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Πρόγραμμα Συνεδρίου



Πρόγραμμα Συνεδρίου

	 ΚΑΛΩΣΌΡΙΣΜΑ
09:30 – 10:15	 Λεωνίδης	Γρηγόρης,	
 Διευθύνων Σύμβουλος, CLEON Conferences & Communications

	 ΕΙΣΑΓΩΓΉ	ΣΤΌ	FORUM
	 Συντονισμός:	Αντώνης	Παπαγιαννίδης,	
 Δημοσιογράφος

	 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ	ΌΜΙΛΙΕΣ	
	 Απόστολος	Βεσυρόπουλος,	
 Υφυπουργός Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής 
 και Δημόσιας Περιουσίας

	 Γιώργος	Πιτσιλής,	
 Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

	 Κωνσταντίνος	Κόλλιας,	
 Πρόεδρος, Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ)

	 Σπυρίδων	Ι.	Φλογαΐτης	(VIDEO),	
 Διευθυντής του EPLO και Πρόεδρος του Διοικητικού 
 Συμβουλίου, Kαθηγητής Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή 
 του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
 Διδάκτωρ Νομικής και Ιστορίας

10:15 – 10:30 ΚΕΝΤΡΙΚΉ	ΌΜΙΛΙΑ
	 Κωνσταντίνα	Γαλλή,	
 Δικηγόρος, Αssociate Partner στο φορολογικό 
 τμήμα της ΕΥ Ελλάδος
	 Τίτλος	Όμιλίας:	«Go Green»: Η φορολογία ως εργαλείο επίτευξης 
 ενός πράσινου οικονομικού μοντέλου

10:30 – 11:30	 Ενότητα	Ι:	Επίκαιρα	φορολογικά	θέματα			

	 Συντονισμός:
	 Ιωάννης	Κ.	Δρυλλεράκης,	
 Δικηγόρος, Διευθύνων Εταίρος της δικηγορικής εταιρείας 
 ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ



	 Παναγιώτης	Δαβέρος,	
 Διευθυντής Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων Ομίλου, 
 Ελληνικά Πετρέλαια 
	 Τίτλος	Όμιλίας: «Ο ρόλος της φορολογίας στην ανάπτυξη και 
 στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων»

	 Γιάννης	Γουλιάς,	
 Εταίρος στο φορολογικό τμήμα της ΕΥ Ελλάδος 
	 Τίτλος	Όμιλίας:	«myDATA: Η επόμενη μέρα»

	 Βασιλική	Μιχαλοπούλου
 Δικηγόρος με εξειδίκευση στο φορολογικό δίκαιο και Εταίρος 
 της δικηγορικής εταιρείας ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
	 Τίτλος	Όμιλίας:	«Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών 
 Διαφορών – Ζητήματα και προβληματισμοί»

	 Χρήστος	Κρίγκας,	
 Λογιστής- Φοροτεχνικός KnΚ Accounting 
	 Τίτλος	Όμιλίας:	«Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, 
 δυνατότητες και προκλήσεις»

11:30 – 12:00	 Ενότητα	II:	Εξελίξεις	στην	αυτόματη	
	 ανταλλαγή	πληροφοριών

	 Δρ.	Πέτρος	Πανταζόπουλος,	
 Δικηγόρος, Εταίρος, Φορτσάκης Διακόπουλος
 Μυλωνογιάννης και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 
	 Τίτλος	ομιλίας:	«Προσωπική Ευθύνη Μελών Διοίκησης 
 Νομικών Προσώπων και Οντοτήτων από Φορολογικές  
 Παραβάσεις – Εξελίξεις και προβληματισμοί»

	 Δρ	Κατερίνα	Πέρρου,	
 Δικηγόρος - Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Νομικής Σχολής  
 ΕΚΠΑ - Νομική Σύμβουλος Διοικητή ΑΑΔΕ
	 Τίτλος	Όμιλίας:	«Το νέο πλαίσιο για τους κοινούς φορολογικούς 
 ελέγχους εντός ΕΕ»

12:00	–	12:10	 Διάλειμμα	



12:10 – 12:40	 Ενότητα	ΙΙI:	Ζητήματα	φορολόγησης	στην	ψηφιακή	οικονομία

	 Δρ.	Θεοχαροπούλου	Ελένη,
 ΔΝ Πανεπιστημίου Paris II, Αναπλ. Καθηγήτρια Φορολογικού   
 Δικαίου Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Member of the Advisory Scientific 
 Council της Tax Academy του EPLO
	 Τίτλος	Όμιλίας:	«Δυσχέρειες στη φορολογία εισοδήματος 
 της ψηφιακής οικονομίας»
 
	 Βασιλική	Αθανασάκη,	
 Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ, 
 Νομική Σύμβουλος Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
	 Τίτλος	Όμιλίας:	«Η έννοια της “σημαντικής ψηφιακής - 
 οικονομικής παρουσίας” στην εταιρική φορολογία»

	 Ενότητα	IV:	Υιοθέτηση	μέτρων	για	την	εισαγωγή	φορολογικών	

12:40 – 14:15	 κινήτρων	στο	Χρηματιστήριο.	Ενίσχυση	των	επενδύσεων	
	 και	ενδυνάμωση	εργαλείων	που	αναβαθμίζουν	
	 την	Κεφαλαιαγορά

	 Γιώργος	Μυλωνογιάννης,	
 Πρόεδρος, Ellaktor Group
	 Τίτλος	Όμιλίας:	«Ασφάλεια Δικαίου – Κυρώσεις. 
 Η Αντιαναπτυξιακή Διάσταση»

	 Αθηνά	Καλύβα,	
 Γενική Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής 
 και Δημόσιας Περιουσίας
	 Τίτλος	Όμιλίας:	«Φορολογικά κίνητρα και Χρηματαγορά»

	 Γιώργος	Μαυραγάνης,	
 Διαχειριστής εταίρος MK Legal Law Firm, Πρόεδρος  
 Επιστημονικής Επιτροπής Tax and Accounting  Academy EPLO  
	 Τίτλος	Όμιλίας:	«Φορολογικά Κίνητρα για την Ενίσχυση 
 της Κεφαλαιαγοράς»

