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10:00 - 10:30 ΚΑΛΩΣΌΡΙΣΜΑ
ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΌΡΗΣ, 
Διευθύνων Σύμβουλος, CLEON Conferences & Communications

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΌ FORUM

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, Δικηγόρος - Συντονιστής

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΙ

ΔΡ. ΞΗΡΌΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΌΣ, 
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, ΣΕΒ

ΚΌΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΌΣ Β., 
Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ΟΕΕ

10:30 - 11:00 ΕΝΌΤΗΤΑ Ι
Ό νέος επενδυτικός νόμος καινοτομίες και προοπτικές

ΧΑΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
Associate Advisor Τομέας Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Δικτύων & 
Περιφερειακής Πολιτικής, ΣΕΒ
Τίτλος ομιλίας: «Νέος αναπτυξιακός νόμος – Μια επενδυτική 
ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη»

ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,  
Δικηγόρος Παρισίων, D.E.S.S. Δίκαιο Βιοτεχνολογίας - ΕMBA HEC 
Επικεφαλής Τμήματος Ελλάδας DS AVOCATS
Τίτλος ομιλίας: «Δυνατότητες σύμπραξης του Δημοσίου και 
του Ιδιωτικού τομέα στο Επιχειρείν για την Καινοτομία και την 
Ανάπτυξη, παραδείγματα μεταφοράς τεχνολογίας στην Γαλλία που 
θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην Ελλάδα»

11:00 -11:15  ΌΜΙΛΙΑ
ΣΚΌΥΤΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ,
 Head of Legal (PhD), Tikun Olam
Τίτλος ομιλίας: «Φαρμακευτική κάνναβη: Νομικές προκλήσεις και 
ευκαιρίες»

11:15 - 11:25 Διάλειμμα



Πρόγραμμα Συνεδρίου

11:25 - 12:10 ΕΝΌΤΗΤΑ ΙΙ
Εμβληματικές επενδύσεις  και νομικά εμπόδια

ΚΕΔΙΚΌΓΛΌΥ ΝΑΤΑΛΙ, 
General Counsel (Greece) Eldorado Gold/ Hellas Gold SA
Τίτλος ομιλίας: «Μεταλλεία Κασσάνδρας: H διαδρομή μιας 
εμβληματικής επένδυσης στο ελληνικό αδειοδοτικό σύστημα»

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΌΥ ΝΤΌΡΙΝΑ, 
Διευθύντρια Νομικής Υποστήριξης Διεθνών Δραστηριοτήτων και 
Οικονομικών Υπηρεσιών, Όμιλος Ελληνικών Πετρελαίων
Τίτλος ομιλίας: «Υδρογονάνθρακες: Επενδύοντας στο Νόμο»

ΌΙΚΌΝΌΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, 
Managing Partner, VDI Law Firm
Τίτλος ομιλίας: «Η νέα τάση των "shared services centers" - 
Κίνητρα και προοπτικές»

12:10 - 12:25 Διάλειμμα – Ελαφρύ γεύμα

12:25 - 12:40 ΌΜΙΛΙΑ
 ΜΌΥΣΑΣ ΝΙΚΌΛΑΣ, 

Managing Partner, Moussas & Partners Law Firm
Τίτλος ομιλίας: «Επενδύσεις και ανακύπτουσες διαφορές»

12:40 - 12:55 ΌΜΙΛΙΑ
 ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, 

Γενικός Διευθυντής, ΣΦΕΕ 
Τίτλος ομιλίας: “Offsetting pharmaceutical expenditure clawback 
with R&D and investment expenses under RRF”

12:55 - 13:10 ΌΜΙΛΙΑ
 ΣΑΡΙΚΑΣ ΌΜΗΡΌΣ, 

Managing Partner (CEO), Brookstreet Equity Partners LLP
Τίτλος ομιλίας: “Investing in Greece: An Investors Viewpoint” 



Πρόγραμμα Συνεδρίου

13:10 - 14:10 ΕΝΌΤΗΤΑ III
Το νομικό πλαίσιο των επενδύσεων σε τεχνολογίες αιχμής

ΔΡΙΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, 
Επικεφαλής Γραφείου Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία
Τίτλος ομιλίας: «Ο ρόλος της Πολιτείας στις επενδύσεις Έρευνας 
και Ανάπτυξης»

ΔΡ. ΛΑΜΠΡΌΠΌΥΛΌΣ ΧΑΡΗΣ, 
Πρόεδρος, HELLENIC DEVELOPMENT BANK FOR INVESTMENTS
Τίτλος ομιλίας: «Ο ρόλος και η συμβολή των κεφαλαίων 
επιχειρηματικών συμμετοχών στη χρηματοδότηση της 
τεχνολογικής καινοτομίας»

ΔΗΜΌΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΌΣ,  
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, KPMG in Greece
Τίτλος ομιλίας: «Κίνητρα επενδύσεων σε τεχνολογίες αιχμής»

ΛΌΐΖΌΣ ΛΌΥΗΣ, 
Συνέταιρος της Loizou & Co και 
Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Τεχνολογίας
Τίτλος ομιλίας: «Το μέλλον της «νεοτραπεζικής» και ψηφιακής 
τραπεζικής στην Ελλάδα»

Σημείωση: 
Το πρόγραμμα υπόκειται σε αλλαγές της τελευταίας στιγμής εφόσον κριθεί αναγκαίο.
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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. 



Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας
Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου 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.

Δρ. Γιώργος Ξηρογιάννης
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής,
ΣΕΒ

Ο Δρ. Γιώργος Ξηρογιάννης είναι σήμερα Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ. Στο χαρτοφυλάκιό 
του περιλαμβάνονται τα κρίσιμα θέματα της βιομηχανικής πολιτικής, των αναπτυξιακών στρατηγικών, 
των επενδύσεων, της ψηφιακής οικονομίας, της περιφερειακής ανάπτυξης και του διεθνούς εμπορίου.
Είναι επίσης Διευθύνων Σύμβουλος στην «Στέγη ΑΕ», τον ερευνητικό βραχίονα του ΣΕΒ, ανεξάρτητο 
μέλος του Δ.Σ. της Entersoft καθώς και μέλος του Advisory Board του EGG στη Eurobank.
Στο παρελθόν διετέλεσε Ανώτερος Διευθυντής στην PricewaterhouseCoopers (PwC), έχοντας την 
ευθύνη των υπηρεσιών Strategy & Operations καθώς και του κλάδου Government & Public Sector. 
Διεύθυνε σειρά σημαντικών έργων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στο χρηματοπιστωτικό κλάδο, στις 
τηλεπικοινωνίες, στην κεντρική και ευρύτερη δημόσια διοίκηση. Διαθέτει σημαντικό επιστημονικό 
έργο με δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και ομιλίες σε διεθνή συνέδρια σε θέματα 
που αφορούν στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα. Είναι διδάκτωρ (Ph.D.) τεχνητής νοημοσύνης, κάτοχος 
μεταπτυχιακού διπλώματος (M.Sc.) στην τεχνητή νοημοσύνη και πτυχιούχος μαθηματικός.



Αναστασία Δ. Μανδραβέλη 
Δικηγόρος Παρισίων. D.E.S.S. Δίκαιο Βιοτεχνολογίας - ΕMBA HEC
Επικεφαλής Τμήματος Ελλάδας DS AVOCATS

