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10:00 – 10:45 Γρηγόρης Λεωνίδης,  

Διευθύνων Σύμβουλος, CLEON Conferences & Communications

ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ FORUM - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ

Αντώνης Παπαγιαννίδης,  
Δημοσιογράφος – Δικηγόρος  

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΉ ΟΜΙΛΙΑ

Απόστολος Βεσυρόπουλος, 
Υφυπουργός Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής 
και Δημόσιας Περιουσίας
Τίτλος ομιλίας: «Φορολογική πολιτική με αναπτυξιακή διάσταση - 
Συνεχείς μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις»

Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας, 
Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ)

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

10:45 – 12:00 PANEL Ι: Επίκαιρα φορολογικά θέματα
     
 
 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ

Αντώνης Παπαγιαννίδης,  
Δημοσιογράφος – Δικηγόρος 

Μαρία Ήλιοπούλου, 
Δικηγόρος - TAX Director, EY Eλλάδος
Τίτλος ομιλίας: «Πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις σε σχέση 
με την επαναφορά της επιβολής τελών χαρτοσήμου επί 
χρηματοδοτήσεων»

Παναγιώτης Σ. Δαβέρος, 
Ανώτερος Διευθυντής Φορολογικών & Τελωνειακών Ομίλου, 
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.
Τίτλος ομιλίας: «Προτάσεις προσαρμογής στα νέα φορολογικά 
δεδομένα»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
NJV Athens Plaza



Αγγελική Γκλεζάκου, 
Partner, Φορολογικού τμήματος, EY Ελλάδος
Τίτλος ομιλίας: «Φορολογία στην ψηφιακή εποχή (Digital Data, Big 
Data)»

Ιωάννης Παπαδάκης, 
Εταίρος, ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΙΚH ΕΤΑΙΡΕIΑ
Τίτλος ομιλίας: «Φορολογία κρυπτονομισμάτων: Εξελίξεις σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο»

12:00 – 12:15 ΟΜΙΛΙΑ
Κωνσταντίνος Ρουμπής, 
Tax & Legal Partner, Deloitte
Τίτλος Ομιλίας: «Ελληνικές συμμετοχικές εταιρείες στο πλαίσιο  
της ATAD 3»

12:15 – 12:25 10’ Διάλειμμα 

12:25 – 13:40 PANEL II: Εξελίξεις στο Διεθνές φορολογικό περιβάλλον - Pillar I  
 και Pillar II και προτάσεις οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

     
 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ

 Ιωάννης K. Δρυλλεράκης, 
 Διευθύνων Εταίρος της ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ –    
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δρ Αθηνά Καλύβα, 
Επικεφαλής Οικονομικής Μονάδας στην Μόνιμη Ελληνική 
Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε. Πρώην Γενική Γραμματέας Φορολογικής 
Πολιτικής και Δημόσιας Υπηρεσίας, Υπουργείο Οικονομικών 
Τίτλος ομιλίας: «Φορολογικές μεταρρυθμίσεις στην Ε.Ε και οι 
γεωπολιτικές εξελίξεις» 

Πέτρος Πανταζόπουλος, 
Δικηγόρος, ΔΝ, Μεταδιδάκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου 
Αθηνών
Τίτλος ομιλίας: «Κοινοί φορολογικοί έλεγχοι υπό την Οδηγία DAC 7»



Δρ. Κατερίνα Πέρρου, 
Δικηγόρος Αθηνών, Μεταδιδάκτορας Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, 
Νομική Σύμβουλος Διοικητική ΑΑΔΕ 
Τίτλος ομιλίας: «Το δικηγορικό απόρρητο και η υποχρέωση 
αποκάλυψης δηλωτέων διασυνοριακών ρυθμίσεων (DAC 6).»

