennsylvania.

Νικόλαος Δημόπουλος
Compliance Director - Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών
& Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ)

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.

Χριστίνα Κολιάτση
Διευθύντρια Νομικής Υπηρεσίας - Ελληνική Εταιρεία
Συμμετοχών & Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ)

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών (2000) και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο
Τραπεζικό και Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο από το King’s College, University of London (2001-2002).
Εργάστηκε σε δικηγορικές εταιρείες με ειδίκευση στο Εταιρικό Δίκαιο και Δίκαιο Ενέργειας,
αναλαμβάνοντας τη θέση Partner και εν συνεχεία τη θέση Senior Manager σε μεγάλη ελεγκτική
εταιρεία, όπου ήταν επικεφαλής του τμήματος εταιρικού δικαίου και υπεύθυνη για εξαγορές,
συγχωνεύσεις (κατά το ελληνικό δίκαιο και διασυνοριακές ) και το μετασχηματισμό επιχειρήσεων.
Έχει διατελέσει νομική σύμβουλος στους ειδικούς εκκαθαριστές τριών συνεταιριστικών τραπεζών
και δημοσίων επιχειρήσεων. Επίσης ανέλαβε τη θέση Head of Legal σε ενεργειακή εταιρεία
με διεθνή παρουσία και από το έτος 2017 ανέλαβε τη θέση Chief Legal Counsel στην Ελληνική
Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας. Έχει δημοσιεύσει μελέτες σε νομικά περιοδικά και
σπουδάζει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΕΚΠΑ, Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα
(ΜΒΑ).

Βασίλης Βύζας
Tax & Legal Partner - PwC

Ο Βασίλης Βύζας είναι δικηγόρος Αθηνών από το 1998. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής
Αθηνών (1995) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος LL M από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
στο τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο (1996), καθώς και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών
από τη Νομική Σχολή Αθηνών στο Αστικό Δίκαιο (1998). Είναι Partner στο Φορολογικό και Νομικό
Τμήμα της PwC, στην οποία εργάζεται από το 2002, ενώ πριν έχει εργαστεί στο Φορολογικό και
Νομικό Τμήμα της Arthur Andersen στην Αθήνα και στο Δικηγορικό Γραφείο Ηλία Παρασκευά.
Ειδικεύεται σε θέματα εξαγορών και συγχωνεύσεων, διεθνών φορολογικών συναλλαγών και
ακινήτων. Έχει συντάξει μια σειρά από δημοσιεύσεις σε θέματα φορολογικού και νομικού
ενδιαφέροντος σε νομικά περιοδικά (Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών, Συνήγορος, Λογιστής),
αλλά και εφημερίδες – οικονομικές εκδόσεις (Καθημερινή, Βήμα, Euro2day). Έχει συγγράψει το
έργο «Η γενική διάταξη κατά της φοροαποφυγής – εύρος και όρια εφαρμογής» εκδόσεων Νομικής
Βιβλιοθήκης (Ιανουάριος 2017) και έχει συμμετάσχει στη συγγραφική ομάδα της κατ’ άρθρον
ερμηνείας του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας εκδόσεων Σάκκουλα (2018).

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

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

Μαρία Θεοδουλίδου
Οικονομική Διευθύντρια (Προγραμματισμός & Έλεγχος) Fourlis Group of Companies

