














Μαρία Ηλιοπούλου
Δικηγόρος - TAX Director, EY Eλλάδος



Παναγιώτης Σ. Δαβέρος
Ανώτερος Διευθυντής – Φορολογικών & Τελωνειακών Ομίλου, 

HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.



Αγγελική Γκλεζάκου
Partner Φορολογικού τμήματος, EY Ελλάδος



























Δήμητρα Χ. Πάσσιου
Δικηγόρος - Εταίρος, Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες 





SPONSORS



Στην ΕΥ, σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, παράγοντας μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας 

και την κοινωνία, και οικοδομώντας εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές. Αξιοποιώντας τα δεδομένα και την τεχνολογία, οι πολυσυνθετικές ομάδες μας, 

σε περισσότερες από 150 χώρες, οικοδομούν την εμπιστοσύνη μέσω της διασφάλισης της καλής λειτουργίας των επιχειρήσεων και βοηθούν τους πελάτες μας 

να αναπτυχθούν, να μετασχηματιστούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα. Μέσω των Ελεγκτικών, Συμβουλευτικών, Νομικών και Φορολογικών Υπηρεσιών μας, 

καθώς και μέσω των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών, οι ομάδες της EY θέτουν καλύτερες ερωτήσεις, για να καταλήξουν σε νέες απαντήσεις 

στα περίπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σήμερα. H EY λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1926. Η ΕΥ Ελλάδος διαθέτει γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη 

και Πάτρα. 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. 

Για να μάθεις περισσότερα για την EY, επισκέψου το:

ey.com/el_g

ey.com/el_g


Η Deloitte Ελλάδος, μέλος του παγκόσμιου δικτύου της Deloitte Touche Tohmatsu, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1975. Με γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Πάτρα, 

απασχολούμε περισσότερους από 2,400 επαγγελματίες, διαθέτοντας σημαντική εμπειρία και γνώση σε ελεγκτικές, συμβουλευτικές, χρηματοοικονομικές, φορολογικές και νομικές υπηρεσίες και σε 

υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνου. Ακολουθούμε το επιχειρηματικό μοντέλο της Deloitte και μέσα από την συνεργασία όλων των ομάδων των επαγγελματιών μας, αξιοποιούμε πάντα τα πιο σύγχρονα 

εργαλεία και τεχνολογίες σε συνδυασμό με τις κατάλληλες δεξιότητές μας, ώστε να προσφέρουμε καινοτόμες και αποτελεσματικές λύσεις στους πελάτες μας, από όλους τους κλάδους της ελληνικής 

οικονομίας. Ο πυρήνας όλων όσων κάνουμε είναι οι άνθρωποί μας, ενώ η εταιρική μας κουλτούρα βασίζεται στην εμπιστοσύνη και τη συνεργασία. Λειτουργούμε με διαφάνεια και σεβασμό, 

στηρίζοντας ο ένας τον άλλον, ενώ το εργασιακό μας περιβάλλον ενθαρρύνει τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη, τη συνεχή εκπαίδευση, την επαγγελματική εξέλιξη και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. 

Και όλα αυτά λειτουργώντας με γνώμονα την εταιρική υπευθυνότητα, δημιουργώντας ένα θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία και το περιβάλλον. Στα γραφεία μας στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί τo

Deloitte Alexander Competence Center, ένα πρότυπο κέντρο δημιουργίας τεχνογνωσίας, εκπαίδευσης και παραγωγικότητας, που ιδρύθηκε το 2017 για να αξιοποιήσει νέα ταλέντα και να μειώσει το 

φαινόμενο διαρροής του επιστημονικού δυναμικού. Το 2019 ιδρύθηκε το Deloitte Foundation, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που προωθούν την 

εκπαίδευση και τον πολιτισμό, την προστασία του περιβάλλοντος και την προσφορά βοήθειας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. To 2022, η Deloitte Ελλάδος συμπεριέλαβε στο portfolio των 

υπηρεσιών της την Deloitte Digital, που συνδυάζει τις υπηρεσίες ενός end-to-end digital transformation agency και μιας συμβουλευτικής εταιρείας. Μέσω μιας ευέλικτης και πρακτικής εκπαιδευτικής 

εμπειρίας, η Deloitte Academy βοηθά τους εκπαιδευόμενους να αναπτύσσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, πάντα πιο μπροστά από τις τάσεις της παγκόσμιας και της εγχώριας αγοράς και τις 

βέλτιστες πρακτικές. H KBVL, μέλος του παγκόσμιου δικτύου δικηγορικών εταιρειών με την επωνυμία Deloitte Legal στην Ελλάδα είναι ανεξάρτητη δικηγορική εταιρεία εγγεγραμμένη στο Δικηγορικό 

Σύλλογο Αθηνών που παρέχει νομικές υπηρεσίες σχεδιασμένες για να εξυπηρετούν τους επιχειρηματικούς στόχους των πελατών. 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Deloitte Greece | Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory, Tax & Legal services, Audit and reports | Global (www2.deloitte.com/gr)

https://www2.deloitte.com/gr/en.html
www2.deloitte.com/gr


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 17 εταίροι και απασχολούνται 17 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.