Σοφία Σταυρίδη, 
Associate - Pinsent Masons LLP, London
Τίτλος ομιλίας: «Shell entities/DEBRA»

13:40 – 14:10 30’ Διάλειμμα - Ελαφρύ Γεύμα 

14:10 -14:25 ΟΜΙΛΙΑ: 
Ρένος Καραστάθης, 
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Στρατηγικής Τεχνολογιών 
Πληροφορικής (ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ.), Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.), Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Τίτλος ομιλίας: «Ψηφιοποίηση υπηρεσιών, απλοποίηση 
διαδικασιών για τις επιχειρήσεις - Η περίπτωση του myDATA»

14:25 -15:15 PANEL III: Διαρθρωτικές αλλαγές και φορολογία 

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ

 Κώστας Σφακάκης, 
 Σύμβουλος Διοίκησης Φορολογικών Θεμάτων, ΣΕΒ

Άγις Μοσχοβάκος, 
Tax Partner, PwC Ελλάδας
Τίτλος ομιλίας: «Κάνοντας τη φορολογία σύμμαχο του ESG»

Δήμητρα Χ. Πάσσιου, 
Δικηγόρος - Εταίρος, Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες 
Δικηγορική Εταιρία
Τίτλος ομιλίας: «Κίνητρα για την προσέλκυση νέων φορολογικών 
κατοίκων και επενδύσεων στην Ελλάδα. Φορολογικό πλαίσιο. 
Εξελίξεις και προοπτικές»

Χρήστος Κρίγκας, 
Λογιστής- Φοροτεχνικός, KnΚ Accounting
Τίτλος ομιλίας: «Ελεγκτικές διαδικασίες από την ΑΑΔΕ 
που αφορούν φυσικά και νομικά πρόσωπα: ζητήματα και 
προβληματισμοί»



ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Γρηγόρης Λεωνίδης

Αντώνης Παπαγιαννίδης

Διευθύνων Σύμβουλος
CLEON Conferences & Communications

Συντονιστής και Σύμβουλος 
Περιεχομένου των Συνεδρίων

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. Τον 
Μάρτιο του 2021, ίδρυσε την CLEON Conferences and Communications.

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 Ελληνας 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.



Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας
Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (OEE))

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. Εχει 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.

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). Εχει 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-
European Organization of ΙΟΤΑ) για τις θητείες 2019-2020 και 2020-2021.



Μαρία Ηλιοπούλου
Δικηγόρος - TAX Director, EY Eλλάδος

Η Mαρία Ηλιοπούλου είναι Director στο φορολογικό τμήμα της EY Ελλάδος. Εργάζεται στην EY με έδρα 
την Αθήνα από το 1999. Ειδικεύεται σε θέματα που άπτονται της φορολογίας νομικών προσώπων, 
της έμμεσης φορολογίας, διεθνούς φορολογίας συμπεριλαμβανομένων θεμάτων ενδοομιλικών 
συναλλαγών καθώς και εταιρικών μετασχηματισμών. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της 
σταδιοδρομίας, έχει επίσης ασχοληθεί εκτενώς με τη φορολογική στρατηγική και το σχεδιασμό, τους 
φορολογικούς ελέγχους και έχει παράσχει υποστήριξη στα πλαίσια ενδικοφανών και φορολογικών 
προσφυγών. Η εμπειρία της εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα εταιριών, οι οποίες καλύπτουν κυρίως 
τους κλάδους των καταναλωτικών προϊόντων, των φαρμάκων, του αυτοκινήτου, των οπλικών 
συστημάτων, της ενέργειας και του χρηματοοικονομικού κλάδου. Είναι δικηγόρος, μέλος του ΔΣΑ, 
Πτυχιούχος του Νομικού τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Δημόσιο και Φορολογικό δίκαιο του ιδίου τμήματος. Επίσης 
έχει ολοκληρώσει το Φορολογικό Πρόγραμμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παναγιώτης Σ. Δαβέρος
Ανώτερος Διευθυντής Φορολογικών & Τελωνειακών Ομίλου, 
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.

Κατέχει σήμερα τη θέση του Ανώτερου Διευθυντή Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων Ομίλου στα 
Ελληνικά Πετρέλαια, έχοντας ήδη από το 2007 υπό την εποπτεία του, το σύνολο των φορολογικών και 
τελωνειακών  θεμάτων, καθώς και των αναπτυξιακών νόμων, 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 Metropolitan, 
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 Σ.Ε.Β., της Φορολογικής Επιτροπής του 
Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, της Επιτροπής Εφοδιασμού & Τελωνείων του Συνδέσμου Εταιρειών 
Πετρελαιοειδών, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της Διεθνούς Ενωσης Φορολογικού 
Δικαίου (I.F.A.). Διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία και εξειδίκευση σε φορολογικά και τελωνειακά θέματα, 
έχοντας συμμετάσχει ενεργά σε projects αναδιοργάνωσης, σε εξαγορές, συγχωνεύσεις, στον συντονισμό 
ελέγχων, στο σχεδιασμό και  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.