H Μαρία Θεοδουλίδου είναι Οικονομική Διευθύντρια στον εισηγμένο στο Χρηματιστήριο Αθηνών Όμιλο
εταιρειών FOURLIS από το 2009 ενώ, την περίοδο 2000– 2008 ήταν η Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου
του Ομίλου. Εργάσθηκε στο συμβουλευτικό τμήμα της KPMG την περίοδο 1996 -2000 ως Manager και
στην 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ από το 1993 έως το 1995 ως Project Manager. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο
( M.Sc.) σε Operations Management από το University of Manchester (1993) και πτυχίο Μηχανικού
Παραγωγής και Διοίκησης από το Πολυτεχνείο Κρήτης (1991). Διαθέτει πιστοποίηση CISA (Certified
Information Systems Auditor) από το 2009, (CCSA) Certification in Control Self- Assessment, CIA
(Certification in Internal Audit) και Εσωτερικού Ελεγκτή σε Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
και Διασφάλισης Ποιότητας (Environmental and Quality Assurance Audit). Είναι μέλος του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, του Ελληνικού
Ινστιτούτου Ελεγκτών Πληροφοριακών Συστημάτων, της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του
Ελληνοαμερικάνικου Εμπορικού Επιμελητηρίου, της φορολογικής ομάδας του ΣΕΒ και του NED Club
στην Ελλάδα. Συμμετείχε ως μέλος των ομάδων εργασίας και των ΔΣ του Ελληνικού Συμβουλίου
Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) από το 2012 έως το 2017 και συμμετείχε ως μέλος στην ομάδα
που ετοίμασε την πρώτη και τη δεύτερη έκδοση του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης
(2010-2011, 2012-2013) και την πρώτη έκδοση του Ελληνικού Κώδικα Καλών Πρακτικών Εταιρικής
Διακυβέρνησης των Μη Εισηγμένων Εταιρειών (2015-2016). Υποστηρίζει ενεργά την Πρωτοβουλία
Επαγγελματικής Αλληλεγγύης Νέων Act-TLO συντονίζοντας την υλοποίηση σχετικών δράσεων σε
συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης από το 2016 (www.act-tlo.gr).

Βασίλης Μονογυιός
Senior Manager, Διεύθυνση Εσωτερικού
Ελέγχου - Όμιλος Eurobank

Ο Βασίλης Μονογυιός είναι Senior Manager στην Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου
Eurobank. Στο παρελθόν είχε εργαστεί σε ελεγκτική/συμβουλευτική εταιρεία. Κατέχει τους
επαγγελματικούς τίτλους του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (ΣΟΕΛ) και του Εσωτερικού Ελεγκτή (CIA,
CRMA). Η εμπειρία του αφορά σε ελεγκτικές και συμβουλευτικές εργασίες σε περιοχές όπως:
εταιρική διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων, βελτίωση εταιρικών διαδικασιών και αναδιοργάνωση,
εσωτερικός έλεγχος, διαδικασίες εξαγορών και συγχωνεύσεων και εργασίες εκθέσεων
πληροφόρησης (IFRS reports, Corporate Social Responsibility reports, Integrated Reports).
Έχει σημαντικό ερευνητικό, συγγραφικό και διδακτικό έργο σε θέματα σχετικά με τις ανωτέρω
γνωστικές περιοχές, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αθανάσιος Κουλορίδας
Managing Partner - ABLAW, Νομικός Σύμβουλος - Ένωση
Εισηγμένων Εταιρειών

Ο Αθανάσιος Στ. Κουλορίδας είναι Διαχειριστής Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Athens
Business Lawyers και Λέκτορας εταιρικού δικαίου και δικαίου της κεφαλαιαγοράς στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών (2013). Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1998) και
κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στο εμπορικό δίκαιο (LL.M., Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1999),
στο δίκαιο και τη λογιστική (M.Sc. in Law and Accounting, London School of Economics, 2000) και
διδακτορικού τίτλου (Ph.D.) στο εταιρικό χρηματοοικονομικό δίκαιο (εξαγορές) (London School of
Economics, 2004). Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των European Issuers, αναπληρωματικό
μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μέλος διαφόρων άλλων
επιστημονικών και νομοπαρασκευαστικών επιτροπών. Έχει σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων στο
χρηματοοικονομικό και εταιρικό δίκαιο.