	 Κώστας	Σφακάκης,	
 Σύμβουλος Διοίκησης Φορολογικών Θεμάτων, ΣΕΒ 
	 Τίτλος	Όμιλίας:	«Εναλλακτικά κίνητρα ενδυνάμωσης της
  επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο Χρηματιστήριο-Κεφαλαιαγορά»



Γρηγόριος Λεωνίδης
Διευθύνων Σύμβουλος
CLEON Conferences & Communications

Είναι απόφοιτος του Ludwig - Maximilians Universität München στον τομέα της Επικοινωνίας και 
των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ενώ είναι κάτοχος και Ph.D. Communication and Media Studies 
του ίδιου ιδρύματος. Εργάστηκε στην Siemens στην Γερμανία και γρήγορα συνέχισε στην Ελλάδα 
στην θέση του Corporate Communications Director. 

Κατά την διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας διετέλεσε υπεύθυνος επικοινωνίας 
μεταξύ άλλων στις: Όμιλος Βαρδινογιάννη, Παπαστράτος, Club Hotel Casino Loutraki και ΕΡΤ. To 
2014 ίδρυσε σε συνεργασία με την Palladian την Palladian Conferences όπου ήταν Μanaging Part-
ner έως τον Μάρτιο του 2021.

Ομιλητές

Αντώνης Παπαγιαννίδης
Συντονιστής και Σύμβουλος 
Περιεχομένου των Συνεδρίων

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. Υπήρξε σύμβουλος επικοινωνίας στην Τράπεζα της 
Ελλάδος (1999). 

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. 



Απόστολος Βεσυρόπουλος
Υφυπουργός Οικονομικών, 
Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Ο Απόστολος Φ. Βεσυρόπουλος είναι Έλληνας πολιτικός και από την 9η Ιουλίου 2019 διατελεί 
Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας 
Περιουσίας στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τον Ιουνίου 2012 εξελέγη βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην εκλογική περιφέρεια Ημαθίας 
και από το 2015 ήταν Υπεύθυνος του Τομέα Φορολογικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, ενώ 
το 2016 ορίστηκε Αν. Τομεάρχης Οικονομικών, με αρμοδιότητα τη φορολογική πολιτική.

Είναι υποψήφιος διδάκτωρ στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στον 
Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης. Κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους στη 
Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση του Τμήματος Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στο Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική 
Επιστήμη του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 
Είναι οικονομολόγος και απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της 
Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.



Γιώργος Πιτσιλής
Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ)

 O Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων Εσόδων, είναι επιτυχημένος 
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω (Δικηγόρος από το 2000).
 Έχει αποφοιτήσει από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από την οποία έλαβε και 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο. Είναι επίσης κάτοχος DEA Φορολογικού 
Δικαίου του Πανεπιστημίου Pantheon – Sorbonne (Paris I).
Ειδικεύεται και έχει σημαντική επαγγελματική εμπειρία σε όλο το φάσμα του  Φορολογικού 
Δικαίου, Ελληνικού,  Διεθνούς και Ευρωπαϊκού. 
Είναι μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών 
(2008).
 Είναι επίσης ομιλητής σε διάφορα συνέδρια και ημερίδες σχετικές με το Ελληνικό και Διεθνές 
Δίκαιο.
Υπηρέτησε ως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού των Φορολογικών Διοικήσεων (Intra-Eu-
ropean Organization of ΙΟΤΑ) για τις θητείες 2019-2020 και 2020-2021.



Κωνσταντίνος Κόλλιας
Πρόεδρος, 
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ)

Ο Κωνσταντίνος Κόλλιας γεννήθηκε στη Λάρισα το 1976. Σπούδασε οικονομικά στο Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει μεταπτυχιακό στην Οργάνωση και Διοίκηση 
Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και διδακτορικό δίπλωμα στο ίδιο αντικείμενο, στο 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Έχει διατελέσει ειδικός γραμματέας αποκρατικοποιήσεων στο Υπουργείο Οικονομίας & 
Οικονομικών, γενικός διευθυντής της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων του Υπουργείου 
Οικονομικών, αναπληρωτής διοικητής για την Ελλάδα στην Παρευξείνια Τράπεζα Επενδύσεων 
και Ανάπτυξης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Αττικής, μέλος 
του Δ.Σ. του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ), οικονομικός σύμβουλος του 
Υπουργού στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών και επισκέπτης καθηγητής στο Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Σήμερα, είναι επισκέπτης καθηγητής στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης, μέλος του Δ. Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας 
“Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.”, Partner στην Διαδικασία ΑΕ και οικονομικός σύμβουλος - 
σύμβουλος επιχειρηματικής ανάπτυξης στην KLC Law Firm. 
Τον Φεβρουάριο του 2014 εξελέγη Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και τον 
Φεβρουάριο του 2017 επανεξελέγη. Τον Ιανουάριο του 2020 ανανέωσε για τέσσερα ακόμη 
χρόνια την θητεία του στη θέση του Προέδρου του ΟΕΕ.



Σπυρίδων Ι. Φλογαΐτης
Διευθυντής του EPLO και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, 
Kαθηγητής Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Διδάκτωρ Νομικής και Ιστορίας

Διευθυντής του EPLO και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του είναι ο Kαθηγητής Δημοσίου 
Δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Σπυρίδων Ι. 
Φλογαΐτης, Διδάκτωρ Νομικής και Ιστορίας. Είναι επίσης Honorary Fellow στο Wolfson College 
του Πανεπιστημίου του Cambridge και επίτιμος Διδάκτωρ στη NSPSPA της Ρουμανίας και στη 
Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Λισαβώνας.

Γεννήθηκε στη Λευκάδα. Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου αποφοίτησε 
με Άριστα, καθώς και Ιστορία και Φιλολογία στην École Pratique des Hautes Études. Κατέχει 
διδακτορικό δίπλωμα στο Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο Paris II Panthéon-Assas και διδακτορικό 
δίπλωμα στην Ιστορία από το Πανεπιστήμιο Paris I Panthéon-Sorbonne της Γαλλίας. 