Αγγελική Γκλεζάκου
Partner, 
Φορολογικού τμήματος, EY Ελλάδος

Η Αγγελική Γκλεζάκου είναι Partner με σημαντική εμπειρία στο τμήμα Παροχής Φορολογικών 
και Λογιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY σε ένα ευρύ φάσμα φορολογικών υπηρεσιών 
αναφορικά με εταιρική φορολογία εισοδήματος, ΦΠΑ και έμμεσης φορολογίας, διαγνωστικών 
φορολογικών ελέγχων, υπηρεσιών φορολογικής υποστήριξης σε περιπτώσεις φορολογικών 
διαφορών/ καταλογισμών καθώς και παραμετροποίησης λογιστικών συστημάτων. 

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας, έχει συμμετάσχει σε έργα που είχαν 
ως αντικείμενο την παροχή  φορολογικών συμβουλών αλλά και την παροχή υπηρεσιών 
συμμόρφωσης, σε φορολογικά θέματα διαχειριστικού ελέγχου, μετασχηματισμών επιχειρήσεων 
καθώς και λογιστικής συμμόρφωσης. 

Είναι Πτυχιούχος του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς με ειδίκευση στη λογιστική και τα χρηματοοικονομικά και κατέχει 
μεταπτυχιακό τίτλο Διεθνών Χρηματοοικονομικών και Λογιστικών Προτύπων (International Ac-
counting & Finance) του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης με εξειδίκευση στην αναβαλλόμενη 
φορολογία. Εχει συμμετάσχει με επιτυχία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών στο Φορολογικό Δίκαιο.



 
Ιωάννης Κ. Δρυλλεράκης
Διευθύνων Εταίρος 
ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕIΑ

Δικηγόρος, Διευθύνων Εταίρος της δικηγορικής εταιρείας ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, 
απόφοιτος της Νομικής Σχολής του  (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.
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.  Εχει 
διατελέσει Διαιτητής και Επιδιαιτητής και έχει χειριστεί σημαντικές υποθέσεις διαιτησίας. Εχει 
συμμετάσχει σε Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές για τη μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου 
σε θέματα φορολογικού δικαίου, ανταγωνισμού και ιδιωτικοποιήσεων.
Διετέλεσε τακτικό μέλος των ανεξάρτητων αρχών Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Ανταγωνισμού 
και του Δ.Σ. πολλών ελληνικών εταιρειών, εισηγμένων και μη.  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 
Ενωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου, μέλος της Διεθνούς Ενωσης Φορολογικού Δικαίου (IFA) και του 
Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων.
Είναι συγγραφέας νομικών βιβλίων και επιστημονικών άρθρων σε νομικά και οικονομικά 
περιοδικά. Εχει δώσει διαλέξεις και έχει συμμετάσχει σε Συνδέδρια ως ομιλητής για θέματα 
αναπτυξιακών νόμων, εμπορικού δικαίου, φορολογικού δικαίου και δικαίου του ανταγωνισμού.



Δρ Αθηνά Καλύβα
Επικεφαλής Οικονομικής Μονάδας στην Μόνιμη Ελληνική 
Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε. Πρώην Γενική Γραμματέας Φορολογικής 
Πολιτικής και Δημόσιας Υπηρεσίας, Υπουργείο Οικονομικών 