Κωνσταντίνος Γώγος
Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου - Νομική Σχολή Α.Π.Θ.,
Διαχειριστής Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας
"Κωνσταντίνος Γώγος & Συνεργάτες"

Ο Κωνσταντίνος Γώγος είναι καθηγητής στη Νομική Σχολή Α.Π.Θ., όπου διδάσκει διοικητικό δίκαιο,
διοικητική δικονομία και δίκαιο περιβάλλοντος, χωροταξικό και πολεοδομικό. Έχει διατελέσει
επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου και
επισκέπτης ερευνητής στις Νομικές Σχολές του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης και του Ελεύθερου
Πανεπιστημίου του Βερολίνου. Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται, πέραν της διδακτορικής
διατριβής, πέντε μονογραφίες, καθώς και πάνω από 50 δημοσιευμένες μελέτες στην ελληνική,
αγγλική και γερμανική γλώσσα σε θέματα διοικητικού, διοικητικού δικονομικού, ενωσιακού και
περιβαλλοντικού δικαίου, όπως και δικαίου της χωροταξίας και της πολεοδομίας. Συμμετείχε στην
επιμέλεια τεσσάρων συλλογικών έργων, μεταξύ των οποίων και η «Κατ’ Άρθρον Ερμηνεία του
Κώδικα Δικηγόρων». Ο Κωνσταντίνος Γώγος δικηγορεί με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ως διαχειριστής
εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «Κωνσταντίνος Γώγος & Συνεργάτες».

Ιωάννης Σταυρόπουλος
Managing Partner - Stavropoulos & Partners Law Office

Δικηγόρος Αθηνών από το 1986. Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας από το
1997. Ιδρυτής και Διαχειριστής Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας «ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ».
Σπούδασε στη Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (1983) και στο Πανεπιστήμιο του Kent, U.K.
(LL.M., 1985). Ως φορολογικός σύμβουλος και δικηγόρος με μεγάλη εμπειρία και ειδίκευση σε θέματα
φορολογικού δικαίου, έχει ασχοληθεί με σημαντικό αριθμό υποθέσεων σχετικά με την εφαρμογή των
συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας, ενδο-ομιλικές συναλλαγές, και την Κοινοτική νομοθεσία για
την άμεση φορολογία και τον Φ.Π.Α. Αρκετές από τις υποθέσεις του έχουν δημιουργήσει νομολογία η
οποία έχει δημοσιευθεί σε Ελληνικά και διεθνή νομικά και φορολογικά περιοδικά. Έχει λάβει μέρος ως
εμπειρογνώμων ή εκπρόσωπος φορέων σε νομοπαρασκευαστικές και επιστημονικές επιτροπές. Κατά
τα έτη 2012-2013 συμμετείχε ενεργά ως εμπειρογνώμων στην επιτροπή αναμόρφωσης του φορολογικού
συστήματος υπό την προεδρία του Υφυπουργού Οικονομικών.
Ως νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων, έχει λάβει μέρος σε σημαντικές υποθέσεις συγχωνεύσεων και
εξαγορών, εγχώριες και διεθνείς συναλλαγές μεταβιβάσεων μετοχών και στοιχείων ενεργητικού και
υποθέσεων δικαίου ανταγωνισμού. Έχει δημοσιεύσει άρθρα για διάφορα θέματα φορολογικού δικαίου
και έχει μετάσχει ως ομιλητής σε πλήθος συνεδρίων. Συμμετέχει στη φορολογική επιτροπή του
Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου και σε αντίστοιχες επιτροπές άλλων Συνδέσμων και Επιμελητηρίων.

Ναταλί Κεδίκογλου
Επικεφαλής Νομικής Υπηρεσίας - Νέα Οδός & Οδός
Κεντρικής Ελλάδας