Είναι μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και ΣτΕ. Έχει 
διατελέσει Πρόεδρος του Διοικητικού Δικαστηρίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τρεις 
φορές υπηρεσιακός Yπουργός: Αν.Υπουργός Εξωτερικών (2015) και Υπ. Εσωτερικών (2007 και 
2009).

Μιλά Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ελληνικά. Έχει εκδώσει πολλά βιβλία σχετικά με 
το δημόσιο δίκαιο. 

Έχει τιμηθεί με το παράσημο του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής της Γαλλικής Δημοκρατίας και 
του Ιππότη της Τάξεως της Αξίας της Ιταλικής Δημοκρατίας. 



Κωνσταντίνα Γαλλή
Δικηγόρος, 
Αssociate Partner στο φορολογικό τμήμα της ΕΥ Ελλάδος

Η Κωνσταντίνα Γαλλή είναι Associate Partner στο φορολογικό τμήμα της EY Ελλάδος.

Εργάζεται στην EY με έδρα την Αθήνα από το 2012 (μετά από 7 χρόνια στη Διεύθυνση Φορολογίας 
Εισοδήματος του Υπουργείου Οικονομικών, νυν ΑΑΔΕ).

Ειδικεύεται σε θέματα που αφορούν στη φορολογία νομικών προσώπων, στους μετασχηματισμούς, 
και σε θέματα διεθνούς φορολογίας. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας, 
έχει επίσης ασχοληθεί εκτενώς με τη φορολογική στρατηγική και το σχεδιασμό, τους φορολογικούς 
ελέγχους, καθώς και τις συγχωνεύσεις και εξαγορές μεγάλων επιχειρήσεων. Επίσης ασχολείται 
εκτενώς με θέματα φορολογικής πολιτικής. 

Η εμπειρία της εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα εταιριών, οι οποίες καλύπτουν κυρίως τους κλάδους 
των καταναλωτικών προϊόντων, της ενέργειας, των ακινήτων και του χρηματοοικονομικού 
κλάδου.

Είναι δικηγόρος, μέλος του ΔΣΑ, Πτυχιούχος του Νομικού τμήματος του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Ευρωπαϊκό 
και Διεθνές Δίκαιο του ιδίου τμήματος. Επίσης έχει ολοκληρώσει το Φορολογικό Πρόγραμμα του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Έχει συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε πολλά σεμινάρια και συνέδρια, τόσο για τεχνικά και 
εξειδικευμένα φορολογικά θέματα, όσο και για ζητήματα στρατηγικής.  



Ιωάννης Κ. Δρυλλεράκης
Δικηγόρος, Διευθύνων Εταίρος της δικηγορικής εταιρείας 
ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (ειδίκευση στο business law 
περιλαμβανομένου του φορολογικού δικαίου)

Δικηγόρος, Διευθύνων Εταίρος της δικηγορικής εταιρείας ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (ειδίκευση 
στο business law περιλαμβανομένου του φορολογικού δικαίου). Διετέλεσε για περισσότερο από 20 
χρόνια Γενικός Διευθυντής Νομικών και Φορολογικών Υπηρεσιών των θυγατρικών επιχειρήσεων της 
Exxon και εν συνεχεία της Shell στην Ελλάδα καθώς και μέλος των Δ.Σ. τους και των Συμβουλίων 
Διοικήσεών τους. Διαθέτει εκτεταμένη και μακρόχρονη εμπειρία σε θέματα πάσης φύσεως 
επενδύσεων, ιδιωτικοποιήσεων και αποκρατικοποιήσεων, έχοντας ενεργήσει σε πολλές περιπτώσεις 
ως νομικός σύμβουλος είτε του Ελληνικού Δημοσίου είτε διεθνών και Ελλήνων επενδυτών. 

Διετέλεσε τακτικό μέλος των ανεξάρτητων αρχών Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Ανταγωνισμού και 
του Δ.Σ. πολλών ελληνικών εταιρειών, εισηγμένων και μη, καθώς και μέλος του Conciliators Panel του 
Διεθνούς Κέντρου Επίλυσης Επενδυτικών Διαφορών (ICSID). Είναι μέλος του Δ.Σ.Α., μέλος Δ.Σ. του 
Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος και πρώτος Πρόεδρός του, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής 
Εταιρείας Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών, Ταμίας της Ελληνικής Ένωσης 
Ευρωπαϊκού Δικαίου, μέλος της Διεθνούς Ένωσης Φορολογικού Δικαίου (IFA) και του Συνδέσμου 
Ελλήνων Εμπορικολόγων.

Είναι συγγραφέας νομικών βιβλίων και επιστημονικών άρθρων σε νομικά και οικονομικά περιοδικά. 
Έχει δώσει διαλέξεις και έχει συμμετάσχει σε Συνδέδρια ως ομιλητής για θέματα αναπτυξιακών 
νόμων, εμπορικού δικαίου, φορολογικού δικαίου και δικαίου του ανταγωνισμού. 



Παναγιώτης Δαβέρος
Διευθυντής Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων Ομίλου, 
Ελληνικά Πετρέλαια

Κατέχει από το 2007, τη θέση του Διευθυντή Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων Ομίλου στα 
Ελληνικά Πετρέλαια, έχοντας υπό την εποπτεία του το σύνολο των φορολογικών και τελωνειακών 
θεμάτων, για όλες τις εταιρείες του Ομίλου, σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ παράλληλα συμμετέχει 
ως μέλος, σε Δ.Σ. θυγατρικών του Ομίλου. 

Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του το 1990 στην εταιρεία Μεταξά, μέλους του Ομίλου Grand Met-
ropolitan, ως Προϊστάμενος Κοστολόγησης, Φορολογικών & Τελωνειακών, ενώ έχει αναλάβει 
θέσεις ευθύνης, ως Διευθυντής Λογιστηρίων και Οικονομικός Διευθυντής, στους κλάδους FMCG, 
ενέργειας και ξενοδοχείων.

