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Βασίλης Καφάτος  

Αντιπρόεδρος  
Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό 
Επιμελητήριο  

 
O Βασίλης Καφάτος είναι Partner 
(Εταίρος) της Deloitte και επικεφαλής 
Στρατηγικής. Είναι o Clients & Industries 
Leader της Deloitte στην Ελλάδα και 

Πρόεδρος του Deloitte Alexander Competency Center. 
Διαθέτει σημαντική συμβουλευτική εμπειρία σε διάφορους 
κλάδους της οικονομίας. Ειδικεύεται σε θέματα ανάπτυξης 
εταιρικής και ψηφιακής στρατηγικής, ανασχηματισμού 
επιχειρηματικού μοντέλου, χρηματοοικονομικής 
αναδιάρθρωσης, συγχωνεύσεων & εξαγορών και 
λειτουργικής βελτίωσης. Είναι Έφορος (Trustee) του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Κολλεγίου Ανατόλια, 
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Πρόεδρος 
της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Συμβουλίου 
Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδος  και εκτελεστικό μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Ελλάδος. Είναι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος 
μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το 
University of Texas at Austin (MBA in Corporate Strategy) και 
μεταπτυχιακών διπλωμάτων στην Ηγεσία Επιχειρήσεων από 
το Institute for Management Development (IMD) – Lausanne. 
 

 
Νικόλας Μπακατσέλος  

Πρόεδρος  
Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό 
Επιμελητήριο  
 
Ο Νικόλας Μπακατσέλος είναι ο 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
της “Πυραμίς Μεταλλουργία Α.Ε”.  

Υπήρξε Διευθύνων Σύμβουλος στην “Imperium ΑΕΕΧ” και 
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην “Egnatia Bank 
Securities S.A.” καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος στην “Εκδοτική 
Βορείου Ελλάδος Α.Ε.”. Από τον Φεβρουάριο 2014 έως και 
τον Ιούνιο 2016 ήταν Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Attica Bank. Υπήρξε Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του 
Ελληνικού Διεθνούς Πανεπιστημίου έως τον Ιανουάριο 2014 
και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΔΕ. Είναι 
Μέλος της Επιτροπής Στήριξης του ΕΚΕΤΑ και Μέλος της 
Διοικούσας Επιτροπής του ΣΒΕ. Είναι μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου 
αρκετά χρόνια και τον Ιούνιο του  2010 εκλέχθηκε 
Αντιπρόεδρός του και Πρόεδρος της Επιτροπής Βορείου 
Ελλάδος. Από τον Ιούνιου του 2019, ο  Νικόλαος 
Μπακατσέλος έχει εκλεγεί Πρόεδρος του Ελληνο-
Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Έχει σπουδάσει 

Κοινωνιολογία στο University of Reading και έχει κάνει 
Μεταπτυχιακό στα Ναυτιλιακά, Εμπόριο και Οικονομικά στο 
City University Business School. 
 

 
Θεόδωρος Καράογλου  
Υφυπουργός Εσωτερικών 
Μακεδονίας-Θράκης 
 
Γεννήθηκε στο Ζαγκλιβέρι  
Θεσσαλονίκης το 1960. Είναι 
Οικονομολόγος, πτυχιούχος του 
τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της 
Ανώτατης Βιομηχανικής σχολής της 

Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας, 
φοροτέχνης-λογιστής και στη συνέχεια στο Υπουργείο 
Οικονομικών ως εφοριακός στη Δ.Ο.Υ. Ιωνίας. Από το 1986 
είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Είναι 
παντρεμένος με την οικονομολόγο εφοριακό Γιώτα Μαντανίκα 
και έχουν δυο παιδιά, τον Γιώργο και τη Βανέσσα. Το 1986 
εκλέχθηκε Πρόεδρος της Κοινότητας Ζαγκλιβερίου σε ηλικία 
26 χρόνων. Επανεκλέχθηκε το 1990, ενώ από το 1991 έως το 
1994 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας της ΤΕΔΚ Νομού 
Θεσσαλονίκης. Επίσης την περίοδο 1995-2002 υπήρξε μέλος 
του Γενικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. Στις νομαρχιακές εκλογές του 1994 
και του 1998 εκλέχθηκε Νομαρχιακός Σύμβουλος 
Θεσσαλονίκης. Στις νομαρχιακές εκλογές του 2002 
επανεκλέχθηκε πρώτος σε σταυρούς Νομαρχιακός 
Σύμβουλος Θεσσαλονίκης. Στις εθνικές εκλογές του 2004 
εκλέγεται για πρώτη φορά Βουλευτής Β'  Θεσσαλονίκης της 
Νέας Δημοκρατίας.  Επανεκλέγεται πρώτος βουλευτής της  Β΄ 
Περιφέρειας Θεσσαλονίκης της ΝΔ στις εκλογές   2007, 2009, 
2012 (Μάιος και Ιούνιος), 2015 (Ιανουάριος και Σεπτέμβριος) 
και 2019 (Ιούλιος). Τον Ιούνιο του 2012 έως τον Ιούνιο του 
2014 διετέλεσε Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης και από 
τον Ιούλιο του 2019 έως σήμερα Υφυπουργός Εσωτερικών 
(αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης). Τον Ιούνιο 
του 2014 εκλέχθηκε Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών 
Υποθέσεων της Βουλής και το 2016 ορίστηκε εκπρόσωπος 
του Ελληνικού Κοινοβουλίου στη Διακοινοβουλευτική Ένωση 
(IPU 2016). Με απόφαση του Προέδρου της ΝΔ, κ. Κυριάκου 
Μητσοτάκη,  τον Ιανουάριο του 2016 ορίστηκε Υπεύθυνος 
Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Μακεδονίας -Θράκης και τον 
Νοέμβριο του 2018 Αναπληρωτής Τομεάρχης Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. Τέλος είναι  συγγραφέας των βιβλίων 
«Δημόσια Παρέμβαση» (2007) και «Ορκίζομαι» (2016). 
 

 
 
 
 
 
 



Σταύρος Κώστας  
Πρόεδρος Φορολογικής Επιτροπής 
Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό 
Επιμελητήριο 
 
Ο Σταύρος Κώστας φοίτησε με 
υποτροφία στο Κολλέγιο Αθηνών, 
σπούδασε Μαθηματικά στο Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

ολοκληρώνοντας τις Πανεπιστημιακές του σπουδές και με το 
Πτυχίο των Οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Επί σειρά ετών και προ της 
συνταξιοδότησής του, διετέλεσε Εκτελεστικός Διοικητής 
Οικονομικού και Φορολογίας στην PROCTER & GAMBLE, με 
διακεκριμένη συμμετοχή στην Φορολογική Διεύθυνση 
Δυτικής Ευρώπης του Ομίλου, στις Βρυξέλλες. Διαθέτει 
πολυετή πείρα και εξειδίκευση στους τομείς, της σύγχρονης 
οργάνωσης Οικονομικών Λογιστικών και Φορολογικών 
Υπηρεσιών, της Εταιρικής Νομοθεσίας και των Λογιστικών 
Προτύπων, με ειδίκευση σε θέματα φορολογίας 
διασυνοριακών ενδο-εταιρικών συναλλαγών 
(TransferPricing). Είναι μέλος του Ελληνικού κλιμακίου του 
Παγκόσμιου Φορολογικού Συνδέσμου (IFA), επίσης του 
Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Α’ Τάξεως Λογιστή 
Φοροτέχνη). Είναι επίσης γνωστός για την κατά καιρούς 
αρθρογραφία του σε φορολογικά θέματα, στην 
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ και το Περιοδικό BUSINESS PARTNERS 
του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Από το 
έτος 2004 ο Σταύρος Κώστας είναι Πρόεδρος της 
Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνο-Αμερικανικού 
Εμπορικού Επιμελητηρίου, στις δραστηριότητες της οποίας 
εντάσσεται και ο καθιερωμένος θεσμός του μεγάλου ετήσιου 
Tax Forum του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού 
Επιμελητηρίου, με τόπο διεξαγωγής, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 
 

