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Πρόγραμμα Συνεδρίου

09:30 – 10:00

ΚΑΛΩΣΌΡΙΣΜΑ
Λεωνίδης Γρηγόρης,
Διευθύνων Σύμβουλος, CLEON Conferences & Communications
ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ FORUM
Συντονισμός: Αντώνης Παπαγιαννίδης,
Δικηγόρος, Δημοσιογράφος
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Δημήτριος Βερβεσός,
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

10:00 – 11:00

Ενότητα Ι: Μαθαίνοντας από την Πανδημία.
Legal Profession on the Move
Ιωάννης Αψούρης,
Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Τίτλος Ομιλίας: «Ο μεταβαλλόμενος ρόλος του νομικού
συμβούλου: από εσωτερικού δικηγόρου, σε παράγοντα
διαμόρφωσης εταιρικής στρατηγικής»
Κώστας Αργυρόπουλος,
General Counsel SPACE HELLAS Group
Τίτλος Ομιλίας: «Οι προκλήσεις της ψηφιακής τεχνολογίας, πριν
και μετά την πανδημία»
Μαρία Τουκμακτσή,
General Legal Counsel – Lufthansa Group
Τίτλος Ομιλίας: «Έσο έτοιμος»
Ιζαμπέλλα Τσίρμπα,
Senior Legal Counsel, Finance & Capital Markets, TITAN Cement Group
Τίτλος Ομιλίας:«Η πανδημία COVID-19 ως καταλύτης για τον 		
μετασχηματισμό των νομικών διευθύνσεων»

11:00 – 11:15

Yannis Manuelides,
Partner | Allen & Overy LLP
Τίτλος Ομιλίας: “Dealing with and learning from COVID-19”

11:15 – 12:20

Ενότητα ΙΙ: Diversity and Inclusion στο Δικηγορικό Επάγγελμα

      

Γιώτα Κρεμμυδά,
Director & Associate General Counsel, WW Channels & Ecosystem,
Hewlett Packard Enterprise
Τίτλος Ομιλίας: «Πέρα από το γυναίκα/ άντρας: Ευκαιρίες χωρίς
διακρίσεις στο σύγχρονο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον»
Ιωάννα Κόμπου,
Επικεφαλής Νομικής Υπηρεσίας-Νομική Σύμβουλος,
Optima Group of Companies
Τίτλος Ομιλίας: “Women in Law: Challenges and Perspectives”
Δημήτριος Αναστασόπουλος,
Δικηγόρος, Πρόεδρος Ε.Ε.Ν. e-Θέμις,
Σύμβουλος ΔΣΑ, ΜΔ Ποινικών Επιστημών
Τίτλος Ομιλίας: «Γυναίκα Δικηγόρος στην Ελλάδα:
παρόν και μέλλον»
Κοινή Παρουσίαση
«Diversity and Inclusion: Θέμα επίκαιρο, 					
πολυδιάστατο και αμφιλεγόμενο»
Αντιγόνη Δημοπούλου,
Παπαστράτος ΑΒΕΣ, Head of Compliance, EU South-East Cluster
Σπύρος Θέμελης,
Παπαστράτος ΑΒΕΣ, Νομικός Σύμβουλος

12:20 – 12:30

Διάλειμμα

12:30-12:45                  Λευκοθέα Ντέκα,
Partner, Lambadarios Law Firm
Τίτλος Ομιλίας: «Νομοθετικές και ρυθμιστικές εξελίξεις στο δίκαιο
προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού, ενωσιακό και εθνικό»

12:45 – 13:15
Παρουσίαση των Nέων Aλλαγών στα Eργασιακά
		
Σπυριδούλα Κουμπαρούλη,
Senior Associate, Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες
Σωτήρης Σταματίου,
Group Human Resources Director του Ιδρύματος Ωνάση- 			
Προέδρος του ΔΣ του ΣΔΑΔΕ
Μαρία Ρηγάκη,
Director, Platis Anastasiadis & Associates- EY Law
Τίτλος Ομιλίας: «Εργασιακές σχέσεις και επιχειρήσεις,
Κάποιες σκέψεις για την πρόσφατη νομοθετική μεταρρύθμιση του
Ν.4808/2021»

13:15 – 14:50

Ενότητα III: Οι συμβάσεις ως tool kit πρόληψης
και περιορισμού ρίσκου - τυποποίηση.
ΣΥΝΤΟΝΊΣΤΡΙΑ:
Δοξάκη Δέσποινα,
Μέλος ΔΣ ΔΕΗ, Επικεφαλής Νομικής Υπηρεσίας
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
ΟΜΙΛΗΤΈΣ
Αγγελική Χωματά,
Νομική Σύμβουλος, Υπουργείο Περιβάλλοντος
Ελένη Βρεττού,
Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου
Ανώτερη Γενική Διευθύντρια, Εταιρική και Επενδυτική Τραπεζική,
Τράπεζα Πειραιώς
Σοφία Μιχελάκη,
Επικεφαλής Νομικών Υπηρεσιών, ΔΕΣΦΑ ΑΕ
Μάνος Ασίκης,
General Counsel, Deloitte
Κωνσταντίνος Κωτούλας,
Transactional Lead – Project Finance & Development, ARAMCO
Απόστολος Γκουτζίνης,
Partner, Capital Markets and Leveraged Finance at Milbank LLP

Ομιλητές

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 Partner έως τον Μάρτιο του 2021.