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

Θεοδώρα Ξυθάλη
Partner - KLC Law Firm

Η Θεοδώρα Ξυθάλη είναι Eταίρος στη Δικηγορική Εταιρεία KLC με μεταπτυχιακές σπουδές
στην Περιφερειακή Ανάπτυξη και μέλος του RICS. Διαθέτει 20ετή εμπειρία στον τομέα της
αξιοποίησης ακινήτων. Έχει ασχοληθεί με θέματα αποκρατικοποιήσεων ακινήτων, δημοσίων
συμβάσεων, τουρισμού, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά, τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρικού δικαίου
και κεφαλαιαγοράς. Έχει διατελέσει Νομική Σύμβουλος εταιρειών του ευρύτερου δημόσιου και
του ιδιωτικού τομέα, Διευθύντρια Νομικής Υπηρεσίας της ΕΤΑΔ ΑΕ, δικηγόρος της «Χρηματιστήριο
Αξιών» και μέλος Δ.Σ των εταιρειών «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας» και «Μαρίνα Ζέας» . Έχει
συμμετάσχει στην υλοποίηση σχεδίων ανάπτυξης εμπορικών κέντρων (VESO MARE, Escape Center,
Γυαλού Σπάτων) και μεγάλου οικιστικού συγκροτήματος (LOFOS EDISON) και υποστήριξε νομικά
τη λειτουργία των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Παλλήνης και Ασπροπύργου. Έχει
αρθρογραφήσει σε ελληνικές και ξένες εκδόσεις για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεργασίας
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και κτηματολογίου και έχει συμμετάσχει σε ομάδας εργασίας
σύνταξης σχεδίων νόμων για την τοπική αυτοδιοίκηση, τον τουρισμό και την κεφαλαιαγορά.

Αναστάσιος Βαλτούδης
Καθηγητής Αστικού Δικαίου - Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Ο Αναστάσιος Βαλτούδης είναι Καθηγητής Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.,
Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Διαιτητής του ΟΔΕΕ (Οργανισμός Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης
του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου), πρώην Διαιτητής της Εγνατίας Οδού Α.Ε. και ΔιαχειριστήςΕταίρος της «Δικηγορικής Εταιρίας Καθηγητή Αναστάσιου Βαλτούδη και Συνεργατών».
Είναι, επίσης, Τακτικός Επιστημονικός Συνεργάτης για το Αστικό Δίκαιο στο νομικό περιοδικό
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, Συνεργάτης λοιπών περιοδικών του ιδιωτικού δικαίου, Μέλος του
Εργαστηρίου της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό
Έγκλημα, ενώ υπήρξε κατά καιρούς και Μέλος Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών.
Διδάσκει Ενοχικό Δίκαιο επί εννέα (9) έτη στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και επί
είκοσι πέντε (25) έτη στη Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Έχει συγγράψει τέσσερις (4) Μονογραφίες Ενοχικού
Δικαίου (για την ευθύνη παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων, τις πωλήσεις επιχείρησης, τις
συμβάσεις έργου καθώς και για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό στις τριμερείς σχέσεις, ιδίως
του τραπεζικού δικαίου), κατ’ άρθρον ερμηνείες Ενοχικού Δικαίου και δεκάδες Μελέτες,
Γνωμοδοτήσεις και Παρατηρήσεις επί δικαστικών αποφάσεων σε ειδικά ζητήματα Ενοχικού και
Τραπεζικού Δικαίου, Διεθνούς Δικονομικού Δικαίου και Μεθοδολογίας του Δικαίου.

Γιάννης Κουρνιώτης
Partner - Lambadarios Law Firm

Ο Γιάννης έχει μεγάλη εμπειρία στον τομέα της χρηματοδότησης έργων, με επίκεντρο τα έργα
υποδομής και ενέργειας καθώς και τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Εκπροσωπεί
κυβερνήσεις, χορηγούς και δανειστές αναφορικά με έργα στον τομέα των μεταφορών, της υγείας,
της εκπαίδευσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της θερμικής ενέργειας, καθώς και
συναλλαγές που αφορούν παραχωρήσεις που χορηγούνται από κυβερνήσεις σε ιδιωτικούς
κατασκευαστές. Η τεχνογνωσία του Γιάννη περιλαμβάνει την εκπόνηση και διαπραγμάτευση
συμφωνιών παραχώρησης, εταιρικής σχέσης, μακροχρόνιας μίσθωσης, έργων και χρηματοδότησης.
Συμβουλεύει επίσης σε θέματα που αφορούν δημόσιες προσφορές και την ανάθεση δημόσιων
συμβάσεων, ιδίως σχετικά με τις κανονιστικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη σχεδίων και
συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και την αναδιάρθρωση μεγάλων έργων υποδομής και
ενέργειας. Ο Γιάννης έχει εμπειρία εκπροσώπησης πελατών στην ιδιωτικοποίηση, συγχώνευση και
εξαγορά εταιρειών πετρελαίου, φυσικού αερίου και κοινής ωφελείας, καθώς και την απόκτηση από
ξένους και τοπικούς επενδυτές εταιρειών ανάπτυξης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Ο Γιάννης κατατάσσεται σε όλες τις κορυφαίες εκδόσεις, όπως τα Chambers and Partners,
IFLR1000 και το Legal500, ως Εξέχων Πρόσωπο. Κατατάσσεται στο 2ο επίπεδο του Chambers
and Partners στους τομείς που αφορούν Τραπεζικό, Οικονομικό και Ενεργειακό Δίκαιο. Βρίσκεται
επίσης ως Υψηλά Ιστάμενο Πρόσωπο στις εκδόσεις IFLR1000, στους τομείς Ανάπτυξης και
Χρηματοδότησης Έργου και Τραπεζικού Δικαίου.