 
Γιώργος Πιτσιλής  
Διοικητής 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
 
O Γιώργος Πιτσιλής Διοικητής της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 
είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω (από 
το 2000). Κατέχει πτυχίο από τη Νομική 

Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο. Είναι 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 Εταιρίας Φορολογικού Δικαίου και 
Δημοσιονομικών Μελετών (2008) και ομιλητής σε διάφορα 
συνέδρια και ημερίδες σχετικές με το Ελληνικό και Διεθνές 
Δίκαιο. 
 

 
Κώστας Σφακάκης  

Σύμβουλος Επιχειρήσεων 
Μέλος Φορολογικής Επιτροπής 
ΕλληνοΑμερικανικό Εμπορικό 
Επιμελητήριο 
 

Ο 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 στο εξωτερικό το 1975 στην Ελεγκτική Εταιρεία 
PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO. Με την επιστροφή του 
στην Ελλάδα εργάσθηκε σε υψηλόβαθμες θέσεις της 
Οικονομικής Διεύθυνσης στις Εταιρείες BRISTOL MAYERS 
INT’L CORPORATION και JOHNSON & JOHNSON HELLAS 
AΒΕΕ. Από το 1983 ως το 2008 εργάσθηκε στην 
Εταιρεία COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ αναλαμβάνοντας 
διάφορες διευθυντικές θέσεις κατά τη διάρκεια της θητείας 
του, μεταξύ των οποίων τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή 
Ελλάδος από τον Ιανουάριο του 2000 και τη θέση του 
Corporate Finance and External Relations Director από τον 
Μάρτιο του 2004, ενώ αποτελούσε μέλος της ομάδας για τις 
εξαγορές και συγχωνεύσεις τις οποίες πραγματοποίησε ο 
όμιλος. Έχει διατελέσει μέλος Διοίκησης διαφόρων 
οργανισμών και επιχειρήσεων. Από το 2006 έως το 2009 
διετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών 
Αναψυκτικών (ΣΕΒΑ) και από τον Οκτώβριο του 2014 είναι 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής 
Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). Έχει διατελέσει 
Πρόεδρος ή Μέλος  στα Διοικητικά Συμβούλια μεγάλων 
Ελληνικών Εταιρειών έως σήμερα. Είναι, επίσης, Τακτικό 
Μέλος της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνο-Αμερικανικού 
Εμπορικού Επιμελητηρίου και μέλος του Ελληνικού 
Παραρτήματος του International Fiscal Association (IFA). Από 
τον Οκτώβριο του 2014 μέχρι και σήμερα, είναι σύμβουλος 
Διοίκησης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών 
(ΣΕΒ) σε θέματα Φορολογικής Πολιτικής. Διαθέτει 
μακρόχρονη εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα Εξαγορών 
και Συγχωνεύσεων, Εταιρικής Φορολογίας και Ενδοομιλικών 
Συναλλαγών, Συμμόρφωσης στους κανόνες ανταγωνισμού 
και στις θεμιτές εμπορικές πρακτικές και Σχεδιασμού και 
Εφαρμογής Διαδικασιών Αναδιοργάνωσης Εταιρικών 
Λειτουργιών (Corporate Re-engineering). 
 