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.

Δημήτριος Βερβεσός
Πρόεδρος Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων
Ελλάδος και Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Βερβεσός Δημήτριος του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, Δικηγόρος, γεννήθηκε στην Αθήνα στις
20 Νοεμβρίου 1964, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1990 και ασκούμενος από
το 1988. Κατάγεται από τον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας.
Αποφοίτησε το 1982 από τη Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή, εισήχθη την περίοδο 1982-1983 στη
Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, από την οποία αποφοίτησε το 1988.
Από το 1990, οπότε και ενεγράφη στα μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών έως
σήμερα, εργάζεται ως Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω από το 1998. Το 1993 εξελέγη σύμβουλος
του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Το 2002 εξελέγη Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου και
επανεξελέγη το 2005 στην ίδια θέση. Το 2008 εξελέγη στη θέση του Αντιπροέδρου του ΔΣΑ. Το
2017 εξελέγη Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Από άποψη ειδίκευσης ασχολείται με το εργατικό δίκαιο, μέλος της ΕΔΕΚΑ (Εταιρείας Δικαίου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης) αλλά και της Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων.
Από το 2011 κατ’ εκλογήν των Κοινωνικών Εταίρων είναι Διαιτητής – Μέλος του Σώματος
Διαιτητών του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ).
Έχουν δημοσιευθεί πλειάδα αποφάσεων επί δικών, στις οποίες συμμετείχε ως Δικηγόρος, σε
διάφορα κλαδικά νομικά περιοδικά καθώς επίσης άρθρα του σε εφημερίδες και λοιπά μέσα
ενημέρωσης του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου. Έχει υπάρξει εισηγητής σε ημερίδες και
συνέδρια σχετιζόμενα με το Εργατικό Δίκαιο.

Ιωάννης Αψούρης
Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγο, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με
μεταπτυχιακό τίτλο (DEA) από το Πανεπιστήμιο της Aix-en-Provence (Γαλλίας). Μιλάει Γαλλικά,
Αγγλικά, Ισπανικά και Ιταλικά.
Για 16 έτη υπήρξε εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας «ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», χειριζόμενος
υποθέσεις εταιρικού, εμπορικού και αστικού δικαίου, συγχωνεύσεις και εξαγορές, αντιδικίες και
διαιτησίες επί θεμάτων εμπορικού δικαίου. Από το 2010 διευθύνει τις Νομικές Υπηρεσίες του
Ομίλου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.
Κατά το χρονικό διάστημα 2013 – 2018 υπήρξε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ
Α.Ε., ενώ σήμερα είναι Πρόεδρος των Διοικητικών Συμβουλίων της ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε.
και ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. και συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο τριών ακόμη εταιρειών του Ομίλου
ΕΛΠΕ. Τον Ιανουάριο του 2020 εξελέγη Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων (Legal
Issues Group) της Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Πετρελαϊκών Εταιρειών (Fuels Europe), επίσης είναι
μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) του Χρηματιστηρίου, των
Ομάδων Εργασίας Εταιρικής Διακυβέρνησης και Αδειοδότησης Έργων & Δραστηριοτήτων του
ΣΕΒ, καθώς και της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού
Επιμελητηρίου.
Έχει δημοσιεύσει μελέτες και άρθρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Κώστας Χ. Αργυρόπουλος
General Counsel,
SPACE HELLAS Group

Ο Κώστας Χ. Αργυρόπουλος είναι Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών του ομίλου SPACE HELLAS.
Έχει πάνω από είκοσι χρόνια εμπειρία στην έμμισθη δικηγορία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
με την παρουσία της SPACE HELLAS σε Κύπρο, Μάλτα, Σερβία, Ρουμανία, Ολλανδία και Ιορδανία.
Εκπροσώπησε το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΣΕΠΕ) στη Διεθνή
Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) την περίοδο 2003-2005 και στην ΕΕΤΤ (2002).
Είναι συγγραφέας των βιβλίων: “Les Autoroutes de la Communication au regard de Protection des
Libertés Publiques” (1998) και «Η νομοθεσία των τηλεπικοινωνιών» (2000). Τον Οκτώβριο του
2019 ήταν ομιλητής στην εκδήλωση της ACC (Association of Corporate Counsel) στη Φρανκφούρτη
με θέμα «Making Technology work for you».
Έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια με εισηγήσεις σε θέματα δημοσίου δικαίου, δικαίου
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δικαίου κεφαλαιαγοράς και εταιρικού δικαίου και σχετικά άρθρα
του έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά.
Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1993) με μεταπτυχιακές
σπουδές στα Πανεπιστήμια Paris II-Pantheon Assas (1995) και Harvard Law School (1999).