Μαρίλυ Παραλίκα
Associate - White & Case

Η Μαρίλυ Παραλίκα είναι senior associate στο τμήμα διεθνούς διαιτησίας της δικηγορικής εταιρείας
White & Case LLP στο Παρίσι και έχει εργαστεί για πάνω από δέκα χρόνια στον τομέα της διεθνούς
διαιτησίας. Η Μαρίλυ έχει εμπειρία ως δικηγόρος και διαιτητής σε διεθνείς εμπορικές και επενδυτικές
διαιτησίες σε τομείς όπως ενέργεια, κατασκευές, διεθνής πώληση, διαφορές μεταξύ εταίρων. Η
εμπειρία της περιλαμβάνει διαιτησίες ad hoc και υπό την αιγίδα οργανισμών διαιτησίας (ICC, ICSID,
LCIA, CRCICA, CCJA κ.λπ.). Πριν την τωρινή της θέση, η Μαρίλυ είχε εργαστεί ως Deputy Counsel στην
γραμματεία του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του ICC στο Παρίσι. Από τον Ιούλιο του 2017 είναι
Μέλος του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του ICC εκπροσωπώντας την Ελλάδα.
Η Μαρίλυ είναι δικηγόρος Αθηνών και Παρισίων. Δημοσιεύει και συμμετέχει σε συνέδρια σε θέματα
διεθνούς διαιτησίας και δικαίου προστασίας διεθνών επενδύσεων. Έχει διατελέσει εκπρόσωπος
του ICC Young Arbitrators Forum και είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού
ArbitralWomen και μέλος άλλων επαγγελματικών οργανισμών (LCIA Young International Arbitration
Group, IBA).

Νικόλαος Αυγουλέας
Partner - FDMA Law Firm

Ο Νικόλαος Αυγουλέας είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, με προπτυχιακές σπουδές στη Νομική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και μεταπτυχιακές σπουδές στην ίδια σχολή και στη Νομική Σχολή
το Πανεπιστημίου Humboldt του Βερολίνου. Είναι εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας «Φορτσάκης,
Διακόπουλος, Μυλωνογιάννης και Συνεργάτες» από το έτος 2017. Ειδικεύεται στο δημόσιο δίκαιο και
ειδικότερα στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Στο πεδίο των
ιδιωτικοποιήσεων έχει ασχοληθεί συμβουλευτικά ή/και δικαστικά, μεταξύ άλλων, με την παραχώρηση
της διαχείρισης και εκμετάλλευσης των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του Λιμένος Πειραιά, την πώληση του
πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ΟΛΠ ΑΕ στην COSCO, την παράταση του αποκλειστικού δικαιώματος
της ΟΠΑΠ ΑΕ και την πώληση του 33% των μετοχών της, την πώληση των μετοχών της Ελληνικό ΑΕ,
το αποκλειστικό δικαίωμα διοργάνωσης και διεξαγωγής ιπποδρομικού στοιχήματος, καθώς και την
παραχώρηση του αυτοκινητοδρόμου «Εγνατία Οδός».