 
Στέφανος Μήτσιος  
Επικεφαλής Τμήματος Φορολογικών 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 
ΕΥ 
 
Ο Στέφανος Μήτσιος είναι Partner και 
Επικεφαλής του φορολογικού τμήματος 
της EY Ελλάδος. Εργάζεται στην EY με 

έδρα την Αθήνα για  πάνω από 34 χρόνια. Ειδικεύεται σε 
θέματα που αφορούν στη λογιστική, στη φορολογία νομικών 
προσώπων, στην τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών, και 
στους φορολογικούς διαγνωστικούς και διαχειριστικούς 
ελέγχους. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του 
σταδιοδρομίας, έχει επίσης ασχοληθεί εκτενώς με τη 
φορολογική στρατηγική και το σχεδιασμό, τον έλεγχο, καθώς 
και τις συγχωνεύσεις και εξαγορές μεγάλων επιχειρήσεων. Η 
εμπειρία του εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα εταιριών, οι οποίες 
καλύπτουν κυρίως τους κλάδους των καταναλωτικών 
προϊόντων, των πετρελαιοειδών και των αερίων, των 
τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, και του χρηματοοικονομικού 
κλάδου. Είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Πτυχιούχος του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και τελειόφοιτος  του 
Νομικού τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης έχει ολοκληρώσει το 
πρόγραμμα Kellog Executive στο Πανεπιστήμιο 



Northwestern. Έχει παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια, τόσο 
για τεχνικά και εξειδικευμένα φορολογικά θέματα, όσο και για 
ζητήματα στρατηγικής και διοίκησης. 
 

 
Παναγιώτης Σελέκος  
Tax Director 
PwC  
 
Ο Παναγιώτης Σελέκος είναι Tax 
Director στην PwC. Εντάχθηκε στο 
φορολογικό τμήμα της PwC τον 
Σεπτέμβριο του 2011 και έχει 

περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στην παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών και φορολογικής συμμόρφωσης. 
Έχει αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία σε ένα ευρύ φάσμα 
κλάδων, όπως καταναλωτικών προϊόντων, παροχής 
υπηρεσιών, ενέργειας, ακινήτων, φαρμακευτικών και 
τεχνολογίας, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στον κλάδο των 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Έχει συμμετάσχει σε 
πληθώρα έργων σχετικά με αναδιαρθρώσεις, εξαγορές και 
διαγνωστικούς ελέγχους και είναι υπεύθυνος για πολλούς 
ελέγχους στο πλαίσιο του φορολογικού πιστοποιητικού. 
Διδάσκει λογιστική και άμεση φορολογία στην PwC Academy 
(προγράμματα σεμιναρίων και επιμόρφωσης για στελέχη 
επιχειρήσεων). Είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής του 
Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) και μέλος του 
βρετανικού Chartered Management Institute (CMI). Είναι 
κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων και είναι υποψήφιος Διδάκτωρ Λογιστικής και 
Κοστολόγησης στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. 
 

 
Στέφανος Τεντολούρης  
Senior Manager, Tax Services 
Deloitte 
 
Είναι επικεφαλής του τμήματος 
λογιστικών και φορολογικών 
υπηρεσιών της Deloitte στη 
Θεσσαλονίκη. Ειδικεύεται σε θέματα 

εφαρμογής αποτελεσματικών λειτουργικών μοντέλων στην 
οικονομική και φορολογική διαχείριση των επιχειρήσεων με 
σκοπό την αξιοποίηση των οφελών των πλέον πρόσφατων 
τεχνολογιών. Έχει σημαντική εμπειρία σε θέματα 
φορολογικής συμμόρφωσης, σύνταξης χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων, χρηματοοικονομικής ανάλυσης και αναφοράς. 
Πριν ξεκινήσει την επαγγελματική του σταδιοδρομία στη 
Deloitte, εργάστηκε σε μεγάλη ελεγκτική και συμβουλευτική 
εταιρεία με αντικείμενο τη λογιστική και φορολογική 
συμμόρφωση επιχειρήσεων και ως οικονομικό στέλεχος σε 
μεγάλη βιομηχανία γάλακτος στη Β. Ελλάδα. Ο Στέφανος 
Τεντολούρης είναι κάτοχος πτυχίου Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων και MSC στην Εφαρμοσμένη 
Λογιστική και Ελεγκτική από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 
Επίσης είναι μέλος του συλλόγου Ορκωτών Λογιστών 
(ACCA).  
 