Γεννήθηκε στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 
με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Lund Σουηδίας, στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (Μάστερ στην Ευρωπαϊκή Οικονομία) και Διδακτορικό δίπλωμα (PhD) στα Εφαρμοσμένα 
Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Middlesex, (Λονδίνο Ην. Βασιλείου). Από το 1992, κατόπιν 
εξετάσεων, είναι στέλεχος στο Υπουργείο Οικονομικών (νυν ΑΑΔΕ). Από 25.01.2022 υπηρετεί 
ως επικεφαλής της Οικονoμικής Μονάδας στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε. 
Μεταξύ των καθηκόντων της περιλαμβάνονται ζητήματα φορολογίας (άμεση και άμεση), 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και κεφαλαιαγορές, κρατικές ενισχύσεις, ζητήματα Τελωνειακής 
Ενωσης, συντονισμός του Συμβουλίου ECOFIN κλπ. 
Από 01.09.2019, έως 31.12.2021 κατείχε τη θέση της Γενικής Γραμματέως Φορολογικής 
Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας στο Υπουργείο Οικονομικών, υπεύθυνη για την ανάπτυξη 
φιλικών προς την ανάπτυξη φορολογικών πολιτικών και τη διαχείριση της Δημόσιας Περιουσίας.. 
Ειδικότερα, ασχολήθηκε με τον στρατηγικό σχεδιασμό, την επίβλεψη της σύνταξης και της 
ποιότητας της νέας φορολογικής νομοθεσίας και των μεταρρυθμίσεων, εστιάζοντας στην 
εισαγωγή νέων φορολογικών κινήτρων, στην επίβλεψη της αξιολόγησης των επιπτώσεων των 
νέων φορολογικών μεταρρυθμίσεων, στην ανάπτυξη της ικανότητας ποσοτικής μέτρησης των 
φορολογικών μεταρρυθμίσεων, στην υποστήριξη και εφαρμογή του φορολογικού προγράμματος 
της κυβέρνησης, στη συμβολή στη διαπραγμάτευση διεθνών φορολογικών συμφωνιών σε 
επίπεδο Ε.Ε και ΟΟΣΑ. κ.λπ.
Κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα θητείας της, διετέλεσε επίσης Φορολογικός Ακόλουθος στην 
Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες εκπροσωπώντας το Υπουργείο Οικονομικών 
σε όλες της Ομάδες αρμόδιες για τη Φορολογία του Συμβουλίου της Ε.Ε. Διετέλεσε επίσης Δ/
ντρια Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών. Από το 2013 έως το 2019 
εργάστηκε ως οικονομική αναλύτρια στην Γενική Δ/νση Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών 
Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG ECFIN), 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. Εχει 
τιμηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία για την προσφορά της-ούσα αποσπαθείσα Φορολογική 
Ακόλουθος στο Υπουργείο Οικονομικών Κύπρου και την Κυπριακή Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην 
Ε.Ε- στην διεξαγωγή της Κυπριακής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το 2012. Διαθέτει 
δημοσιεύσεις σε ακαδημαϊκά περιοδικά σχετικά με επιπτώσεις φορολογίας στην Οικονομική 
ανάπτυξη, συμμετοχή σε σημαντικές έρευνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα 
Δημόσια Οικονομικά και την Φορολογία, την Φορολογία της ενέργειας κλπ, με τακτική σχετική 
αρθρογραφία στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Μιλά Αγγλικά, Σουηδικά, και Γαλλικά.



Ιωάννης Παπαδάκης
Εταίρος,  ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ  & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ –  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕIΑ

O Ιωάννης Παπαδάκης είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Εταίρος (Partner) της Δικηγορικής 
Εταιρείας «ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης (2012) με Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ίδιο ως άνω Πανεπιστήμιο (2014).
Ειδικεύεται στους τομείς του εθνικού και ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου, καθώς και του 
δημοσίου και διοικητικού δικαίου. Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην επίλυση φορολογικών 
διαφορών, εκπροσωπώντας τόσο νομικά πρόσωπα όσο και ιδιώτες ενώπιον των φορολογικών 
αρχών, αλλά και των διοικητικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων. Παρέχει φορολογικές 
συμβουλές, καλύπτοντας όλο το φάσμα του φορολογικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της 
φορολογίας εισοδήματος, του ΦΠΑ και των Συνθηκών Διπλής Φορολογίας. Εχει σημαντική 
εμπειρία στο διεθνές φορολογικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της ενασχόλησής του με το 
transfer pricing και τους εταιρικούς μετασχηματισμούς (σε εθνικό και διεθνές επίπεδο).
Το επιστημονικό συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει αρθρογραφία και συμμετοχή σε συλλογικά 
έργα στον τομέα του φορολογικού δικαίου.