Είναι τακτικό μέλος της Φορολογικής Επιτροπής του ΣΕΒ, της Φορολογικής Επιτροπής του 
Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, της Επιτροπής Εφοδιασμού & Τελωνείων του Συνδέσμου 
Εταιρειών Πετρελαιοειδών, καθώς και του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

Διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία και εξειδίκευση σε φορολογικά και τελωνειακά θέματα, 
έχοντας συμμετάσχει ενεργά σε projects αναδιοργάνωσης, σε εξαγορές, συγχωνεύσεις, στον 
συντονισμό ελέγχων, στην εφαρμογή φορολογικών διαδικασιών, καθώς και στη διαμόρφωση 
του φορολογικού πλαισίου υδρογονανθράκων.
Είναι απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
με ειδίκευση στη Λογιστική και έχει παρακολουθήσει πλήθος εξειδικευμένων εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων. Μιλάει Αγγλικά, Ιταλικά και Γαλλικά.



Γιάννης Γουλιάς
Εταίρος στο φορολογικό τμήμα της ΕΥ Ελλάδος

Ο Γιάννης Γουλιάς είναι Εταίρος στο φορολογικό τμήμα της EY στην Αθήνα και είναι υπεύθυνος 
για την οργάνωση και το συντονισμό των έργων που αφορούν στην χρήση της τεχνολογίας και στο 
μετασχηματισμό της φορολογικής διεύθυνσης αλλά και των έργων φορολογικού πιστοποιητικού.

 Εργάζεται στην EΥ με έδρα την Αθήνα από το 2002.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας, έχει συμμετάσχει σε έργα που είχαν ως 
αντικείμενο την παροχή φορολογικών συμβουλών αλλά και την παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης 
με τις φορολογικές διατάξεις σε πελάτες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των καταναλωτικών 
προϊόντων, της ενέργειας και των υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, έχει παράσχει συμβουλές σχετικά 
με τη φορολογική στρατηγική και το σχεδιασμό εταιρειών, τη δομή ομίλων εταιρειών αλλά και 
τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων ειδικού σκοπού στα πλαίσια συγχωνεύσεων/εξαγορών 
.Επίσης, έχει συμμετάσχει σε έργα υποστήριξης εταιρειών στο πλαίσιο φορολογικών ελέγχων, στη 
διενέργεια διαγνωστικών φορολογικών ελέγχων αλλά και στην καθημερινή υποστήριξη εταιρειών 
σε φορολογικά θέματα. 

Έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά με ειδίκευση λογιστική και 
χρηματοοικονομικά και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MBA) από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Έχει 
συμμετάσχει με επιτυχία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
στο Φορολογικό Δίκαιο και έχει διδάξει φορολογία εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων 
σε ιδιωτικό κολέγιο. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Φοροτεχνικός/Λογιστής 
Α΄ τάξης).



Δικηγόρος Αθηνών και εταίρος της Δικηγορικής εταιρείας «Σταυρόπουλος & Συνεργάτες» με 
κύριο αντικείμενο την παροχή φορολογικών συμβουλών αλλά και την εκπροσώπηση ελληνικών 
και πολυεθνικών επιχειρήσεων ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων σε υποθέσεις άμεσης και 
έμμεσης εταιρικής φορολογίας, τελωνειακού δικαίου, ενδοομιλικών συναλλαγών, εφαρμογής 
Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και ενωσιακού δικαίου. 

Διαθέτει μακρόχρονη και εκτεταμένη εμπειρία σε υποθέσεις φορολογικών ελέγχων και 
εξωδικαστικής εκπροσώπησης επιχειρήσεων ενώπιον των φορολογικών αρχών και της 
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, ενώ ασχολείται και με την προετοιμασία Φακέλων Τεκμηρίωσης 
Ενδοομιλικών Συναλλαγών. 

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MSc in Business for Lawyers από το ALBA Graduate Busi-
ness School, κάτοχος διπλώματος ειδίκευσης στο φορολογικό δίκαιο με τίτλο ALBA Postgraduate 
Professional Diploma in Taxation και κάτοχος του επαγγελματικού διπλώματος Advanced Diplo-
ma in International Taxation (ADIT) από το βρετανικό Chartered Institute of Taxation. 

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και του Ελληνικού Παραρτήματος του Interna-
tional Fiscal Association (IFA).

 Έχει συμμετάσχει στην έκδοση του Νομικού Επενδυτικού Οδηγού “Greek Law Digest – The Offi-
cial Guide to Greek law” με το άρθρο της “Indirect Taxes in Greece”.

Βασιλική Μιχαλοπούλου
Δικηγόρος με εξειδίκευση στο φορολογικό δίκαιο και Εταίρος 
της δικηγορικής εταιρείας ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ



Χρήστος Κρίγκας
Λογιστής- Φοροτεχνικός KnΚ Accounting

Πτυχιούχος πανεπιστημίου Αιγαίου Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση σε θέματα 
ελεγκτικής λογιστικής. Μεταπτυχιακό στη «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων και 
Οργανισμών του Ε.Κ.Π.Α. MBA in accounting. Παρακολούθηση του κύκλου εξειδίκευσης του ΑΙΑ 
The International Financial Reporting Standards (IFRS).

Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ Τάξης, συνιδρυτής της KnK Accounting. Aσκώ το επάγγελμα από 
το 2000 ως Λογιστής-Φοροτεχνικός και Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε λογιστικά και φορολογικά 
θέματα.

 Παράλληλα συνεργάζομαι ως εισηγητής στον φορολογικό σχεδιασμό start up επιχειρήσεων με 
το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο – Ε.Κ.Π.Α. στο πρόγραμμα «Η Επιχειρηματικότητα στην 
Πράξη» από το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ).
Εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων του Ο.Ε.Ε.
Αρθρογραφία για φορολογικά θέματα σε εφημερίδες και ιστοσελίδες και έχω συμμετοχή σε 
ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές.