Μαρία Τουκμακτσή
General Legal Counsel - Lufthansa Group

H Μαρία Τουκμακτσή σπούδασε νομικά στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών και στη συνέχεια Ευρωπαϊκό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Αννοβέρου
της Γερμανίας. Εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες στη Γενική Διεύθυνση
«Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Τουρισμός και Προστασία Καταναλωτή». Είναι Δικηγόρος στο
επάγγελμα και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με διεθνή και πολύπλευρη εμπειρία.
Έχει ειδικευτεί σε θέματα εμπορικού δικαίου με έμφαση στο εταιρικό δίκαιο το δίκαιο της
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δίκαιο Σημάτων – Δίκαιο Ευρεσιτεχνίας – Δίκαιο του Ανταγωνισμού),
το Αστικό Δίκαιο, το ποινικό Δίκαιο και έχει δικαστηριακή εμπειρία στους ως άνω τομείς. Είναι
νομικός σύμβουλος του Ομίλου LUFTHANSA (Deutsche Lufthansa AG, SWISS International SA,
AUSTRIAN AIRLINES AG και BRUSSELS AIRLINES SA). Διατηρεί δικηγορικό γραφείο και παρέχει
νομικές συμβουλές κυρίως σε εταιρίες.
Είναι μέλος διαφόρων νομικών ενώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Είναι Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια από το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ιζαμπέλλα Μ. Τσίρμπα
Senior Legal Counsel, Finance & Capital Markets,
TITAN Cement Group

H Ιζαμπέλλα Μ. Τσίρμπα είναι δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και του
Δικηγορικού Συλλόγου Αγγλίας και Ουαλίας. Εξειδικεύεται στο χρηματοοικονομικό δίκαιο, στο
δίκαιο της κεφαλαιαγοράς και στο εταιρικό δίκαιο, έχοντας αναλάβει τη διεκπεραίωση πολλών
συναλλαγών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων, στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο με έμφαση στις
διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (2011) και στο εταιρικό δίκαιο και στο δίκαιο κινητών αξιών από το London School of Economics and Political Sciences (2012).
Σπούδασε Νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2009), ενώ έχει
παρακολουθήσει μαθήματα διεθνούς δικαίου στην Ακαδημία του Διεθνούς Δικαίου της Χάγης
(2009). Από το 2014 εργάζεται ως νομική σύμβουλος στον Όμιλο Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, επικεφαλής
για τα θέματα χρηματοοικονομικού δικαίου, έχοντας εργασθεί προηγουμένως σε μεγάλες
δικηγορικές εταιρίες στο Λονδίνο.
Το 2019 βραβεύτηκε από το Euromoney LMG στο Λονδίνο ως “Rising Star: In-House Counsel”
στην Ευρώπη.

Yannis Manuelides
A London-based partner with Allen & Overy LLP

Yannis Manuelides is a London-based partner with Allen & Overy LLP, a global law firm. A graduate
of Princeton University (AB Philosophy, 1980), University of Chicago (MA Philosophy, 1983) and Cambridge University (BA Law 1985), he is an English qualified lawyer and former member of the Paris Bar.
Having practiced for over 30 years in many areas of debt finance (of which six in France) he currently
heads his firm’s sovereign debt practice.
Yannis is a contributor to the current debates on sovereign and bank debt through advice, membership of special committees, lectures and thought-papers.
Yannis is a member of the Sovereign Debt working groups of the International Law Association, the
Institute of International Finance and the Financial Markets Law Committee. Yannis also serves on
boards and supervisory councils of various charities educational institutions.

Γιώτα Κρεμμυδά
Director & Associate General Counsel,
WW Channels & Ecosystem, Hewlett Packard Enterprise

Διευθύντρια και Αναπληρώτρια Επικεφαλής Νομικός Σύμβουλος στη Hewlett Packard Enterprise,
υπεύθυνη για τα κανάλια διανομής και το οικοσύστημα συνεργατών παγκοσμίως.
Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
και κάτοχος DEA του Πανεπιστημίου Paris-Ouest (Nanterre) στο Δίκαιο των Διεθνών Οικονομικών
Σχέσεων.
Στη Hewlett Packard, έχει διατελέσει Νομικός Σύμβουλος Ελλάδας, Τουρκίας, Νότιας Αφρικής και
Αφρικής. Από το 2018, ήταν υπεύθυνη για θέματα Ανταγωνισμού και Πωλήσεων μέσω διανομής
για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική.
Ήταν Νομικός Σύμβουλος της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων ΑΕ – Αθήνα 2004 και
επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού
Τομέα (ΣΔΙΤ). Ξεκίνησε την καριέρα της στο δικηγορικό γραφείο της Αντωνιάδος Δημολίτσα.