Η Αναστασία Δ. Μανδραβέλη είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (1999) με μεταπτυχιακά (D.E.S.S.) στο Δίκαιο Βιοτεχνολογίας από το Πανεπιστἠμιο Βερσαλλιών (2000), 
όπως και στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από την Ανωτάτη Εμπορική Σχολή Παρισἰων (Executive MBA HEC).
Δικηγόρος Παρισίων και πρώην Δικηγόρος Αθηνών, η Αναστασία Μανδραβέλη συμβουλεύει και υποστηρίζει 
τόσο στην Γαλλία όσο και στην Ελλάδα αλλά και σε Διεθνές επίπεδο, επενδυτές, επιχειρήσεις, ιδρύματα έρευνας 
και εφευρέτες, ως προς στην προστασία και ανἀπτυξη υγιούς επιχειρηματικής διακυβέρνησης, επενδύσεων, 
κατασκευαστικών έργων και καινοτομιών. Εχει αποκτήσει εμπειρία στην Γαλλία σε συμβάσεις δημοσίου και 
ιδιωτικού δικαίου στους τομείς Ερευνας, Φαρμακευτικού Δικαίου, Εμπορικού και Αστικού Δικαίου, Δικαίου 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Δικαίου Τύπου, Ποινικού Οικονομικού Δικαίου με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα 
μεταφοράς τεχνολογίας και ανάπτυξης, όπως και ιδιωτικοποίησεων και συνεργασιών μεταξύ Κρατών.
Μεριμνά πάντα ώστε οι πολύπλοκες διαπραγματεύσεις και διαμεσολαβήσεις τις οποίες διευθύνει ή στις οποίες 
συμμετέχει με συναδέλφους, να χαίρουν στρατηγικής 360° με αρμονία ως προς τα συμφέροντα που υπερασπίζεται 
και τις ισορροπίες που καλείται να επιφέρει. Ως πρώην Νομική Διευθύντρια Γαλλικού Ιδρύματος ιδιωτικού 
δικαίου, κοινωφελούς χαρακτήρος (2004 2012), συνεισέφερε ώστε η Γαλλική Επιχείρηση να δημιουργήσει νέα 
πηγή εσόδων στον τομέα Υγείας, βάσει συμβάσεων πνευματκής ιδιοκτησίας με πρόσβαση σε νέες θεραπείες και 
καινοτὀμο οικονομικό μοντέλο, τις οποίες διαπραγματεύτηκε και εκπόνησε και οι οποίες έλαβαν συγχαρητηρίων 
από το Ανώτατο Ελεγκτικό Συνέδριο Γαλλίας.
Σήμερα, κατόπιν έξι ετών ανεξάρτητης δικηγορίας στο Παρίσι από το 2014, η Αναστασία Μανδραβέλη συνεργάζεται 
από τις αρχές του 2020 με την Γαλλική Διεθνή Δικηγορική Εταιρεία DS ΑVOCATS όπου διευθύνει το Τμήμα Ελλάδας 
από Παρίσι, σε συνεργασία με Δικηγορικές Εταιρείες Αθηνών. Από αυτήν τη θέση, με γνώμονα και πλεονέκτημα 
την διπλή κουλτοὐρα και εκπαίδευση της, συμβουλεύει και υπερασπίζεται επιχειρήσεις, διαπραγματεύεται 
συμβάσεις και επενδύσεις, μεταξύ Γαλλίας, Ελλάδας, Κρατών Δυτικής Αφρικής και Κίνας.
Η Αναστασία Μανδραβέλη μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά, διδάσκει στη Νομική Σχολή Saint-Etienne του Πανεπιστημίου 
Jean-Monnet, Δημοσίες - Ιδιωτικές συμβάσεις Υγείας σε Μεταπτυχιακό Εμπορικού Δικαίου, είναι ενεργό μέλος 
του ΙCC HELLAS. Η Αναστασία Μανδραβέλη γεννήθηκε Ελληνίδα κι έχει πολιτογραφηθεί και Γαλλίδα υπήκοος.

Ιωάννης Χάμπας 
Associate Advisor Τομέας Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, 
Δικτύων & Περιφερειακής Πολιτικής, ΣΕΒ

Οικονομολόγος, Associate advisor στο τομέα Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Δικτύων & Περιφερειακής Πολιτικής του 
ΣΕΒ, με βασική ενασχόληση τα τελευταία 3 έτη με θέματα που αφορούν στη Διευκόλυνση και Χρηματοδότηση 
Επενδύσεων καθώς και στη Μεγέθυνση των ΜμΕ. Είναι μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών 
(Ε.Μ.Π.Α.) του αναπτυξιακού νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Διετέλεσε ελεγκτής της πορείας 
υλοποίησης και ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του ΕΣΠΑ 2007-2013. Διαθέτει πολυετή εμπειρία (13 έτη) σα 
σύμβουλος επιχειρήσεων με ειδίκευση στη σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων του ΕΣΠΑ και των 
αναπτυξιακών νόμων. Έχει διενεργήσει ελέγχους επενδυτικών έργων επιχειρήσεων για Τραπεζικά Ιδρύματα (audit).



Κατερίνα Σκουτέλη
Head of Legal (PhD), Tikun Olam

Katerina Skouteli graduated from Athens School of Law (summa cum laude) in 2014 and thereafter 
continued her postgraduate studies in Civil Law (summa cum laude), while practicing law at the 
litigation department of one of the biggest law firms in Athens. In 2016, she joined the Athens Bar 
Association.
During the academic year 2016-2017, she attended the Postgraduate Law Program (LL.M.) at New 
York University (NYU) School of Law, USA. From 2017 until the end of 2020 she worked in the city 
of Brussels, in two top tier US law firms (Mayer Brown and Jones Day). In both firms she was part of 
the “Health Care & Life Sciences” department and advised clients at an EU-level regarding a variety 
of issues focusing on biotechnology, medicinal products, medical devices, food and cosmetics, as 
well as general EU product and industries regulation, including digital health and AI.
In 2021, she completed her Ph.D. thesis on: “Clinical Trials: Contracts, Liability and other Civil Law 
matters under Greek and EU law”. The thesis was published as a legal book.
She is currently Head of the legal department of a pharmaceutical company of Israeli interests. She 
is, also, a member of the Greek Committee of Public Health Experts (EEDY), as well as the Vice-Pres-
ident of the Greek Association of Medical Law and Bioethics. Furthermore, she has taught at the 
University of Athens and the Aristotle University of Thessaloniki on clinical trials and pharmaceu-
tical law. She has, also, published two books on medicinal product liability and informed consent 
in the context of clinical trials.