 

Γεωργία Βουτσά  
Senior Associate, Tax & Accounting 
Zepos & Yannopoulos 
 
Η Γεωργία Βουτσά είναι οικονομολόγος, 
senior associate, μέλος του Tax and 
Accounting practice της εταιρείας Ζέπος 
& Γιαννόπουλος. Έχει εμπειρία σε ένα 

ευρύ φάσμα  λογιστικών και φορολογικών ζητημάτων που 
σχετίζονται με την άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
στην Ελλάδα και την πραγματοποίηση διασυνοριακών 
συναλλαγών, όπως σε ζητήματα φορολογίας εισοδήματος,  
παρακρατούμενων φόρων και ΦΠΑ. Εξειδικεύεται επίσης 
στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα που 
αφορούν στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως παραδείγματος χάριν οι διαδικασίες 
λογιστικής μετάβασης οικονομικών καταστάσεων σε 
ΔΛΠ/ΔΠΧΑ. Ασχολείται επίσης με την επισκόπηση  
λογιστικής και φορολογικής συμμόρφωσης εταιρειών καθώς 
και με financial reporting, ενώ συμμετέχει και σε εσωτερικούς 
φορολογικούς και λογιστικούς διαγνωστικούς ελέγχους 
εταιρειών καθώς και σε νομικούς ελέγχους με αντικείμενο τη 
φορολογία (tax due diligence). Επιπλέον, συνεργάζεται και με 
το δικαστηριακό τμήμα της εταιρείας σε θέματα ανάλυσης 
χρηματοοικονομικών δεδομένων. 
 

 
Σωτήρης Γιούσιος   
Senior Tax Partner  
Grant Thornton  
 
Ο Σωτήρης Γιούσιος είναι Senior Tax 
Partner της Grant Thornton και ιδρυτικό 
μέλος της Grant Thornton από το 1998 
και έχει επαγγελματική εμπειρία άνω των 

20 ετών. Κατά τη διάρκεια της πολυετούς του σταδιοδρομίας, 
ο Σωτήρης Γιούσιος έχει παράσχει υπηρεσίες φορολογικού 
συμβούλου σε πλείστες Ελληνικές και αλλοδαπές 
επιχειρήσεις σε όλους τους κύριους επιχειρηματικούς τομείς, 
όπως τράπεζες, βιομηχανία, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια κτλ. 
Επίσης παρέχει φορολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε 
εισηγμένες και σε πολυεθνικές εταιρείες και ειδικεύεται στο 
φορολογικό σχεδιασμό, το λογιστικό έλεγχο και τον 
καθορισμό των τιμών μετάβασης (Transfer Pricing). Ο κος 
Γιούσιος αποτελεί μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος. 
 

 
Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος 
Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης 
 
Ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος 
είναι Καθηγητής στο Τμήμα 
Πληροφορικής και Τηλεματικής του 
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στο 

αντικείμενο των Πληροφοριακών Συστημάτων και 
Προσομοίωσης. Διατέλεσε Πρύτανης του Χαροκοπείου 
Πανεπιστημίου με τετραετή θητεία (9/2011 έως 1/2016). Είναι 
Κοσμήτορας της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας (1/2016 έως 
σήμερα). Εξελέγη Προεδρεύων της Συνόδου Πρυτάνεων των 
Ελληνικών Πανεπιστημίων (1/2014 έως 6/2014). Είναι 
Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμια του Sussex, UK 



και Manchester, UK. Είναι Πτυχιούχος και Διδάκτορας του 
Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Διατέλεσε Εθνικός Εκπρόσωπος 
στην ΕΕ για ICT στο Horizon 2020 (2014 έως 2015). 
Διατέλεσε Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (2004 έως 
2009). Κατά τη θητεία του δημιουργήθηκαν τα πληροφοριακά 
συστήματα φορολογίας ακινήτων (ΕΤΑΚ) 
και  περιουσιολογίου (E9), νέο TAXISNet, ηλεκτρονικό 
τελωνείο (ICISNet), ελεγκτικών υπηρεσιών (ELENXIS), 
ηλεκτρονικής ενημέρωσης και εξυπηρέτησης συνταξιούχων, 
ενημέρωσης μέσω κινητής τηλεφωνίας (Μ-Taxis). 