Για περισσότερες πληροφορίες:  Home | Dryllerakis & Associates (www.dryllerakis.gr)

https://www.dryllerakis.gr/
http://www.dryllerakis.gr/


H HELLENiQ ENERGY αποτελεί έναν από τους κορυφαίους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες σε 6 χώρες. 

Οι κύριες δραστηριότητες του περιλαμβάνουν τη Διύλιση, Εφοδιασμό και Πωλήσεις Πετρελαιοειδών & Πετροχημικών, 

τη Λιανική Εμπορία Πετρελαιοειδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την Παραγωγή & Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας 

καθώς επίσης και την Προμήθεια, Διανομή και Εμπορία Φυσικού Αερίου.

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Empowering Tomorrow (helleniqenergy.gr)

https://www.helleniqenergy.gr/


Η Δικηγορική Εταιρεία «Φορτσάκης - Διακόπουλος & Συνεργάτες» παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα του εταιρικού, διοικητικού και φορολογικού δικαίου. 

Η Εταιρεία διαθέτει 4 δικηγόρους, εταίρους (partners) και 20 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.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Fortsakis, Diakopoulos & Associates Law Firm (fdmalaw.com)

https://fdmalaw.com/


Στην PwC Ελλάδας, στόχος είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στην κοινωνία και η επίλυση σημαντικών προβλημάτων. 
Δεσμευόμαστε στην παράδοση ποιοτικού έργου σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχουμε (ελεγκτικές, φορολογικές και συμβουλευτικές). 

Αποτελούμε κομμάτι ενός δικτύου εταιρειών σε 155 χώρες με περισσότερα από 284.000 στελέχη. 
Στην Ελλάδα, έχουμε παρουσία, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με περισσότερους από 1.200 εργαζόμενους.

Οι ομάδες μας αποτελούνται από διεθνούς κύρους συμβούλους, με βαθιά γνώση του κάθε κλάδου και πολυετή επαγγελματική εμπειρία.
Συνδυάζουν ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων σε θέματα στρατηγικής, διαδικασιών, χρηματοοικονομικών, διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, διαχείρισης κινδύνου και τεχνολογίας.

Επενδύουμε χρόνο στην κατανόηση της δραστηριότητας και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι πελάτες μας. 
Αξιοποιούμε τη γνώση μας τόσο για τις τοπικές όσο και τις διεθνείς αγορές και επανεξετάζουμε τις παραδοσιακές πρακτικές, στοχεύοντας στο σχεδιασμό 
και στην υλοποίηση αποτελεσματικής στρατηγικής που απαντά στις εξειδικευμένες ανάγκες και τις τάσεις της αγοράς, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης.

Για περισσότερες πληροφορίες:
PwC Greece: Audit and assurance, advisory, tax services (https://www.pwc.com/gr/en)

https://www.pwc.com/gr/en


Η Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία παρέχει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων νομικών υπηρεσιών κυρίως στο πεδίο του αστικού & του εμπορικού 
δικαίου καθώς και του δικαίου των επιχειρήσεων. Συνδυάζοντας νομική κατάρτιση και γνώση του σύγχρονου επιχειρηματικού γίγνεσθαι, παρέχουμε δημιουργικές και αποτελεσματικές 

λύσεις για τους πελάτες μας. Το πεδίο εργασίας της εταιρείας περιλαμβάνει κυρίως τους εξής τομείς: 
Δικαστική Επίλυση Αστικών & Εμπορικών Διαφορών, Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών, Αστικό & Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Επιχειρήσεων, Εξαγορές & Συγχωνεύσεις, 

Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Private Equity & Venture Capital), Χρηματοοικονομικό Δίκαιο & Κεφαλαιαγορά, Τραπεζικό & Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο, Ναυτιλιακό Δίκαιο, 
Πτωχευτικό Δίκαιο & Δίκαιο Αναδιάρθρωσης, Κληρονομικό Σχεδιασμό & Διαδοχή, Ακίνητα, Εργατικό Δίκαιο, Φορολογικό Δίκαιο, Πνευματική Ιδιοκτησία/Προσωπικά Δεδομένα. 
Επιπροσθέτως, οι εταίροι και οι συνεργάτες της εταιρείας δραστηριοποιούνται σε πολυάριθμες επιστημονικές εργασίες, που περιλαμβάνουν τη δημοσίευση νομικών άρθρων,

συμμετοχή σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και συμμετοχή ως ομιλητές σε συνέδρια και Ελληνικά ή διεθνή fora. 

Για περισσότερες πληροφορίες: 
A.S. Papadimitriou & Partners (saplegal.gr)

https://saplegal.gr/