Ναταλί Κεδίκογλου 
General Counsel (Greece) Eldorado Gold/ Hellas Gold SA

Ναταλί Κεδίκογλου, δικηγόρος Αθηνών, Νομική Σχολή Αθηνών, DEA droit public interne (Paris I), DEA 
droit public comparé des Etats européens (Paris I). 
Νομική Σύμβουλος από το 2021 των ελληνικών θυγατρικών της Eldorado Gold Corporation, καναδικής 
μεταλλευτικής εταιρείας χρυσού και βασικών μετάλλων εισηγμένης στα χρηματιστήρια του Τορόντο 
και της Νέας Υόρκης που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα μέσω των Ελληνικός Χρυσός, Χρυσωρυχεία 
Θράκης και Μεταλλευτική Θράκης, κατέχοντας πέντε μεταλλευτικές ιδιοκτησίες. Η Ελληνικός Χρυσός 
είναι μεταλλευτική εταιρεία που έχει στην ιδιοκτησία της τα Μεταλλεία Κασσάνδρας (εξόρυξη 
χρυσού, άργυρου, μολύβδου και ψευδάρχυρου) και υλοποιεί τη μεγαλύτερη αλλοδαπή ιδιωτική 
επένδυση στην Ελλάδα, απασχολώντας περίπου 1.600 άτομα, με αμιγώς εξαγωγική δραστηριότητα. 
Το διάστημα 2016-2021 ήταν Νομική Σύμβουλος των εταιρειών παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων 
ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. και ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. και το διάστημα 2003-2016 ήταν Νομική Σύμβουλος 
της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., δημόσιας επιχείρησης διαχείρισης σιδηροδρομικής περιουσίας (ακίνητα και 
τροχαίο υλικό).
Ειδικεύεται στη χρηματοδότηση και λειτουργία μεγάλων έργων, καθώς και σε ζητήματα proj-
ect finance, συμβάσεων παραχώρησης, κρατικών ενισχύσεων, corporate restructuring και 
αποκρατικοποιήσεων. Μέλος Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης Δικαίου Τεχνολογίας Κατασκευών 
(ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ). Εθνικός αντιπρόσωπος στη μόνιμη συμβουλευτική επιτροπή σιδηροδρομικής 
νομοθεσίας της DG Move (2014 – 2015). 
Την περίοδο 2005 -2015 συμμετείχε ως εμπειρογνώμονας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του 
μετασχηματισμού και εξυγίανσης του ελληνικού σιδηροδρομικού συστήματος (spin-off νέων 
εταιρειών, διαγραφή χρεών, αποκρατικοποιήσεις). Το 2012 και το 2015 συμμετείχε ως ανεξάρτητος 
εμπειρογνώμονας στον στρατηγικό σχεδιασμό και την αξιολόγηση της αναδιοργάνωσης  των 
Σερβικών σιδηροδρόμων, σε συνεργασία με την E.E. το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα. 



Ντορίνα Παπαδημητρίου
Διευθύντρια Νομικής Υποστήριξης Διεθνών Δραστηριοτήτων 
και Οικονομικών Υπηρεσιών, Όμιλος Ελληνικών Πετρελαίων

Η Ντορίνα Παπαδημητρίου είναι Διευθύντρια Νομικής Υποστήριξης Διεθνών Δραστηριοτήτων και 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου Ελληνικών Πετρελαίων, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και μέλος του 
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (με διάκριση) του μεταπτυχιακού 
προγράμματος σπουδών (LLM) στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ, στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει υπηρετήσει ως νομική σύμβουλος από το 1994 έως το 1998 στην Δημόσια 
Επιχείρηση Πετρελαίου και από το 1998 και εντεύθεν στην εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.
Η εργασιακή της εμπειρία περιλαμβάνει την νομική υποστήριξη των δραστηριοτήτων του 
Ομίλου Ελληνικών Πετρελαίων (έρευνα και παραγωγή, μεταφορά, διύλιση, εμπορία και διάθεση 
υδρογονανθράκων), τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,  όπως συγχωνεύσεις και εξαγορές, 
κοινοπραξίες, έργα αγωγών μεταφοράς, διάθεση και εμπορία  υδρογονανθράκων, έργα υποδομής και 
έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (μονάδων φυσικού αερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας), 
καθώς και χειρισμό επίδικων υποθέσεων. Επίσης, διατελεί μέλος Διοικητικών Συμβουλίων εταιρειών 
του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια.