 

 
Ιωάννης Δρυλλεράκης  
Διευθύνων Εταίρος 
Δρυλλεράκης & Συνεργάτες  
 
Δικηγόρος, Διευθύνων Εταίρος της 
δικηγορικής εταιρείας Δρυλλεράκης & 
Συνεργάτες (ειδίκευση στο business law 

περιλαμβανομένου του φορολογικού δικαίου). Διετέλεσε για 
περισσότερο από 20 χρόνια Γενικός Διευθυντής Νομικών και 
Φορολογικών Υπηρεσιών των θυγατρικών επιχειρήσεων της 
Exxon και εν συνεχεία της Shell στην Ελλάδα καθώς και μέλος 
των Δ.Σ. τους και των Συμβουλίων Διοικήσεών τους. Διαθέτει 
εκτεταμένη και μακρόχρονη εμπειρία σε θέματα πάσης 
φύσεως επενδύσεων, ιδιωτικοποιήσεων και 
αποκρατικοποιήσεων, έχοντας ενεργήσει σε πολλές 
περιπτώσεις ως νομικός σύμβουλος είτε του Ελληνικού 
Δημοσίου είτε διεθνών και Ελλήνων επενδυτών. Διετέλεσε 
τακτικό μέλος των ανεξάρτητων αρχών Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς και Ανταγωνισμού και του Δ.Σ. πολλών 
ελληνικών εταιρειών, εισηγμένων και μη. Είναι μέλος του 
Δ.Σ.Α., μέλος Δ.Σ. του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών 
Ελλάδος και πρώην Πρόεδρός του, μέλος του Conciliators 
Panel του Διεθνούς Κέντρου Επίλυσης Επενδυτικών 
Διαφορών (ICSID), Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας 
Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών, Ταμίας 
της Ελληνικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου, μέλος της 
Διεθνούς Ένωσης Φορολογικού Δικαίου (IFA) και του 
Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων. Είναι συγγραφέας 
νομικών βιβλίων και επιστημονικών άρθρων σε νομικά και 
οικονομικά περιοδικά. Έχει δώσει διαλέξεις και έχει 
συμμετάσχει σε Συνέδρια ως ομιλητής για θέματα 
αναπτυξιακών νόμων, εμπορικού δικαίου, φορολογικού 
δικαίου και δικαίου του ανταγωνισμού. 
 
 

 
Γεωργία Σταματέλου 
Γενική Διευθύντρια/Επικεφαλής 
Φορολογικών & Νομικών Υπηρεσιών 
KPMG 
 
Η Γεωργία είναι οικονομολόγος με 
εξειδίκευση στο φορολογικό δίκαιο και 
πολυετή εμπειρία στο φορολογικό τμήμα 
της KPMG. Αυτή τη στιγμή είναι Γενική 

Διευθύντρια, Επικεφαλής Φορολογικών και Νομικών 
Υπηρεσιών. Η Γεωργία παρέχει αρκετά χρόνια 
συμβουλευτικές και φορολογικές υπηρεσίες με ειδίκευση στην 
φορολογική συμμόρφωση καθώς και φορολογικές 