Ιωάννα Κόμπου
Επικεφαλής Νομικής Υπηρεσίας-Νομική Σύμβουλος, Optima
Group of Companies

Η Ιωάννα Κόμπου είναι Επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας του Ομίλου ΟΠΤΙΜΑ, ενός από τους
μεγαλύτερους διανομείς τυροκομικών προϊόντων στην Ελλάδα. Πριν ενταχθεί στο δυναμικό
του Ομίλου ΟΠΤΙΜΑ τον Ιούνιο του 2020, είχε εργαστεί στην PwC και στη δικηγορική εταιρεία
«Παρασκευάς Δικηγορική Εταιρεία».
Έχει σημαντική εμπειρία κυρίως σε θέματα εμπορικού, εταιρικού και φορολογικού δικαίου. Έχει
συμβουλεύσει πολυεθνικές επιχειρήσεις σε θέματα διασυνοριακών συναλλαγών, εταιρικών
μετασχηματισμών και αναδιοργανώσεων.
Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή νομικών άρθρων (“Private Client Tax, The European Lawyer Reference” “Doing Business” κλπ.) και έχει υπάρξει εισηγήτρια σε σειρά σεμιναρίων και εκδηλώσεων
περί εταιρικού δικαίου (PwC Academy, start ups κλπ.).
Έχει αποφοιτήσει από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει παρακολουθήσει
εξιδεικευμένα προγράμματα φορολογικού δικαίου για επαγγελματίες (Advanced Diploma in International Taxation κλπ.).

Δημήτρης Αναστασόπουλος
Δικηγόρος, Πρόεδρος Ε.Ε.Ν. e-Θέμις,
Σύμβουλος ΔΣΑ, ΜΔ Ποινικών Επιστημών

Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος είναι Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας
«ΑΑ Lawyers». Είναι Δικηγόρος παρ’Αρείω Πάγω με εμπειρία στους τομείς του Ποινικού Δικαίου,
ιδίως στα οικονομικά εγκλήματα και το ιατρικό δίκαιο, του Δικαίου Πληροφορικής και των
Προσωπικών Δεδομένων.
Πραγματοποίησε τις προπτυχιακές σπουδές του στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών και τις μεταπτυχιακές σπουδές του στην ίδια σχολή στον κλάδο του
Ποινικού Δικαίου. Στα πλαίσια της διδακτορικής του διατριβής, υπήρξε Επισκέπτης Ερευνητής
του Harvard University.
Είναι Ιδρυτικό Μέλος και Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Νομικών e-Θέμις, ενώ εκλέγεται από το
2014 μέλος του Δ.Σ. του ΔΣΑ, την προεδρία του οποίου διεκδίκησε στις τελευταίες αρχαιρεσίες
(2017), λαμβάνοντας την εμπιστοσύνη 3.500 συναδέλφων του που τον τίμησαν με τη δεύτερη
θέση.
Συμμετείχε στις Επιτροπές Ποινικού Δικαίου και Πληροφορικής του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών
Δικηγορικών Συλλόγων (CCBE), στη Μόνιμη Επιτροπή Συνταγματικών-Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
του ΔΣΑ, ενώ είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων και του Συνδέσμου Εμπορικολόγων
Ελλάδος.
Έχει συγγράψει πλήθος επιστημονικών άρθρων και συμβολών κυρίως για θέματα Ποινικού
Δικαίου και Προσωπικών Δεδομένων.

Αντιγόνη Δημοπούλου
Head of Compliance, EU South-East Cluster
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ

Η Αντιγόνη Δημοπούλου είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης. Συνέχισε τις σπουδές της στο πανεπιστήμιο του Λονδίνου «London School of Economics
and Political Science (LSE)» από το οποίο κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) στο πρόγραμμα “MSc
Law and Accounting” και το 2013 στο πανεπιστήμιο «King’s College London» όπου απέκτησε
μεταπτυχιακό τίτλο (LLM) στο πρόγραμμα «EU Competition Law».
Για ένα έτος συνεργάστηκε στο δικηγορικό γραφείο «Κυριακίδης - Γεωργόπουλος & Διανόλος
– Ισαϊας, σε ζητήματα χρηματοδότησης επιχειρήσεων και έργων (corporate finance & project
finance).
Από 2010 έως και 2020 εργάστηκε ως εσωτερικός νομικός σύμβουλος της εταιρίας «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
Α.Β.Ε.Σ», θυγατρική της Philip-Morris International (ΡΜΙ), όπου τα βασικά αντικείμενα
ενασχόλησής της ήταν το δίκαιο ανταγωνισμού, τα προσωπικά δεδομένα, θέματα εταιρικής
συμμόρφωσης και θέματα μάρκετινγκ και πωλήσεων της εταιρίας.
Από το 2021 έχει αναλάβει επικεφαλής του τμήματος συμμόρφωσης για τις αγορές της PMI στη
NA Ευρώπη.