Κωνσταντίνος Ρουμπής
 Tax & Legal Partner, Deloitte

Ο Κωνσταντίνος εντάχθηκε στο φορολογικό τμήμα της Deloitte τον Σεπτέμβριο του 2006 και 
σήμερα εργάζεται ως Εταίρος στην ομάδα που ασχολείται με τη διεθνή φορολογία και την 
υποστήριξη συναλλαγών.
Εχει συνδράμει πλήθος εγχώριων και διεθνών πελατών στη διάρθρωση τόσο των εισερχόμενων 
όσο και των εξερχόμενων επενδύσεών τους. Ειδικεύεται στην επιλογή αναδιάρθρωσης και 
χρηματοδότησης δανείων, έχοντας αντιμετωπίσει σημαντικά έργα αναδιάρθρωσης του 
χρηματοπιστωτικού τομέα στο παρελθόν.
Ο Κωνσταντίνος όντας επικεφαλής της ομάδας φορολογικής υποστήριξης συναλλαγών έχει 
εργαστεί τόσο σε έργα φοροδιαγνωστικών ελέγχων όσο και εταιρικών μετασχηματισμών. 
Επιπλέον, ασχολείται με σχέδια αγοράς και διάθεσης ακινήτων, ενώ συντάσσει συμβουλευτικά 
υπομνήματα, που εξετάζουν τόσο τις ελληνικές όσο και τις διεθνείς φορολογικές επιπτώσεις για 
μεμονωμένους και στρατηγικούς επενδυτές.
Τέλος, συμμετέχει ως βασικός εισηγητής, στα εγχώρια και διεθνή σεμινάρια της Deloitte (Deloitte 
University) σε θέματα Business & International Tax. Είναι επίσης συγγραφέας πλήθους άρθρων 
σε Ελληνικά αλλά και Διεθνή φορολογικά περιοδικά.
Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και του ελληνικού παραρτήματος του Διεθνούς 
Φορολογικού Συλλόγου.

Εκπαίδευση
• Πιστοποίηση προγράμματος - Φορολογικό Δίκαιο για Νομικούς - Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών
• LL.M. International Taxation, University of Leiden
• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Νομικής

Βασικοί πελάτες (Εγχώριοι και Διεθνείς)
Philip Morris, Blackstone, Lonestar, Advantage Financial Services, Aegean Airlines, Hellenic Dairies, 
Viohalco, Printec, Idemia, OPAP, OTE, Airbus, ENEL Green Power, EREN, Farallon Capital, Lamda 
Development, Karcher, Kleemann, Mirum, Rokas Renewables (Iberola), Shop & Trade, Thomson 
Reuters, Printec, Viohalco, Mytilineos, Lamda Development, Dimand, Cosmote, Terna Energy and 
various private equity funds & family offices.



Δρ. Κατερίνα Πέρρου
Δικηγόρος Αθηνών, Μεταδιδάκτορας Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, 
Νομική Σύμβουλος Διοικητική 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 Resolution”, 
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 Amster-
dam και Friedrich Alexander 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.

Δρ. Πέτρος Πανταζόπουλος
Δικηγόρος, ΔΝ, 
Μεταδιδάκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Πέτρος Πανταζόπουλος, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, από την 
οποία έλαβε, επίσης, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο δημόσιο δίκαιο και διδακτορικό τίτλο 
στο φορολογικό δίκαιο, είναι Μεταδιδάκτωρ της Νομικής Σχολής του ιδίου Πανεπιστημίου, 
όπου διδάσκει φορολογικό δίκαιο σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Δίδαξε, επίσης, φορολογικό 
και δημοσιονομικό Δίκαιο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εισηγείται συχνά σε συνέδρια και σεμινάρια σχετικά με όλα τα 
φορολογικά αντικείμενα. Εχει συγγράψει ή συνδράμει στη συγγραφή πολλών έργων και μελετών 
φορολογικού και διοικητικού δικαίου. Συμμετέχει, επίσης, στην επιστημονική επιτροπή των 
νομικών περιοδικών ΔΕΕ, ΘΠΔΔ και Επιχείρηση, όπως και στα ΔΣ του ελληνικού Παραρτήματος 
της IFA και της Ελληνικής Εταιρείας Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών. Είναι 
Εταίρος της δικηγορικής εταιρείας Φορτσάκης - Διακόπουλος και Συνεργάτες και επικεφαλής 
του φορολογικού τμήματος της εταιρείας. Στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας 
παρέχει φορολογικές συμβουλές και υποστηρίζει ελληνικές και αλλοδαπές επιχειρήσεις και 
φυσικά πρόσωπα στα διοικητικά δικαστήρια και το Συμβούλιο της Επικρατείας.