συμβουλευτικές υπηρεσίες στους τομείς της φορολογίας 
εισοδήματος, φορολογικού σχεδιασμού και σε θέματα που 
αφορούν στην εφαρμογή Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής 
Φορολογίας. Πριν ενταχθεί στο φορολογικό τμήμα της KPMG, 
ήταν διευθύντρια λογιστηρίου σε μεγάλη εταιρεία 
τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και είχε επτά χρόνια εμπειρία 
σαν στέλεχος λογιστηρίου σε μεσαίες και μεγάλες Ελληνικές 
επιχειρήσεις. Στα χρόνια που εργάζεται στην KPMG έχει 
εξυπηρετήσει εταιρείες από διάφορους τομείς της αγοράς 
όπως τηλεπικοινωνίες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
φαρμακευτικά προϊόντα, υγεία, χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες, καταναλωτικών και βιομηχανικών αγορών, 
αυτοκινητοβιομηχανία και άλλες βιομηχανίες παρέχοντας 
φορολογική και λογιστική υποστήριξη σε θέματα καθημερινής 
πρακτικής (ΚΒΣ, δηλώσεις, λογιστικός χειρισμός διαφόρων 
συναλλαγών κλπ.) καθώς και φορολογικές συμβουλές σε 
σχέση με θέματα φορολογικού σχεδιασμού, διασυνοριακών 
συναλλαγών, συγχωνεύσεων και εξαγορών και φορολογικής 
συμμόρφωσης. Έχει συμμετάσχει σε πολλούς ελέγχους και 
έργα στα πλαίσια συγχωνεύσεων και εξαγορών εταιρειών 
από τους τομείς των τηλεπικοινωνιών, ενέργειας, βιομηχανίας 
και καταναλωτικών προϊόντων. 
 

 
Γεώργιος Σταματίου 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
ΣΟΛ Crowe 
 
Ο Γιώργος Σταματίου είναι Ορκωτός 
Ελεγκτής Λογιστής και μέτοχος στη ΣΟΛ 
ΑΕ. Είναι μέλος του Δ.Σ. ΚΑΙ 
Αντιπρόεδρος της ΣΟΛ ΑΕ. Είναι 

πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), Τμήμα  Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, ενώ έχει παρακολουθήσει σεμινάρια του ΣΟΛ 
σε θέματα όπως Φορολογικά (Φορολογία εισοδήματος, ΦΠΑ, 
Χαρτόσημο ,Κ.Φ.Α.Σ κλπ), Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Ποιοτικός Έλεγχος, Διεθνή 
Πρότυπα Ελέγχου και Κανονισμός Δεοντολογίας. Κατά την 
πολυετή σταδιοδρομία του στο ελεγκτικό επάγγελμα 
ασχολήθηκε με τον έλεγχο τραπεζικών επιχειρήσεων, 
Εμπορικών, Βιομηχανικών εταιριών εισηγμένων στο 
χρηματιστήριο Αθηνών κλπ. Διετέλεσε Υπεύθυνος 
Φορολογικής Επιτροπής ΣΟΛ ΑΕ σε φορολογικά θέματα των 
συναδέλφων για την χορήγηση του φορολογικού 
πιστοποιητικού  που προβλέπεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 82 του  ν2238/1994 και του άρθρου 65α του ν 
4174/2013 και είναι μέλος σε επιτροπές που συστάθηκαν από 
το ΣΟΕΛ και την ΕΛΤΕ με σκοπό  την επεξεργασία διατάξεων 
της ΠΟΛ 1159/2011 σχετικά με το φορολογικό πιστοποιητικό 
και της υπό έκδοση απόφασης που προβλέπεται από το 
άρθρο 65α του ν 41714/2013, σχετικά με το φορολογικό 
πιστοποιητικό. 
 

 



Δημήτρης Πανοζάχος  
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
Ορθολογισμός Α.Ε. 
 
 Πτυχιούχος της Ανώτατης Βιομηχανικής 
Σχολής Θεσσαλονίκης (Α.Β.Σ.Θ.) 
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και 
κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στην 
Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική. 