Σπύρος Θέμελης
Νομικός Σύμβουλος
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ
Ο Σπύρος Θέμελης είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών από το 1992. Είναι κάτοχος πτυχίου του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (LLM) στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο
από το Πανεπιστήμιο Leicester της Αγγλίας.
Ο Σπύρος Θέμελης έχει θητεύσει ως εσωτερικός δικηγόρος σε πολυεθνικές εταιρείες και ως
συνεργάτης σε μεγάλα δικηγορικά γραφεία της χώρας. Από το 2005 διατηρεί δικό του γραφείο,
ενώ από τον Απρίλιο του 2013 είναι νομικός σύμβουλος της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, θυγατρικής της Philip Morris International στην Ελλάδα.
Ο Σπύρος Θέμελης ειδικεύεται στους τομείς του Εμπορικού, Αστικού και Εργατικού Δικαίου.
Στη δραστηριότητά του ως νομικού συμβούλου της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ και ευρύτερα της Philip Morris International εντάσσονται, μεταξύ άλλων, υποθέσεις που άπτονται της παρακολούθησης
και διαχείρισης του εφαρμοστέου ρυθμιστικού/νομοθετικού πλαισίου, της υποστήριξης του
εργοστασίου και των λοιπών παραγωγικών τμημάτων, της αντιμετώπισης του λαθρεμπορίου
προϊόντων καπνού, της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες τις εκφάνσεις της, των εργασιακών σχέσεων,
της υποστήριξης των εμπορικών τμημάτων, καθώς και υποθέσεις κανονιστικής συμμόρφωσης.
Ο Σπύρος Θέμελης έχει λάβει μέρος σε διάφορα επιστημονικά συνέδρια δικηγόρων νομικών
υπηρεσιών και κανονιστικής συμμόρφωσης. Είναι μέλος της Επιτροπής Νομοθετικών
Μεταρρυθμίσεων του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Λευκοθέα Ντέκα
Partner, Lambadarios Law Firm

Η Λευκοθέα Β. Ντέκα είναι Εταίρος στην εταιρεία δικηγόρων ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.
Εξειδικεύεται στον τομέα του δικαίου του ανταγωνισμού.
Από το 2013 έως το 2019 είχε θητεύσει ως Εισηγήτρια – Μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού και
προηγουμένως ως Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικής Τεκμηρίωσης, Προϊσταμένη Τμήματος και
ειδική επιστήμονας στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Έχει, επίσης, εργασθεί ως ασκούμενη στη Γενική
Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η Λευκοθέα ήταν μέλος της Ομάδας Διαπραγμάτευσης της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου για
την υιοθέτηση της Οδηγίας για τις αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις του δικαίου ανταγωνισμού,
μέλος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την ενσωμάτωση της Οδηγίας για τις αγωγές
αποζημίωσης στην Ελληνική έννομη τάξη και μέλος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για
την προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας για την αποτελεσματική επιβολή των κανόνων
ανταγωνισμού από τις εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού (ECN+).
Διδάσκει ευρωπαϊκό δίκαιο του ανταγωνισμού ως επισκέπτρια καθηγήτρια στο πλαίσιο μεταπτυχιακού
προγράμματος του Πανεπιστημίου Aix – Marseille.

Σπυριδούλα Κουμπαρούλη
Senior Associate, Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου
& Συνεργάτες
Η Σπυριδούλα Κουμπαρούλη είναι Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από
το έτος 2007. Από το έτος 2018 είναι Senior Associate της δικηγορικής εταιρείας Saplegal - Α.Σ.
Παπαδημητρίου & Συνεργάτες και ειδικεύεται στο χειρισμό υποθέσεων εργατικού δικαίου.
Η Σπυριδούλα συμβουλεύει και εκπροσωπεί εγχώριες και αλλοδαπές εταιρείες και ομίλους
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε διάφορους κλάδους της οικονομίας
με έμφαση σε βιομηχανικές, εμπορικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις του
κλάδου των τροφίμων, καθώς και σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών τεχνολογίας και υγείας,
καλύπτοντας όλο το φάσμα του ατομικού και συλλογικού εργατικού δικαίου.
Παράλληλα έχει συμμετάσχει σε σημαντικές υποθέσεις εξαγορών και μετασχηματισμών
επιχειρήσεων, ενώ η κατάρτισή της συμπληρώνεται από μακρά εμπειρία στο χειρισμό δικαστικών
υποθέσεων αστικού, εργατικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου.
Η Σπυριδούλα είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του ίδιου Πανεπιστημίου στον Τομέα
του Εργατικού Δικαίου.

Σωτήρης Σταματίου
Group Human Resources Director του Ιδρύματος Ωνάση
Προέδρος του ΔΣ του ΣΔΑΔΕ

Sotiris Stamatiou is Group Human Resources Director at the Onassis Foundation Group of Companies as of July 2016 & President of the Board of the Greek People Management Association
(GPMA) as of December 2016.
He has worked at Hellenic Petroleum Group of Companies as HR Director for EKO & BP, as well as
HR director for International Operations for 3 years. Previously, he was HR Manager at Interamerican for 5.5 years, Retail Med Cluster HR Manager at Shell Hellas for 8 years and Recruiting &
Employee Services Manager at Procter & Gamble for 9 years, assuming various roles in Human
Resources. At the beginning of his career, he also worked for Shell in Istanbul for 3 months and
for EIM in the Netherlands for 5 months.
He graduated in Economics from the Athens University of Economics & Business (AUEB), has a
M.Sc in Communication and he has completed professional executive programs in ALBA, IMD and
Ashridge University.
He has been a member of the BoD of the Greek People Management Association (GPMA) for the
periods between 1992-2000 and 2011-16.