Η Ελένη Θεοχαροπούλου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φορολογικού Δικαίου στη Νομική 
Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, μέλος του Advisory Scientific Council της Tax 
Academy του EPLO, πρώην εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ακαδημαική Επιτροπή της Ευρωπαικής 
Ένωσης Καθηγητών Φορολογικού Δικαίου (member of the EATLP-AC) (2017-2021) και δικηγόρος 
παρ’ ΑΠ. Είναι κάτοχος διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών (DEA Finances Publiques et Fiscali-
te) και Διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου των Παρισίων Pantheon-Assas (Paris II), με τον 
βαθμό Tres honorable avec felicitations. 

Στο επιστημονικό της έργο –πέρα από την διδασκαλία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 
επίπεδο σε Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και στη Σχολή Δικαστών- 
περιλαμβάνονται εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς 
και πολυάριθμες δημοσιευμένες μελέτες, στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά, στους εξής τομείς: 
ελληνικό, ενωσιακό, διεθνές και συγκριτικό φορολογικό και δημοσιονομικό δίκαιο. Μεταξύ 
των σημαντικότερων μελετών της συγκαταλέγονται πέντε μονογραφίες στο Φορολογικό 
Δίκαιο: 1.La fiscalite de la propriete litteraire et artistique. Etude comparee des droits francais 
et hellenique, ed. LGDJ Paris 2002, σελ. 1-331 (διδακτορικό), 2.Συνταγματικά και υπερεθνικού 
δικαίου ζητήματα σχετικά με την έκταση του αναιρετικού ελέγχου κατά την επιβολή πολλαπλών 
τελών για λαθρεμπορική τελωνειακή παράβαση, ΔτΑ, ΤεΣ ΙΙΙ2005, σελ.227-298, 3.Η φορολογία 
εισοδήματος από ηλεκτρονικό εμπόριο, εκδ. Αντ. N. Σάκκουλα, 2007, σελ.1-409, 4.Φορολογική 
διαφάνεια και ανταλλαγή πληροφοριών σε καιρούς δημοσιονομικής και παγκόσμιας οικονομικής 
κρίσης, Αφοι Κυριακίδη εκδόσεις ΑΕ, Θεσσαλονίκη 2016, σελ. 1-462. 5. Η άμεση φορολογία της 
ψηφιακής οικονομίας και η δημιουργία αξίας, εκδ Αφοι Κυριακίδη, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ, Θεσσαλονίκη 
2021, σελ. 1-425. 

Η διεθνής ακαδημαϊκή της δραστηριότητα περιλαμβάνει και τη συμμετοχή της τόσο ως κριτού 
(peer reviewer) σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά κύρους (Intertax 2018, 2019 και 2020), όσο 
και ως αξιολογήτριας διδακτορικών διατριβών αλλοδαπών Πανεπιστημίων (Bocconi 2014, 
Σορβοννη 2016, Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης 2018 και Πανεπιστήμιο Παρισίων 2 
2019), στα πλαίσια της διαδικασίας απονομής πανευρωπαικού βραβείου από την EATLP και την 
Ευρωπαική Επιτροπή.

Δρ. Ελένη Θεοχαροπούλου
ΔΝ Πανεπιστημίου Paris II, Αναπλ. Καθηγήτρια 
Φορολογικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΔΠΘ, 
Member of the Advisory Scientific Council της Tax 
Academy του EPLO



Βασιλική Αθανασάκη
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ, 
Νομική Σύμβουλος Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η κα. Βασιλική Αθανασάκη είναι Νομικός στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Διδάκτωρ της Νομικής 
Σχολής του ΕΚΠΑ, μεταδιδακτορική ερευνήτρια της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και επιστημονική 
συνεργάτης της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση του 
ΑΠΘ. Είναι ερευνήτρια στο Ευρωπαϊκό Νομικό Παρατηρητήριο για Νέες Τεχνολογίες (“ELON-
tech”) και Υπότροφος του ΙΚΥ, καθώς η μεταδιδακτορική της έρευνα συγχρηματοδοτείται από 
την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ, από όπου έχει λάβει με άριστα Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο. Έχει λάβει το Advanced Diploma of International Tax-
ation (ADIT) από το Βρετανικό Chartered Institute of Taxation και την Ανώτερη Επαγγελματική 
Πιστοποίηση στη Διεθνή Φορολογία του IBFD. 

Έχει εργασθεί σε εταιρείες Big4 και σε μεγάλες δικηγορικές εταιρείες και έχει πλούσια 
εμπειρία στο φορολογικό δίκαιο. Επιπλέον, έχει διατελέσει μέλος διαφόρων νομοθετικών και 
νομοπαρασκευαστικών επιτροπών σε θέματα δικαίου κεφαλαιαγοράς. Έχει υπάρξει εισηγήτρια 
σε πολλά συνέδρια και σεμινάρια σε Ελλάδα και εξωτερικό, έχει συγγράψει βιβλία με αντικείμενο 
το φορολογικό δίκαιο και αποτελεί μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Ινστιτούτου Διαφάνειας, 
Διαφθοράς και Οικονομικού Εγκλήματος του ΑΠΘ.



Δρ. Πέτρος Πανταζόπουλος
Δικηγόρος, Εταίρος, Φορτσάκης Διακόπουλος Μυλωνογιάννης 
και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Ο Πέτρος Πανταζόπουλος, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, είναι διδάκτωρ φορολογικού δικαίου της 
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Φορτσάκης 
- Διακόπουλος - Μυλωνογιάννης και Συνεργάτες. 

Στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας παρέχει νομικές συμβουλές και εκπροσωπεί 
στα διοικητικά δικαστήρια και το Συμβούλιο της Επικρατείας σε φορολογικές υποθέσεις μεγάλες 
ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις και ιδιώτες. 

Είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου 
διδάσκει φορολογικό δίκαιο σε μεταπτυχιακό επίπεδο και εισηγητής σε σεμινάρια σχετικά με 
όλα τα φορολογικά αντικείμενα. Διδάσκει επίσης στο Μακροχρόνιο Πρόγραμμα Εκπαίδευση 
Επαγγελματιών στη Λογιστική και Φορολογία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει 
συμμετάσχει στη συγγραφή πολλών έργων φορολογικού και διοικητικού δικαίου. 