Βασίλης Οικονομίδης
Managing Partner, VDI Law Firm

Ο Βασίλης Οικονομίδης είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2001. Είναι πτυχιούχος 
της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Εμπορικό - 
Αστικό Δίκαιο από το Ludwig – Maximilians Universitat – Muenchen (2001) και στο Διεθνές Εμπορικό 
Δίκαιο από το Northumbia University (Newcastle 2013). Το 2009 ίδρυσε την δικηγορική εταιρία 
“Β.Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες” και έκτοτε είναι διευθύνων εταίρος αναλαμβάνοντας επιτυχώς 
υποθέσεις κυρίως εμπορικού και εταιρικού δικαίου για διεθνείς και εγχώριες επιχειρήσεις στους 
τομείς της πληροφορικής, τεχνολογίας, ιατροφαρμακευτικών προϊόντων, διαχείρισης ακίνητης 
περιουσίας και τουρισμού. Μεταξύ άλλων, διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία σε εταιρικά ζητήματα, 
εταιρικούς μετασχηματισμούς, εμπορικές συμβάσεις, επενδύσεις σε ακίνητα και φορολόγηση 
ακίνητης περιουσίας και επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, έχει λάβει διάκριση από το “Chambers Eu-
rope” ως αναγνωρισμένος νομικός στον τομέα επίλυσης διαφορών. Έχει πυκνή αρθρογραφία 
σε νομικά επιστημονικά αλλά και οικονομικού περιεχομένου περιοδικά και μιλά την αγγλική και 
γερμανική γλώσσα.



Μιχάλης Χειμώνας
Γενικός Διευθυντής, ΣΦΕΕ 

Από τον Σεπτέμβριο του 2014 ο Μιχάλης Χειμώνας είναι Γενικός Διευθυντής στο Σύνδεσμο 
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ).
Κατείχε τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου ΟΠΑΠ Κύπρου από το 2011 μέχρι το 2014. Από το 2000 
έως το 2010 εργάστηκε στη Nutricia/Danone Hellas στη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου Ελλάδας. 
Στη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Walt Disney Ελλάδας, 
Βαλκανίων και Κύπρου, Διευθυντής Μάρκετινγκ στην Pepsico International και Group Product Manager 
στην Colgate - Palmolive Hellas.
Ο κ. Χειμώνας είναι κάτοχος πτυχίου (B.S.) Μάρκετινγκ από το Πανεπιστήμιο του Maryland, καθώς και 
μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο της Βαλτιμόρης των ΗΠΑ.

Νικόλας Μουσάς
Managing Partner, Moussas & Partners

Moussas & Partners is a multidisciplinary law practice that assists its clients on a broad spectrum of 
legal subjects and consistently delivers responsive and appropriate solutions. 
Our highly-qualified team advises on a broad range of legal matters including: Corporate & M&A/
Commercial, Compliance, Regulatory (including Licenses and Permits), Public Procurement, Projects 
& Energy, Litigation & Arbitration, Finance & Capital Markets, Competition, Data Protection, Land & 
Real Estate. 
Our regular clients include international and domestic corporations, listed and non-listed, that we 
advise on all aspects of their activities and business affairs.
We seek to deliver quality legal services pursuant to our clients’ goals that are tailored to their con-
text and economic environment. 
Our team has extensive expertise in managing cutting-edge and complex transactions and in operat-
ing in contractual and contentious fields whenever an in-depth knowledge of both Greek and foreign 
legal systems is required. 



Omiros Sarikas
Managing Partner (CEO), Brookstreet Equity Partners LLP

Omiros serves as the Managing Partner (CEO) and lead Founder of Brookstreet Equity Partners 
(Brookstreet) in Mayfair. His recognitions include “GameChanger of the Year”, “CEO of the Year”, 
“Most Influential CEO”, “M&A Young Gun of the Year”, “Top 250 Deal Makers in the World” and 
being the cover of CEO today.  
Brookstreet‘s awards include “UK Innovative and Commercially Motivated PEVC Fund Manager 
of the Year”, “UK Niche PE House of the Year” and Omiros a “DraxFuture40” investor that shapes 
the future of Europe.