Σοφία Σταυρίδη
Associate - Pinsent Masons LLP, London

Η Σοφία Σταυρίδη είναι δικηγόρος Αθηνών και συνεργάτης στο φορολογικό τμήμα της διεθνούς 
δικηγορικής εταιρείας Pinsent Masons LLP, με έδρα το Λονδίνο. Ειδικεύεται στο διεθνές φορολογικό 
δίκαιο και παρέχει φορολογικές συμβουλές σε πλήθος πολυεθνικών εταιρειών, σχετικά με 
περίπλοκα διασυνοριακά και εγχώρια ζητήματα φορολογικού δικαίου, που αντιμετωπίζουν, τόσο 
στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και σε άλλες Ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες. Ασχολείται εκτενώς με τη 
φορολογική  στρατηγική και το σχεδιασμό και χειρίζεται μεγάλο αριθμό υποθέσεων σχετικά με την 
ερμηνεία και εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, τις ενδοομιλικές συναλλαγές, 
αλλά και διάφορα φορολογικά θέματα, που ανακύπτουν κατά τη συγχώνευση και εξαγορά μεγάλων 
επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο. Δεδομένης της εμπειρίας της σε συμβουλευτικές και δικηγορικές 
εταιρείες (EY, PwC, Macfarlanes), αλλά  και στον τραπεζικό τομέα (Goldman Sachs) και, ιδίως, στον 
τομέα των funds, έχει αποκτήσει πολύπλευρη εμπειρία σε θέματα άμεσης και έμμεσης φορολογίας. 
Ως νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων, παρέχει φορολογικές συμβουλές σε εταιρικούς πελάτες, 
που αντιμετωπίζουν ζητήματα που άπτονται των γενικών αντικαταχρηστικών κανόνων και 
διαφόρων πρακτικών φοροαποφυγής. Αρθρογραφεί τακτικά σχετικά με θέματα ελληνικού 
και διεθνούς φορολογικού δικαίου σε διεθνώς αναγνωρισμένες εκδόσεις (International Tax 
Review, European Tax Journal, Lexology). Είναι πτυχιούχος Νομικής (Νομική Σχολή Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Διεθνές 
και Ευρωπαϊκο φορολογικό δίκαιο από το Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου.

Ρένος Καραστάθης
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής 
(ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ.), Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
(Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.), Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Ο Ρένος Καραστάθης είναι Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τεχνολογιών 
Πληροφορικής  της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ. Απόφοιτος 
του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην 
Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα με Κατεύθυνση Δικτυοκεντρικά Συστήματα 
του ιδίου Πανεπιστημίου και υποψήφιος Διδάκτωρ στο ΠΑ.ΠΕΙ. με αντικείμενο την ηλεκτρονική 
τιμολόγηση. Εχει συμμετάσχει είτε ως μέλος είτε ως τεχνικός υπεύθυνος στον σχεδιασμό και 
την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων φορολογικού και χρηματοοικονομικού χαρακτήρα 
αρχικά στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, εν 
συνεχεία στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και από το 2017 στην ΑΑΔΕ. 
Είναι πρόεδρος της Επιτροπής Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Εκδοσης Στοιχείων και από το 
2020 έχει αναλάβει το συντονισμό των δράσεων της ΑΑΔΕ για τα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA, 
της ψηφιακής πύλης myAADElive και της πλατφόρμας myAADE.



Άγις Μοσχοβάκος
Tax Partner, PwC Ελλάδας

Ο Αγις Μοσχοβάκος είναι επικεφαλής της ομάδας τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών 
της PwC Ελλάδος. Εχει εξειδίκευση σε θέματα εταιρικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς φορολογικού 
δικαίου, ενδοομιλικών τιμολογιακών πολιτικών και προετοιμασίας φακέλων τεκμηρίωσης
Εχει ευρύτατη εμπειρία παροχής φορολογικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε πολυεθνικούς και 
τοπικούς οργανισμούς αναφορικά με το σχεδιασμό, την υποστήριξη και την συμμόρφωση σε θέματα 
τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, με διασυνοριακούς μετασχηματισμούς και μεταβιβάσεις 
και εξαγορές κλάδων, περιουσιακών στοιχείων και με την αναδιάρθωση των δανειακών υποχρεώσεων 
τους. Εχει εκτενή εμπειρία στη διαχείριση φορολογικών και έργων ενδοομιλικών συναλλαγών με 
πελάτες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας και στην διαρκώς αυξανόμενη έκθεση 
των επιχειρήσεων σε ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης και φορολογικής διαφάνειας.  
Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλος στο φορολογικό δίκαιο 
(LLM Tax) από το Πανεπιστημίου του Λονδίνου ενώ είναι απόφοιτος του Μακροχρόνιου Προγράμματος 
Κατάρτισης Στελεχών στο Φορολογικό Δίκαιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κώστας Σφακάκης
Σύμβουλος Διοίκησης Φορολογικών Θεμάτων, ΣΕΒ