Μαρία Ρηγάκη
Director, Platis Anastasiadis & Associates
EY Law

Η Μαρία Ρηγάκη είναι Director της Δικηγορικής Εταιρείας Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες, η
οποία είναι η συνεργαζόμενη δικηγορική εταιρεία με την ΕΥ στην Ελλάδα, επικεφαλής του τμήματος
Εργατικού & Κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου της Δικηγορικής Εταιρίας και υπεύθυνη για την
αποτελεσματική εποπτεία και διαχείριση των υπηρεσιών που παρέχονται.
Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών το 2000.
Απόκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - LLM
με ειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο το 2004.
Παρέχει σε μόνιμη και σταθερή βάση νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε θέματα εργατικού
δικαίου & κοινωνικής ασφάλισης & διαχείρισης εργαζομένων σε ιδιωτικές εταιρίες, Ομίλους
επιχειρήσεων καθώς και Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης.
Τα τελευταία χρόνια, έχει διευθύνει ομάδες εργασίας σε πληθώρα έργων που αφορούσαν το
διαγνωστικό έλεγχο νομικών και οικονομικών ρίσκων, συνδεόμενων άμεσα με τις εργασιακές σχέσεις
και την κοινωνική ασφάλιση, σε μεγάλους Οργανισμούς, ιδιωτικούς και δημόσιους, είτε, ενόψει
εξαγοράς αυτών από υποψήφιο επενδυτή (investment fund) είτε λόγω εσωτερικών διεργασιών
ενόψει νομοθετικών μεταρρυθμίσεων.
Αρθρογραφεί σταθερά στην τριμηνιαία διεθνή έκδοση ΕΥ, Global Labor and Employment Law strategic topics.

Δέσποινα Δοξάκη
Μέλος ΔΣ ΔΕΗ, Επικεφαλής Νομικής Υπηρεσίας
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Despina Doxaki has an accumulated professional experience of over 29 years in strategic structuring,
negotiations and deal closing. Her expertise is with the financial, energy and infrastructure sectors,
involved in highly complex and often landmark international cross border transactions, corporate
transformations, structured finance, capital markets structures.
Experienced in corporate governance and policy matters. Working experience in Athens, London,
NY and Brussels, in multicultural working environments, bilingual in Greek and English speaking also
French. She returned to Athens end of 2018 to assume the position of Director and Chief Legal Counsel with the Hellenic Financial Stability Fund and have been elected as Board member of the Public
Power Corporation since 2019, participating also in the Audit, RemCo and NomCo committees.
During her career she have worked in London-NY as partner /counsel with Chadbourne/NRF, Shearman and Milbank and in Brussels with Stanbrook&Hooper (McDermont&Ellis) and the EU Commission. She has also worked with Alpha Bank AE, KPMG, Ellactor (CIS) and KG Law Firm. She is a holder
of BA in Law and an LLM in European Law.

Αγγελική Χωματά
Νομική Σύμβουλος, Υπουργείο Περιβάλλοντος

H Aγγελική Χωματά είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Νομικό, με δίπλωμα ευρωπαϊκών σπουδών από το Πανεπιστήμιο
Robert Schuman του Στρασβούργου, και με μεταπτυχιακές σπουδές στο χώρο του εμπορικού και
ναυτικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (MJur).
Μετά τις σπουδές της εργάστηκε σε γνωστά δικηγορικά γραφεία της Αθήνας και του Πειραιά, με
εξειδίκευση σε θέματα εμπορικού δικαίου, δικαίου των εταιρειών, ναυτικού δικαίου, αλλά και
σε ναυτιλιακή εταιρεία, ενώ τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια εργάζεται στον τομέα της ενέργειας
και συγκεκριμένα στο νομικό τμήμα του διαχειριστή αρχικώς του συστήματος μεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ), εν συνεχεία του λειτουργού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
(ΛΑΓΗΕ) και πλέον του διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ). Παράλληλα,
τα τελευταία δύο χρόνια διατέλεσε αρχικώς σύμβουλος του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και από το Σεπτέμβριο 2020 διατελεί σύμβουλος του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
Είναι μέλος συνεργαζόμενο της Ενώσεως Διακανονιστών Αβαριών του Λονδίνου (Association of
Average Adjusters), κάτοχος διπλώματος του πανεπιστημίου της Οξφόρδης σε Executive Leadership και του πανεπιστημίου του Harvard σε Νegotiation and Leadership. Τέλος είναι μέλος της
WISTA HELLAS και ασχολείται, σε συνεργασία με το ΕΛΝΑΒΙ με θέματα sustainability.