Omiros worked in London, Zürich and New York and completed 100+ engagements over two de-
cades. He has worked on special projects with sovereigns, corporates, banks and funds including 
KKR, Cinven, CSFB, Morgan Stanley, Welsh Carson, Ernesto Bertarelli’s VC and others. 
Brookstreet is a Corporate Ambassador of The Hellenic Initiative which donated $13M+ to date. 
Omiros is a member of the “Who is Who” list, recognised with the “World’s Eminent (Hellenic) 
Leader Award in Finance and Investments”.



Μιχαήλ Δρίτσας
Επικεφαλής Γραφείου Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία

Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc (Επιχειρησιακή Έρευνα), MBA (Lancaster), μέλος 
ΤΕΕ, ΠΣΔΜΗ, ΟΕΕ, CIM. Σύμβουλος σε 2 Υπουργούς και 2 Υφυπουργούς Ανάπτυξης σε θέματα Έρευνας, 
Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.
Από την τρέχουσα θέση του έχει συμβάλει ενεργά στο σχεδιασμό και διαμόρφωση της πλατφόρμας El-
evate Greece, στο ν/θ πλαίσιο για startups & spin-offs (τεχνοβλαστών), της σχετικής πρόσκλησης ΕΣΠΑ, 
στην πρόσκληση ΣΔΙΤ «Πολιτεία Καινοτομίας - «ΧΡΩΠΕΙ», στα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας, στους 
Συνεργατικούς Σχηματισμούς Καινοτομίας και τα Κέντρα Ικανοτήτων, σε πρωτοβουλίες Επιστημονικής 
Διπλωματίας κ.ά. Εθνικός Εκπρόσωπος στο Horizon EIC/EIE.
Εργάσθηκε ως Στέλεχος στο ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2007-2013, 2014-2020) χειριζόμενος προκηρύξεις Έρευνας-
Τεχνολογίας, Καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας, χρηματοοικονομικών εργαλείων 
(www.antagonistikotita.gr). Προηγουμένως εργάσθηκε επί 17 έτη στον τομέα της Συμβουλευτικής και 
της Επικοινωνίας, ξεκινώντας την καριέρα του ως Μηχανικός. 
Αξιολογητής επενδυτικών προτάσεων σε αναπτυξιακούς νόμους, μέντορας νεοφυών επιχειρήσεων, 
κριτής σε διαγωνισμούς καινοτομίας.

Δρ. Χάρης Λαμπρόπουλος
Πρόεδρος, HELLENIC DEVELOPMENT BANK FOR INVESTMENTS

Πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων ΑΕ (ΕΑΤΕ, τ. ΤΑΝΕΟ). Διδάκτωρ της 
London School of Economics (Ph.D. econ. LSE). Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών. 
Εκλεγμένο Μέλος ΔΣ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) όπου και έχει 
συμμετάσχει ενεργά σε πλήθος δραστηριοτήτων του με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, 
της καινοτομίας, του επιχειρείν και της ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων. Πρόεδρος του Ινστιτούτου 
Ερευνών & Μελετών της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΙΕΜΕ-ΚΕΕΕ), Επικεφαλής 
Σύμβουλος της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (ΘΕΑ-ΕΒΕΑ), Γενικός Γραμματέας του 
ICC Hellas, Μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας & Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Αττικής κ.ά.
Έχει διατελέσει Principal Consultant της Παγκόσμιας Τράπεζας (the World Bank), Σύμβουλος Υπουργών 
(Παιδείας, Τουρισμού και Υγείας), καθώς και ανώτατο στέλεχος (Πρόεδρος & CEO), μέλος ΔΣ και 
σύμβουλος σε διάφορες εταιρείες, funds και Οργανισμούς, στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει συμμετάσχει σε επίσημες αποστολές στο εξωτερικό καθώς και 
σε επιτροπές σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Τέλος, έχει λάβει διάφορες διακρίσεις και 
υποτροφίες, έχει πλούσιο εθελοντικό έργο και ενεργή συμμετοχή στα κοινά. 



Κωνσταντίνος Δήμος

Λούης Λοΐζος

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, 
KPMG in Greece

Συνέταιρος της Loizou & Co και 
Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Τεχνολογίας

O Κωνσταντίνος Δήμος είναι Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής στις υπηρεσίες Consulting της KPMG 
στην Ελλάδα, με κύρια εξειδίκευση το Δημόσιο Τομέα και τις κρατικές ενισχύσεις. Έχει 20 χρόνια 
συμβουλευτικής εμπειρίας σε μεγάλα έργα αναδιοργάνωσης, μεταρρυθμίσεων, στρατηγικής, 
διαδικασιών, σχεδιασμού έργων και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Τα 
τελευταία 12 χρόνια έχει διοικήσει έργα μεγάλης κλίμακας για πολλούς Δημόσιους φορείς, τη DG 
Reform, την EE και μεγάλους ομίλους εταιρειών.
O Κωνσταντίνος Δήμος είναι πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς.