Είναι, επίσης, μέλος της επιστημονικής επιτροπής των νομικών περιοδικών ΔΕΕ, ΘΠΔΔ και 
Επιχείρηση. 

Τέλος, είναι μέλος ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών 
Μελετών και του Ελληνικού Παραρτήματος της ΙFA.



Δρ Κατερίνα Πέρρου
Δικηγόρος - Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ - 
Νομική Σύμβουλος Διοικητή ΑΑΔΕ

Η Κατερίνα Πέρρου είναι δικηγόρος Αθηνών. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, από το οποίο έλαβε και Μεταπτυχιακό Τίτλο Ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο. Κάτοχος 
Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) στο Διεθνές Φορολογικό Δίκαιο από το IALS, Πανεπιστήμιο του 
Λονδίνου (ΗΒ). Η διδακτορική διατριβή της, με τίτλο “Taxpayer Participation in Tax Treaty Dispute Res-
olution”, έχει δημοσιευθεί από το IBFD. Διετέλεσε μεταδιδακτορική ερευνήτρια σε θέματα διεθνούς 
φορολογικού δικαίου στο IBFD και είναι επιστημονική συνεργάτις / μεταδιδακτορική ερευνήτρια 
στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου συμμετέχει στη διδασκαλία του Διεθνούς και 
Ευρωπαϊκού Φορολογικού Δικαίου στο Μεταπτυχιακό του Φορολογικού Δικαίου. Είναι επισκέπτρια 
καθηγήτρια σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού (QMUL, University of Amsterdam και Friedrich Alex-
ander University of Nuremberg) και έχει εκτενή αρθρογραφία σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά σε διάφορα θέματα διεθνούς και ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου. Είναι Νομική 
Σύμβουλος του Διοικητή ΑΑΔΕ.



Γιώργος Μυλωνογιάννης
Πρόεδρος, Ellaktor Group

Γεώργιος Μυλωνογιάννης, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών 
(Οικονομικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών) και Πτυχιούχος Νομικής (Νομική Σχολή 
Πανεπιστημίου Αθηνών).

Ειδικεύεται στο Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων, στο Φορολογικό Δίκαιο και στα ζητήματα 
αποκρατικοποιήσεων και παραχωρήσεων.

Στο χρονικό διάστημα 1989-1990 διετέλεσε Σύμβουλος του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού 
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος και στο χρονικό διάστημα 1990-1993 Σύμβουλος Επενδύσεων του 
Πρωθυπουργού. Κατά την περίοδο 1995-2005 διετέλεσε Νομικός Σύμβουλος της Daimler-Chrys-
ler (σημερινό Airbus Group) και των θυγατρικών του Ομίλου στην Ελλάδα.

Νομικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού για φορολογικά θέματα 2019-2021. 
Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας “Φορτσάκης, Διακόπουλος, Μυλωνογιάννης και Συνεργάτες” 
από την ίδρυσή της (2002) μέχρι σήμερα.

Aπό τις 27-1-2021 είναι Πρόεδρος του ΔΣ του Ομίλου «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ»



Αθηνά Καλύβα
Γενική Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής 
και Δημόσιας Περιουσίας

Γεννήθηκε στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 
με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Lund Σουηδίας, στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (Master στην Ευρωπαϊκή Οικονομία) και Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D) στα Εφαρμοσμένα 
Οικονομικά και τη Φορολογία από το Πανεπιστήμιο Middlesex, (Ην. Βασιλείου).

Από το 1992, κατόπιν εξετάσεων, είναι στέλεχος στο Υπουργείο Οικονομικών (νυν ΑΑΔΕ). 
Κατά τη διάρκεια της θητείας της, διετέλεσε Φορολογικός Ακόλουθος στην Μόνιμη Ελληνική 
Αντιπροσωπεία στην Ε. Ένωση στις Βρυξέλλες, Δ/ντρια Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του 
Υπουργείου Οικονομικών κα. Από το 2013 εργάζεται ως οικονομική αναλύτρια στην Γενική Δ/
νση Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με κύριο 
αντικείμενο την ανάλυση προτάσεων φορολογικής πολιτικής με στόχο, στο πλαίσιο των 
μεταρρυθμίσεων, τη διαμόρφωση φορολογικών πολιτικών φιλικών προς την ανάπτυξη και την 
οικονομική αποτελεσματικότητα.

Από 1ης Σεπτεμβρίου του 2019 τοποθετήθηκε Γενική Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής και 
Δημόσιας Περιουσίας στο Υπ. Οικονομικών. 

Έχει τιμηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία για την προσφορά της στην διεξαγωγή της Κυπριακής 
Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Διαθέτει δημοσιεύσεις σε ακαδημαϊκά περιοδικά. 
Γνωρίζει Αγγλικά, Σουηδικά, και Γαλλικά.



Γιώργος Μαυραγάνης
Διαχειριστής εταίρος MK Legal Law Firm, Πρόεδρος 
Επιστημονικής Επιτροπής Tax and Accounting Academy EPLO

Δικηγόρος (1990) διαχειριστής-εταίρος στη δικηγορική εταιρία MK Legal, Πρόεδρος της 
Ακαδημίας Φορολογίας και Λογιστικής EPLO και επικεφαλής του Συμβουλευτικού Επιστημονικού 
Συμβουλίου, πρώην Υφυπουργός Οικονομικών (2012-2015), πρώην επικεφαλής του Φορολογικού-
Νομικού-Λογιστικού Τμήματος της KPMG Ελλάδας (2007-2012) και Επισκέπτης Καθηγητής στο 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (2008-2011, 
2015-2017) και Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (2016). 

Κάτοχος διδακτορικού (1992-Υποτροφία Υπουργείου Οικονομικών πρόγραμμα ΝΑΤΟ) και Master 
– LL.M. (1989) από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (UCL) και πτυχίου του Νομικού Τμήματος της 
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1987). 