Ελένη Βρεττού
Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου Ανώτερη Γενική Διευθύντρια,
Εταιρική και Επενδυτική Τραπεζική, Τράπεζα Πειραιώς

Η κα Ελένη Βρεττού είναι Ανώτερη Γενική Διευθύντρια του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, επικεφαλής του Corporate and Investment Banking. Είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. της Πειραιώς Factoring
Α.Ε., και Πρόεδρος Δ.Σ. της Πειραιώς Leasing Α.Ε., της Πειραιώς Leases Α.Ε., καθώς επίσης και
Πρόεδρος Δ.Σ. της εταιρίας Πειραιώς Financial Leasing M.A.E. Είναι επίσης μέλος Δ.Σ. της ΕΤΒΑ
ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.. Επιπροσθέτως είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τρ. Πειραιώς και άλλων
ανώτατων Επιτροπών του Ομίλου. Η κα Βρεττού διαθέτει 20ετή εμπειρία σε χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, έχοντας αναλάβει επιτελικές θέσεις στους τομείς της
εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής, Διαχείρισης Κινδύνων, και Συγχωνεύσεων και Εξαγορών.
Μέχρι πρόσφατα ήταν Επικεφαλής επί σειρά ετών της Χονδρικής Τραπεζικής (Wholesale Banking) του ελληνικού υποκαταστήματος του πολυεθνικού τραπεζικού ομίλου της HSBC, όπου είχε
διατελέσει προηγουμένως και Περιφερειακή Διευθύντρια ανάπτυξης εργασιών για τις χώρες
της Κεντρικής Ανατολικής Ευρώπης, Μεσογείου και Υποσαχάριας Αφρικής.
Η κα Βρεττού είναι απόφοιτος του The Wharton School του University of Pennsylvania, από τις
HΠΑ, ενώ μιλάει 5 ξένες γλώσσες.

Σοφία Μιχελάκη
Επικεφαλής Νομικών Υπηρεσιών, ΔΕΣΦΑ ΑΕ

Νομικός Σύμβουλος, επικεφαλής της Νομικής Διεύθυνσης, από την ίδρυση της εταιρίας ΔΕΣΦΑ
Α.Ε. (30 Μαρτίου 2007), αναφερόμενη στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Γραμματέας του Διοικητικού
Συμβουλίου από το 2012.
Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, προαχθείσα στον Άρειο Πάγο (1997).
Ιδρυτικό Μέλος και Μέλος του Δ.Σ. της «Ελληνικής Ενώσεως Δικαίου Ενέργειας» (2012) μέχρι
σήμερα. Ταμίας της Ενώσεως από το 2017.
Η Σοφία έχει περιληφθεί στον πρώτο κατάλογο «Νομικό Κατάλογο 500 powerlist στην Ελλάδα
και στην Κύπρο για τους Νομικούς Συμβούλους (In-House)», που εκδόθηκε τον Μάιο του 2018.
Είναι κάτοχος Msc στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο ULB και απόφοιτος της Νομικής
Σχολής (Τμήμα Νομικό) του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έχει πλήρη επιστημονική επάρκεια στην Ελληνική, Αγγλική και Γαλλική γλώσσα και μεσαία στην
Ιταλική και Γερμανική.

Μάνος Ασίκης
General Counsel, Deloitte

Δικηγόρος με εκτενή εμπειρία και εξειδίκευση στο εταιρικό & εμπορικό δίκαιο, εξαιρετικά έμπειρος
σε υποστήριξη υποθέσεων ενώπιον όλων των δικαστηριακών βαθμίδων. Άριστες αναλυτικές και
ερευνητικές ικανότητες με διάθεση για εμβάθυνση σε γνώση και λεπτομέρειες.
Συνθετική σκέψη με αναλυτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, συνδυάζει γνώση, ενθουσιασμό,
αποτελεσματικότητα, τήρηση των προθεσμιών με ισχυρές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου. Ηγείται
της 7μελούς (+2 ασκούμενοι) Νομικής Υπηρεσίας της ελεγκτικής και συμβουλευτικής εταιρίας Deloitte Ελλάδος με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 70εκ., προσωπικό περίπου 1.500 υπαλλήλων και
τέσσερις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες.

Κωνσταντίνος Κωτούλας
Transactional Lead – Project Finance & Development,
ARAMCO

Konstantinos has over 15 years’ experience of investing in and financing infrastructure projects
globally. He has completed equity investments of more than $3b and has raised $11b+ of debt to
fund infrastructure projects.
For the last 5 years he has led the project finance and development team at Saudi Aramco, structuring, financing, and executing infrastructure investments from concept to close. Recently, he
has also been advising the World Bank on incorporating climate resilience and adaptation features in infrastructure and PPP procurement.
Prior to that, Konstantinos spent 10 years as an infrastructure financial advisor and financier,
based in London, having held roles with Commonwealth Bank of Australia, Sumitomo Mitsui
Banking Corporation, Ernst and Young, and Transport for London, focusing on utility and social
infrastructure concessions/ PPPs.
Konstantinos holds a BEng in industrial engineering from the Technical University of Crete and a
Masters in Industrial Systems and Management from the University of Cambridge.