Ο Λούης Λοΐζου είναι συνέταιρος στη Loizou & Co (https://loizouco.com/) με έδρα το Λονδίνο, ενώ 
προηγουμένως εργάστηκε στη Citigroup, Barclays, Kleinwort, Βρετανική Αρχή Ανταγωνισμού και το 
Βρετανικό Υπουργείο Οικονομικών. Είναι Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Τεχνολογίας (https://hel-
lenictech.com/) και αρθογράφει για θέματα τεχνολογίας στο The Economist. Αποφοίτησε από το 
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το LSE.
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ιδρύθηκε το 1998 και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους Ομίλους στον τομέα της 
ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες σε 6 χώρες. Οι μετοχές της μητρικής εταιρείας 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Συμμετοχών ΑΕ διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX: ELPE) και 
στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE: HLPD) ενώ οι διεθνείς εκδόσεις ομολόγων διαπραγματεύονται στο 
Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Το 2020, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €5,8 δισ. και τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA σε €333 
εκατ.. Κύριοι μέτοχοι είναι η Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. (47%) και το Ταμείο Αξιοποίησης 
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (35,5%), ενώ το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει σε θεσμικούς (8,5%) και 
ιδιώτες (9%) επενδυτές.
Ο τομέας διύλισης αποτελεί την κύρια δραστηριότητα, αντιπροσωπεύοντας περίπου 75% του συνολικού 
ενεργητικού. Ο Ομιλος διαθέτει τα τρία από τα τέσσερα διυλιστήρια που λειτουργούν στην Ελλάδα σε 
Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη, με συνολική δυναμικότητα 344 kbpd, κατέχοντας μερίδιο 
περίπου 60% της ελληνικής αγοράς στον τομέα του χονδρικού εμπορίου πετρελαιοειδών.
Κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια εμπορία, μέσω της θυγατρικής του ΕΚΟ, η οποία δραστηριοποιείται 
στη λιανική εμπορία μέσω δικτύου περίπου 1.700 πρατηρίων καθώς και στις πωλήσεις υγραερίου, 
βιομηχανικών, αεροπορικών, ναυτιλιακών καυσίμων και λιπαντικών.
Επιπλέον, ο Όμιλος έχει δραστηριότητες στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μέσω δικτύου 
άνω των 300 πρατηρίων, κατέχει σημαντική θέση στην εμπορία καυσίμων σε Κύπρο, Βουλγαρία, Σερβία, 
Μαυροβούνιο και Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.
Ο Ομιλος διαθέτει το μοναδικό καθετοποιημένο συγκρότημα παραγωγής πετροχημικών στην Ελλάδα, με 
κύρια προϊόντα το πολυπροπυλένιο και παράγωγά του. Το μερίδιο της εγχώριας αγοράς υπερβαίνει το 
50% ενώ οι εξαγωγές, κυρίως στην Τουρκία και άλλες Μεσογειακές χώρες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 
περίπου 70% των πωλήσεων.
Επιπλέον, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δραστηριοποιείται στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
με χαρτοφυλάκιο 80 MW σε λειτουργία το οποίο αναμένεται να φτάσει τα 300 MW έπειτα από την 
ολοκλήρωση του Φ/Β έργου στην Κοζάνη και περισσότερα από 1.700 MW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.
Ο Ομιλος δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στην Ελλάδα 
με χαρτοφυλάκιο έρευνας σε χερσαίες και υπεράκτιες περιοχές, είτε ανεξάρτητα, είτε σε συνεργασία με 
κορυφαίες εταιρείες του κλάδου όπως οι Total, ExxonMobil, Repsol, Edison και Energean.
Δραστηριοποιείται επίσης στους τομείς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Μέσω της ELPEDISON, 
κοινοπραξία με την EDISON, λειτουργεί δύο μονάδες συνδυασμένου κύκλου, συνολικής ισχύος 840 MW, 
ενώ έχει παρουσία και στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο Ομιλος δραστηριοποιείται επίσης στην προμήθεια και διανομή ΦΑ μέσω της συμμετοχής του κατά 
35% στις εταιρείες του Ομίλου ΔΕΠΑ. Η εταιρεία διανομής ΦΑ ΔΕΠΑ Υποδομών βρίσκεται σε διαδικασία 
πώλησης, μετά από διεθνή διαγωνιστική διαδικασία.
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Η Ελληνικός Χρυσός, είναι μια μεταλλευτική εταιρεία χρυσού, αργύρου, μολύβδου και 
ψευδαργύρου, η οποία από το 2003 μέχρι και σήμερα, αναπτύσσει και λειτουργεί με 
υπευθυνότητα, ασφάλεια και υπό τους αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους τα 
Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική που αποτελούνται από τρία μεταλλευτικά 
έργα: το Μεταλλείο Στρατωνίου-Μαύρων Πετρών, το Μεταλλείο Ολυμπιάδας και τέλος, 
το Έργο Σκουριών. Συνεχίζοντας μία μεταλλευτική ιστορία 25 αιώνων, η Ελληνικός 
Χρυσός έχει επενδύσει περισσότερα από $1 δισ. στη βιώσιμη ανάπτυξη των Μεταλλείων 
Κασσάνδρας, ενώ απασχολεί άμεσα και έμμεσα περί τους 1.600 εργαζόμενους.  Από το 
2012, λειτουργεί ως θυγατρική της Eldorado Gold Corporation.
Το 2021 σηματοδότησε μία νέα αρχή για την επένδυση της Ελληνικός Χρυσός. Η 
υπογραφή της νέας Επενδυτικής Συμφωνίας με το Ελληνικό Δημόσιο, προβλέπει 
πρόσθετες επενδύσεις $1,9 δισ. και ακόμα μεγαλύτερα, πολύπλευρα οφέλη για 
την εθνική οικονομία, την απασχόληση, την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον. Τα 
Μεταλλεία Κασσάνδρας γύρισαν σελίδα με την προοπτική να καταστήσουν την Ελλάδα 
κορυφαία χώρα-παραγωγό χρυσού στην Ευρώπη.
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Moussas & Partners is a multidisciplinary law practice that assists its clients on a broad 
spectrum of legal subjects and consistently delivers responsive and appropriate solu-
tions. 