Εργάσθηκε ως νομικός και φορολογικός σύμβουλος εταιρειών, ενώ παράλληλα συνεργάστηκε 
με τις εταιρείες συμβούλων Deloitte (μέχρι το 1995) και KPMG (μέχρι το 2001). Υπήρξε ιδρυτικό 
μέλος και στη συνέχεια εταίρος της δικηγορικής εταιρείας “Κ. Παπακωστόπουλος & Συνεργάτες” 
μέλους του ομίλου KPMG μέχρι το 2005 και στη συνέχεια παρείχε υπηρεσίες σε επιχειρήσεις 
μέχρι το τέλος του 2006 οπότε επέστρεψε στην KPMG με την οποία συνεργάσθηκε μέχρι το 
2012. Μετά τη θητεία του ως εξωκοινοβουλευτικού Υφυπουργού Οικονομικών (Ιούνιος 2012 
- Ιανουάριος 2015), κατά τη διάρκεια του οποίου ήταν υπεύθυνος για την εισαγωγή του νέου 
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και των νέων Ελληνικών 
Λογιστικών Προτύπων, καθώς και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη φορολογική διοίκηση 
επέστρεψε και πάλι στον ιδιωτικό τομέα με δικηγορικό γραφείο ως δικηγόρος - σύμβουλος στον 
τομέα των επιχειρήσεων. 

Έχει συμμετάσχει σε συμβουλευτικά έργα που αφορούν μεγάλες επενδύσεις και αναδιαρθρώσεις 
εταιρειών και έχει δημοσιεύσει αρκετά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά



Κώστας Σφακάκης
Σύμβουλος Διοίκησης Φορολογικών Θεμάτων, ΣΕΒ

Ο κ. Κώστας Σφακάκης αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) το 
1974 και ξεκίνησε το 1975 την επαγγελματική του σταδιοδρομία στο εξωτερικό στην Ελεγκτική 
Εταιρεία PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα εργάσθηκε 
στο σύνολο των λειτουργειών της Οικονομικής Διεύθυνσης στις Εταιρείες BRISTOL MAYERS 
INT’L CORPORATION και JOHNSON & JOHNSON HELLAS AΒΕΕ. 

Από το 1983 έως το 2008 εργάσθηκε στην Εταιρεία COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ στις θέσεις του 
Οικονομικού Διευθυντή Ελλάδος και του Corporate Finance and External Relations Director ενώ 
αποτελούσε μέλος της ομάδας για τις εξαγορές και συγχωνεύσεις τις οποίες πραγματοποίησε ο 
όμιλος.

Από τον Οκτώβριο του 2014 μέχρι και σήμερα, είναι σύμβουλος Διοίκησης του Συνδέσμου 
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) σε θέματα Φορολογικής Πολιτικής. 
Από το 2014 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και 
Ελέγχων (ΕΛΤΕ). 

Συμμετέχει έως σήμερα στα Διοικητικά Συμβούλια και τις Επιτροπές Ελέγχου μεγάλων Ελληνικών 
Επιχειρηματικών ομίλων. 
Είναι, επίσης, Τακτικό Μέλος της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού 
Επιμελητηρίου, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Ελληνικού Παραρτήματος 
του International Fiscal Association (IFA).
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Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, 
εταιρικής στρατηγικής, συναλλαγών 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. 
H EY λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1926. Η ΕΥ Ελλάδος διαθέτει γραφεία σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη, ενώ εντάσσεται στην περιοχή της ΕΜΕΙΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή, 
Ινδία, Αφρική) και είναι μία από τις 31 χώρες που απαρτίζουν την περιοχή της CESA 
(Kεντρική, Ανατολική, Νοτιοανατολική Ευρώπη & Κεντρική Ασία) τη μεγαλύτερη 
περιοχή στην ΕΥ.

ey.com/el_gr

Gold Sponsor





Ένας δυναμικός Όμιλος με στέρεες βάσεις, που πρωταγωνιστεί στις ενεργειακές 
εξελίξεις στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.
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
• Παραγωγή και Εμπορία Πετροχημικών
• Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων
• Παραγωγή Ενέργειας
• Τεχνικές Μελέτες
H στρατηγική του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, με αναπτυξιακή προοπτική, ως 
βασικό εργαλείο για την πραγματοποίηση του οράματος να πρωταγωνιστήσει στην 
ενεργειακή μετάβαση, αναπτύσσοντας ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο στον 
κλάδο της ενέργειας, βασίζεται σε τρεις πυλώνες,
• Βελτίωση των βασικών δραστηριοτήτων, μέσω σειράς πρωτοβουλιών που 
βρίσκονται σε εξέλιξη στον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης και τη λειτουργική αριστοποίηση όλων των δραστηριοτήτων.
• Ανάπτυξη  κύριων  δραστηριοτήτων,  με  εκμετάλλευση  ευκαιριών  για  
μόχλευση παλαιότερων επενδύσεων για μεγιστοποίηση αξίας και ανάπτυξη της 
δραστηριότητας διεθνούς εμπορίας.
• Περαιτέρω ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ενέργειας, τη δημιουργία 
ουσιαστικής παρουσίας στον κλάδο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την αξιοποίηση 
του χαρτοφυλακίου έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων και τη διερεύνηση 
νέων τεχνολογιών για παραγωγή ενέργειας. Τα παραπάνω θα συνδράμουν 
στο να επιτευχθεί ο στόχος του Ομίλου για βελτίωση του περιβαλλοντικού του 
αποτυπώματος κατά 50% μέχρι το 2030