Απόστολος Γκουτζίνης
Partner, Capital Markets and Leveraged Finance
at Milbank LLP

Ο Απόστολος Γκουτζίνης είναι Partner της Milbank. Εργάζεται στο γραφείο του Λονδίνου και διευθύνει
το τμήμα κεφαλαιαγορών στην Ευρώπη.
Για πολλά χρόνια o Απόστολος έχει υπάρξει ο επικεφαλής δικηγόρος σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες
χρηματοδοτικές συναλλαγές στον κόσμο και παραμένει ένας από τούς κορυφαίους δικηγόρους
με εστίαση στην Ελλάδα, έχοντας συμβουλέψει όλες σχεδόν τις μεγάλες ελληνικές εταιρείες και
τράπεζες στις επενδύσεις τους διεθνώς και τους περισσότερους ξένους επενδυτές στις επενδύσεις
τους στην Ελλάδα.
Ο Απόστολος γεννήθηκε στην Καβάλα το 1975 και κατοικεί στο Λονδίνο με την οικογένεια του.

Gold Sponsor

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.

Silver Sponsor

Η Saplegal - Α.Σ Παπαδημητρίου και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία παρέχει ένα ευρύ φάσμα
ολοκληρωμένων νομικών υπηρεσιών κυρίως στο πεδίο του αστικού δικαίου, του εμπορικού δικαίου
καθώς και του δικαίου των επιχειρήσεων.
Η εταιρεία αποτελείται από μία δυναμική ομάδα δραστήριων δικηγόρων, με εκτενή εμπειρία
και υψηλού επιπέδου κατάρτιση. Οι δικηγόροι της εταιρείας συνεργάζονται με τους πελάτες,
αναγνωρίζουν τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και παρέχουν ρεαλιστικές και δημιουργικές λύσεις
προσαρμοσμένες σε αυτές, λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψιν ότι ο χρόνος είναι καθοριστικής σημασίας.
Το πεδίο εργασίας της εταιρείας περιλαμβάνει 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, Ιδρύματα, Κληρονομικό Σχεδιασμό &
Διαδοχή, Ακίνητα & Επενδυτικά Έργα, Εργατικό Δίκαιο, Φορολογικό Δίκαιο, Ιατρικό Δίκαιο/Δίκαιο της
Υγείας, 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.
https://saplegal.gr/

Bronze Sponsors

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

Η δικηγορική εταιρεία Λαμπαδάριος και Συνεργάτες, έχοντας έδρα στην Αθήνα, έχει
εδραιωθεί ως κορυφαία εταιρεία παροχής νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών,
τυγχάνοντας ευρείας αναγνώρισης ιδίως για την αντιμετώπιση περίπλοκων και
απαιτητικών υποθέσεων.
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1863 και σήμερα τελεί υπό την διαχείριση του διευθύνοντος
εταίρου Κωνσταντίνου Λαμπαδάριου. Ανά τα χρόνια έχει εξελιχθεί από μια
οικογενειακή επιχείρηση σε μια εταιρεία σύγχρονη, με διεθνή πρακτική και με
γνώμονα την επίλυση προβλημάτων σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών της, ενώ
παράλληλα διατηρεί τις παραδοσιακές αξίες του σεβασμού, της ακεραιότητας και
της παροχής προσωποποιημένων και ατομικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της.
Η εταιρεία μας αποτελείται από πολλούς υψηλά καταρτισμένους εταίρους και μια
ομάδα εξαιρετικά ικανών δικηγόρων και κατατάσσεται στις κορυφαίες ελληνικές
δικηγορικές εταιρείες σε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται:
στον τομέα των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων (M&A), στον Τραπεζικό και
Χρηματοπιστωτικό τομέα (Banking & Finance), στη Χρηματοδότηση και Ανάπτυξη
Έργων (Project Finance), στον τομέα Επίλυσης Διαφορών (Litigation & Dispute Resolution), στον τομέα των Ακινήτων (Real Estate), στον τομέα της Ενέργειας (Energy),
στον τομέα της Κεφαλαιαγοράς (Capital Markets), στον τομέα της Τεχνολογίας,
των Μέσων και Επικοινωνίας (TMT) και της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Intellectual
Property). Στο πλαίσιο της ανωτέρω δραστηριότητάς της, η εταιρεία μας παρείχε
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πολλές σημαντικές συναλλαγές και εμπορικές
συμφωνίες που έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, όπως σε
ιδιωτικοποιήσεις κρατικών οργανισμών κοινής ωφέλειας, σε σημαντικά έργα στον
τομέα της ενέργειας και των υποδομών, καθώς και σε υποθέσεις που αφορούν στο
δίκαιο του διαδικτύου και την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία.
https://www.lambadarioslaw.gr/

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ
Για χορηγίες και πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα
παρακαλώ επικοινωνήστε με:

Γρηγόριος Λεωνίδης
Διευθύνων Σύμβουλος
T: 210 92 21 717
Κ: 697 998 2965
gleonidis@cleon.gr
Για πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία εγγραφής συνέδρων
παρακαλώ επικοινωνήστε με:

Βικτώρια Ζώινα
Conferences & Marketing Director
Τ: 210 92 21 717
Κ: 690 675 3912
vzoina@cleon.gr
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