Our highly-qualified team advises on a broad range of legal matters including: Corporate 
& M&A/Commercial, Compliance, Regulatory (including Licenses and Permits), Public 
Procurement, Projects & Energy, Litigation & Arbitration, Finance & Capital Markets, 
Competition, Data Protection, Land & Real Estate. 

Our regular clients include international and domestic corporations, listed and non-list-
ed, that we advise on all aspects of their activities and business affairs.

We seek to deliver quality legal services pursuant to our clients’ goals that are tailored to 
their context and economic environment. 

Our team has extensive expertise in managing cutting-edge and complex transactions 
and in operating in contractual and contentious fields whenever an in-depth knowledge 
of both Greek and foreign legal systems is required. 





Η Δικηγορική Εταιρεία «Β.Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» (VDI LAW FIRM) ιδρύθηκε 
τον Δεκέμβριο του 2009 από τον Βασίλειο Δ. Οικονομίδη και από τότε προσφέρει νομικές 
υπηρεσίες έχοντας εξελιχθεί σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη “boutique” δικηγορική 
εταιρεία υψηλού επιπέδου. 
Η Εταιρεία μας δραστηριοποιείται σε εξειδικευμένους τομείς του δικαίου όπως το 
Εταιρικό Δίκαιο, την Επίλυση Διαφορών, τις Εμπορικές Συμβάσεις, τα Ακίνητα, τον 
Μετασχηματισμό Επιχειρήσεων, την Διανοητική Ιδιοκτησία και το Φορολογικό Δίκαιο 
συνδυάζοντας τη νομική παράδοση και πείρα δεκαετιών με την ευελιξία και κατανόηση 
των σύγχρονων προκλήσεων στο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.
Η επιστημονική κατάρτιση των μελών μας, η αξιοπιστία και ταχύτητα στην διεκπεραίωση 
των υποθέσεων, εξασφαλίζουν μία ολοκληρωμένη προσέγγιση των νομικών ζητημάτων 
προσαρμοσμένα στις ανάγκες της εκάστοτε υπόθεσης, με στόχο και αποτέλεσμα οι 
επαγγελματικές συνεργασίες μας να χαρακτηρίζονται από διαχρονικότητα και αμοιβαία 
εμπιστοσύνη.

Bronze Sponsor



Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 3, Καλλιθέα, 176 71
Τ: 210 92 21 717    I    E-mail: info@cleon.gr

w w w . c l e o n . g r

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γρηγόρης Λεωνίδης
Διευθύνων Σύμβουλος

T: 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