https://www.helpe.gr/

Silver Sponsor



Η Δικηγορική Εταιρεία ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ προσφέρει ολοκληρωμένες 
νομικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλους τους τομείς του δικαίου των επιχειρήσεων.
Ιδρύθηκε το 1971, με ηγετική και σταθερά αναπτυσσόμενη θέση στην Ελληνική 
αγορά. Στην εταιρεία συμμετέχουν 12 εταίροι και απασχολούνται 22 συνεργάτες 
πλήρους απασχόλησης, 14 άτομα διοικητικό προσωπικό και 15 ασκούμενοι. Η δομή 
της εταιρείας συνδυάζει την καλλίτερη δυνατή οργάνωση και την υψηλότατη ποιότητα 
υπηρεσιών που απαιτούνται για μεγάλες και πολύπλοκες συναλλαγές.
Η εταιρεία διαθέτει πολυετή εμπειρία στο εμπορικό και αστικό δίκαιο, στο εταιρικό 
και χρηματιστηριακό δίκαιο, στο δίκαιο ενέργειας και περιβάλλοντος, καθώς και σε 
θέματα δημοσίων διαγωνισμών και ιδιωτικοποιήσεων, με ιδιαίτερη εξειδίκευση και 
εμπειρία στο δίκαιο του ανταγωνισμού και στο φορολογικό δίκαιο. Διαθέτει επίσης 
μακρά εμπειρία στο χειρισμό διαιτησιών ενώ η απασχόληση στο χειρισμό υποθέσεων 
τόσο στα πολιτικά όσο και στα διοικητικά δικαστήρια καλύπτει μεγάλο τμήμα της 
εταιρικής δραστηριότητας.
Η εταιρεία επικεντρώνεται κυρίως στην παροχή συμβουλών σε πελάτες διεθνούς 
εμβέλειας, ενώ η συμμετοχή υψηλόβαθμων εταίρων της στις διοικήσεις διαφόρων 
πολυεθνικών ή εγχώριων εταιρειών προσφέρει βαθιά κατανόηση τόσο των νομικών 
όσο και των επιχειρηματικών πτυχών οποιασδήποτε εταιρικής συναλλαγής.
Το παγκόσμιο δίκτυο TerraLex, στο οποίο η εταιρεία είναι το αποκλειστικό μέλος για 
την Ελλάδα, παρέχει μια εξαιρετική πλατφόρμα για την αντιμετώπιση σημαντικών 
διασυνοριακών νομικών θεμάτων και διαφορών και τη διασφάλιση υπηρεσιών 
ποιότητας για υποθέσεις πελατών υπό αλλοδαπό δίκαιο.
Η εταιρεία αξιολογείται ετησίως και καταλαμβάνει υψηλές θέσεις στην κατάταξη 
διεθνών αναγνωρισμένων Νομικών Οδηγών (The Legal 500, Chambers Global, 
Chambers Europe , IFLR1000, Global Competition Review), διακρίσεις που είναι 
κυρίως αποτέλεσμα της θετικής αξιολόγησης των πελατών και συνεργατών της και 
επιβεβαιώνουν την προτεραιότητα που δίδεται στην άρτια στελέχωση και το υψηλό 
επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών της.
Γλώσσες επικοινωνίας : Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά.

https://www.dryllerakis.gr/

Bronze Sponsor



Η Δικηγορική Εταιρεία «Φορτσάκης, Διακόπουλος, Μυλωνογιάννης & Συνεργάτες» 
παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα του 
εταιρικού, διοικητικού και φορολογικού δικαίου. Η Εταιρεία διαθέτει 5 δικηγόρους, 
εταίρους (partners) και 18 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 
τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, στο δίκαιο της ενέργειας στις ιδιωτικοποιήσεις, 
στις επενδύσεις καθώς και στις συμβάσεις ανάθεσης κατασκευής και διαχείρισης 
μεγάλων έργων υποδομής στην Ελλάδα. Επιπλέον η Εταιρεία μας διαθέτει υψηλού 
επιπέδου εξειδίκευση και κατάρτιση στο φορολογικό και στο δημόσιο και διοικητικό 
δίκαιο με έμφαση στους δημόσιους διαγωνισμούς και στις δημόσιες συμβάσεις. 

Η εξαιρετική σημασία που αποδίδουμε στο συνδυασμό των νομικών πτυχών των 
υποθέσεων των πελατών μας με την εμπορική προσέγγισή τους, παρέχοντας 
έτσι έγκαιρες και αποτελεσματικές υπηρεσίες, δημιουργικές και πρακτικά άμεσα 
εφαρμόσιμες λύσεις, ακόμη και στις πλέον πολύπλοκες συναλλαγές και συμφωνίες, 
μας έχει αναδείξει ως μια εκ των κορυφαίων εταιρειών του κλάδου μας. 

https://fdmalaw.com/



H Παπαστράτος, θυγατρική εταιρεία της Philip Morris International (PMI), κατέχει 
ηγετική θέση στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων καπνού στην Ελλάδα για εννέα 
δεκαετίες. Το 2017 μετασχηματίστηκε ριζικά για την υλοποίηση του μεγάλου οράματος 
της PMI για έναν κόσμο απαλλαγμένο από το τσιγάρο. Με μια επένδυση ύψους 300 
εκατ. ευρώ, μετέτρεψε το εργοστάσιό της στον Ασπρόπυργο σε μονάδα αποκλειστικής 
παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού για το νέο, προϊόν δυνητικά μειωμένου 
κινδύνου σε σχέση με το τσιγάρο, το IQOS, το πρώτο προϊόν της ΡΜΙ που θερμαίνει 
και δεν καίει τον καπνό. Τον Ιούλιο του 2020 ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και 
Φαρμάκων (FDA) αδειοδότησε το IQOS ως προϊόν διαφοροποιημένου κινδύνου. Μέχρι 
τον Δεκέμβριο του 2020, περίπου 12,7 εκατ. ενήλικοι καπνιστές σε όλο τον κόσμο και 
περισσότεροι από 300.000 στην Ελλάδα είχαν επιλέξει τη νέα τεχνολογία. 

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της εταιρείας 
στο www.papastratosmazi.gr.



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 30 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.

https://stplaw.com/
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CONTACT DETAILS

For sponsorships and program details please contact: 

Grigorios Leonidis
Managing Director

T: +30 210 92 21 717
M: +30 697 998 2965

gleonidis@cleon.gr

For information about registration procedure please contact:

Victoria Zoina
Conferences & Marketing Director

T: +30 210 92 21 717
M: +30 690 6753 912

vzoina@cleon.gr
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