Σοφία Μιχελάκη
Διευθύντρια Δραστηριοτήτων Νομικών Υπηρεσιών - ΔΕΣΦΑ

Η Σοφία Μιχελάκη, δικηγόρος, είναι Επικεφαλής Νομικών Υπηρεσιών του Διαχειριστή του Εθνικού
Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) ΑΕ. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Πανεπιστήμιο
ULB στις Βρυξέλλες και έχει εργαστεί στον τομέα του φυσικού αερίου, στη ΔΕΠΑ και στον ΔΕΣΦΑ από την
ίδρυσή του (2007).
Η κα Μιχελάκη είναι Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και γνωρίζει άριστα ελληνικά, αγγλικά
και γαλλικά, και σε μεσαίο επίπεδο γερμανικά και ιταλικά. Είναι ταμίας και μέλος του Δ.Σ. της Ενωσης του
Δικαίου της Ενέργειας και μέλος του GC Powerlist: Greece and Cyprus 2018.

Silver Sponsor

Στην PwC Ελλάδας, στόχος μας είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στην κοινωνία
και η επίλυση σημαντικών προβλημάτων. Είμαστε ένα δίκτυο εταιρειών σε 158 χώρες με
περισσότερα από 250.000 στελέχη, με ισχυρή δέσμευση στην παράδοση ποιοτικού έργου στις
ελεγκτικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες που αναλαμβάνουν. Έχουμε γραφεία
στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και απασχολούμε περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.pwc.gr για περισσότερες πληροφορίες.

Bronze Sponsor

Η Ελληνικός Χρυσός είναι μια μεταλλευτική εταιρεία χρυσού, αργύρου, μολύβδου και
ψευδαργύρου, με έδρα την Αθήνα. Από το 2004 μέχρι και σήμερα αναπτύσσει και λειτουργεί με
υπευθυνότητα, ασφάλεια και υπό τους αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους, τα Μεταλλεία
Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική, τα οποία αποτελούνται από τρία μεταλλευτικά έργα: Μεταλλείο
Στρατωνίου-Μαύρων Πετρών, Μεταλλείο Ολυμπιάδας, Έργο Σκουριών.
Συνεχίζοντας μία μεταλλευτική ιστορία 25 αιώνων, η Ελληνικός Χρυσός επενδύει στη βιώσιμη
ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας δίνοντας ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και
συμβάλλοντας στην ευημερία της τοπικής κοινωνίας με επενδύσεις που ξεπερνούν το $1 δισ.,
απασχόληση περίπου 2.000 εργαζόμενων, ενεργή στήριξη των τοπικών προμηθευτών και
σημαντικές επενδύσεις σε πρωτοβουλίες και έργα υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας.
Από το 2012, λειτουργεί ως θυγατρική της Eldorado Gold Corporation, μία καναδική μεταλλευτική
εταιρεία με 25 χρόνια εμπειρίας στην έρευνα, ανάπτυξη και λειτουργία μεταλλείων ανά τον
κόσμο.

Bronze Sponsor

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

Supporter

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 χωροταξικάπολεοδομικά 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.