Ο κ. Κώστας Σφακάκης αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) το 
1974 με πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 
1976 στην Ελεγκτική Εταιρεία PEAT MARWICK MITCHELL & CO. στο εξωτερικό και εν συνεχεία 
εργάσθηκε στην Ελλάδα από το 1976 έως το 1982 σε υψηλόβαθμες θέσεις της Οικονομικής 
Διεύθυνσης των εταιρειών BRISTOL MAYERS INT’L CORPORATION και JOHNSON & JOHNSON HEL-
LAS AΒΕΕ Από το 1983 ως το 2008 εργάσθηκε στην Εταιρεία COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ  στη θέση 
του country CFO και του Corporate finance and external relations Director αποτελώντας μέλος 
της ομάδας των εξαγορών και συγχωνεύσεων τις οποίες πραγματοποίησε ο Ομιλος. Από τον 
Οκτώβριο του 2014 κατέχει τη θέση του Συμβούλου Διοίκησης επί φορολογικών θεμάτων του 
ΣΕΒ ( Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών ) και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ε.Λ.Τ.Ε. (Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων). Συμμετέχει ,από το 2008 έως 
σήμερα ,ως πρόεδρος ή μέλος   στα Διοικητικά Συμβούλια και τις Επιτροπές Ελέγχου εισηγμένων 
Επιχειρηματικών Ομίλων. Είναι Τακτικό Μέλος του Ελληνικού Παραρτήματος του International 
Fiscal Association (IFA) ,του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της Φορολογικής Επιτροπής 
του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.



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.

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

Η Δήμητρα Πάσσιου είναι Εταίρος της δικηγορικής εταιρίας Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου & 
Συνεργάτες, στην οποία εισήχθη το 2011, και έχει πολυετή εμπειρία στον τομέα της διοικητικής 
και φορολογικής νομοθεσίας. Η κα Πάσσιου έχει αποφοιτήσει από τη Νομική Σχολή του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο 
Δημόσιο Δίκαιο από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και διπλώματος 
εξειδίκευσης στο Φορολογικό Δίκαιο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.). 
Εκπροσωπεί ελληνικές και αλλοδαπές εταιρίες και φυσικά πρόσωπα σε θέματα άμεσων και 
έμμεσων φόρων ενώπιον των διοικητικών αρχών και των διοικητικών δικαστηρίων. Αρθρογραφεί 
για επίκαιρα ζητήματα φορολογικού ενδιαφέροντος και έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα 
επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια. 



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_gr

Gold Sponsor





Silver Sponsors

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.



Η Δικηγορική Εταιρεία ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ &amp; 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.





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. 



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. 

Bronze Sponsors



fdmalaw.com

Fortsakis, Diakopoulos, & Associates (“FDMA”) 
is a leading Greek law firm providing a 
comprehensive range of elite legal services 
across the fulla spectrum of business, 
administrative and tax law and possessing 
second-to-none advisory expertise on 
landmark business transactions in Greece in 
the last years.experts in their respective fields 
of specialization.

No matter what 
your necessity is, 

we can accaomplish 
it with our services



We’re a network of firms in 155 countries with over 327,000 
people who are committed to delivering quality in 
assurance, advisory and tax services. 

Find out more and tell us what matters to you by visiting us 
at www.pwc.gr.

Audit and Assurance • Tax and Legal • Advisory

PwC Greece
At PwC, our purpose is to 
build trust in society and 
solve important problems. 

www.pwc.gr
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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.
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Γρηγόρης Λεωνίδης
Διευθύνων Σύμβουλος

Τ: 210 92 21 717, Κ: 697 998 2965
gleonidis@cleon.gr

Βικτώρια Ζώινα
Conferences & Marketing Director

Τ: 210 92 21 717, Κ: 690 675 3912
vzoina@cleon.gr

Κωνσταντίνα Χριστίνα Βρατσάνου
Conferences Producer

Τ: 210 92 21 717   M: 697 288 0537
kvratsanou@cleon.gr

Κατερίνα Λιαράκου
Conferences Executive

Τ: 210 92 21 717
kliarakou@cleon.gr

Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 3, Καλλιθέα, 176 71
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