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

Supporter

Η δικηγορική εταιρία Λαμπαδάριος και Συνεργάτες ιδρύθηκε το 1863 από τον Κωνσταντίνο
Ε. Λαμπαδάριο στην Αθήνα και λειτουργεί αδιάκοπτα από τότε με έναν μεγάλο αριθμό από
αξιοσέβαστους Έλληνες και διεθνείς πελάτες. Η εταιρία αριθμεί σήμερα 20 δικηγόρους και 8
εταίρους.
Η δικηγορική εταιρία Λαμπαδάριος έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο δυναμικές δικηγορικές
εταιρίες στην Ελλάδα, διευρύνοντας συνεχώς τους τομείς που δραστηριοποιείται με τη
δημιουργία ενός μοναδικού μείγματος κορυφαίων δικηγόρων με υψηλό επίπεδο εμπειρίας σε
συνδυασμό με μια ενεργητική ομάδα από νεαρούς εταίρους και δικηγόρους που αναλαμβάνουν
με επιτυχία τις πιο σύνθετες συναλλαγές για τους πελάτες της.
Η εταιρία ειδικεύεται σε μεγάλη ποικιλία εγχώριων και διεθνών εμπορικών συναλλαγών,
παρέχοντας νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πελάτες της διεθνώς,
συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων τομέων του δικαίου: εταιρικό δίκαιο, συγχωνεύσεις και
εξαγορές, δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ανταγωνισμού, τραπεζικό/χρηματοοικονομικό δίκαιο,
δίκαιο της κεφαλαιαγοράς, Project Finance, εμπράγματο δίκαιο, litigation, εμπορική διαιτησία
και εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών, ΤΜΤ/Πνευματικής Ιδιοκτησίας, εργατικό δίκαιο,
δίκαιο της ενέργειας, δίκαιο των δημόσιων έργων και κατασκευών και δίκαιο των αξιογράφων.
Η πελατειακή βάση της εταιρίας περιλαμβάνει τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ένα
ευρύ φάσμα επενδυτικών κεφαλαίων και θεσμικών επενδυτών, εταιρίες στο Χρηματιστήριο
που δραστηριοποιούνται στον βιομηχανικό και εμπορικό τομέα, καθώς και ιδιώτες. Επιπλέον, η
εταιρία έχει εκπροσωπήσει ξένους και εγχώριους πελάτες σε πολυάριθμες δικαστικές υποθέσεις
και διαιτησίες στο ICC/LCIA και σε εγχώριες διαφορές. Η εμπειρία της εταιρίας στον τομέα της
πνευματικής ιδιοκτησίας, του οποίου ηγείται η εταίρος Χαρά Δαούτη, περιλαμβάνει το δίκαιο των
εμπορικών σημάτων και της πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και εκτεταμένη εμπειρία στο δίκαιο
της Τεχνολογίας, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και των Τηλεπικοινωνιών (TMT) και την
Προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων. Ο εταίρος Κώστας Μποτόπουλος,
πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενισχύει την εμπειρία της εταιρίας στο δίκαιο
της κεφαλαιαγοράς και στο τραπεζικό δίκαιο. Η εταιρία ενδυνάμωσε πρόσφατα το τμήμα Project
Finance και του Τραπεζικού και δικαίου της ενέργειας, με την προσθήκη του εταίρου Γιάννη
Κουρνιώτη, ενός κορυφαίου επαγγελματία του χώρου, που εντάχθηκε στην εταιρεία για να
ηγηθεί του τμήματος Project Finance.

Supporter

Η Δικηγορική Εταιρεία «ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» έχει την έδρα της στην Αθήνα.
Οι ιδρυτές εταίροι εργάζονται μαζί από το 1991. Η εταιρεία προσφέρει ένα ευρύ πεδίο νομικών
υπηρεσιών, με ιδιαίτερη έμφαση στο διεθνές και εγχώριο φορολογικό δίκαιο, στο δίκαιο
του ανταγωνισμού, στο εμπορικό/εταιρικό δίκαιο, στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις
συγχωνεύσεις και εξαγορές, σε θέματα εταιρικής αναδιάρθρωσης και σε θέματα επίλυσης
διαφορών. Στα 28 χρόνια λειτουργίας της η εταιρεία έχει αποκτήσει εξαιρετική φήμη για τις
εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που προσφέρει ενώ διακρίνεται ανά σειρά
ετών από διεθνώς αναγνωρισμένους οδηγούς νομικών υπηρεσιών και νομικά περιοδικά.
Η βάση της πελατείας αποτελείται κυρίως από πολυεθνικές επιχειρήσεις που προέρχονται από
την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική και έχουν δραστηριότητες στην Ελλάδα και τον ευρύτερο
βαλκανικό χώρο καθώς και από μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις.
Το προσωπικό της εταιρείας αποτελείται από δικηγόρους με σύγχρονες προπτυχιακές και
μεταπτυχιακές σπουδές που επικουρείται από γραμματειακό και βοηθητικό προσωπικό
υποστηριζόμενο από σύγχρονη μηχανοργάνωση.
Κύριος στόχος είναι η επιτυχής ανταπόκριση στις αυξημένες απαιτήσεις των πελατών
διατηρώντας παράλληλα υψηλό βαθμό δυναμισμού, ευελιξίας και στενής προσωπικής επαφής
με κάθε υπόθεση.
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