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα το 1987. Είναι 
συνιδρυτής, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας 
Οικονομικών – Λογιστικών – Συμβουλευτικών και 
Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.», η 
οποία δημιουργήθηκε το 1989. Κατά τη διάρκεια της καριέρας 
του ασχολήθηκε με τη φοροτεχνική και λογιστική υποστήριξη 
επιχειρήσεων του Ιδιωτικού τομέα και φορέων του Δημοσίου, 
τη σύνταξη αναπτυξιακών μελετών και τη Διαχείριση Έργων 
ως Project Manager. Μέλος του Μητρώου Εσωτερικών 
Ελεγκτών, της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. (2001-2004), 
της επιστημονικής επιτροπής αυτού και της επιστημονικής 
επιτροπής υποστήριξης των ΟΤΑ κατά το στάδιο της 
μετάβασης στο Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα. 
Πιστοποιημένος Εισηγητής του Ο.Ε.Ε. στα επιμορφωτικά 
σεμινάρια λογιστών. Συντάκτης άρθρων με αντικείμενο 
φορολογικά και γενικότερα οικονομικά θέματα. Εισηγητής σε 
δεκάδες σεμινάρια και Fora Φορολογικού και 
Επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Από τον Απρίλιο του 2004 
έως τον Οκτώβριο του 2009 διατέλεσε Γενικός Γραμματέας της 
περιφέρειας Ηπείρου. 
 

 
Ευάγγελος Αμπελιώτης  
Πρόεδρος  
Abeliotis & Associates  
 
Ο Ευάγγελος Αμπελιώτης εργάσθηκε ως 
προϊστάμενος λογιστηρίου σε 
βιομηχανικές και εμπορικές 
επιχειρήσεις. Από το 1986 διατηρεί 

λογιστικό - φορολογικό γραφείο ως σύμβουλος επιχειρήσεων. 
Το 1998 ίδρυσε την εταιρία Union Programming Group LTD. 
Το 2000, για πρώτη φορά στη χώρα μας, δημιούργησε την 
εφαρμογή του προγράμματος μισθοδοσίας με σύνδεση όλων 
των συλλογικών συμβάσεων, διαιτητικών αποφάσεων, 
τοπικών και κλαδικών συμβάσεων καθώς και άλλες 
εφαρμογές πρωτοποριακού χαρακτήρα. Συμμετέχει στην 
εταιρία Μηχανογραφικές Εφαρμογές ΑΕ ως Διευθύνων 
Σύμβουλος. Έχει ιδρύσει την εταιρία Abeliotis & Associates. 
Παρέχει υπηρεσίες ως φοροτεχνικός σύμβουλος σε μεγάλους 
επιχειρηματικούς ομίλους. Είναι μέλος του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος, μέλος της φορολογικής επιτροπής 
του ΟΕΕ, καθώς και τακτικό μέλος της Φορολογικής 
Επιτροπής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού 
Επιμελητηρίου. Διετέλεσε μέλος σε επιτροπές του υπουργείου 
οικονομικών Ελλάδος επί φορολογικών θεμάτων. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ασπασία Μαλιάγκα  

Tax Director 
Mazars 
 
Η Ασπασία Μαλιάγκα είναι Tax Director 
στη Mazars. Διαθέτει περισσότερα από 
20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας με 
προϋπηρεσία ως επικεφαλής στο 

φορολογικό τμήμα της DFK Greece και σε πολυεθνικές 
εταιρείες ενώ υπήρξε και στέλεχος του Υπουργείου 
Οικονομικών. Είναι κάτοχος Πτυχίου Νομικής Αθηνών με 
μεταπτυχιακό στο Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο του 
Πανεπιστημίου Warwick. Διαθέτει εκτεταμένη επαγγελματική 
εμπειρία, παρέχοντας φορολογικές συμβουλές σε ελληνικές 
και πολυεθνικές εταιρείες. Εξειδικεύεται στην φορολογία 
εισοδήματος και έχει εργασθεί για οργανισμούς με 
πολύπλοκα εταιρικά θέματα. 
Έχει ασχοληθεί και ηγηθεί σε πληθώρα έργων στους 
παρακάτω τομείς: Παροχή συμβουλών αναφορικά με 
εταιρικούς μετασχηματισμούς, συγχωνεύσεις, διασπάσεις 
και διαγνωστικούς ελέγχους, σχεδιάζοντας τη βέλτιστη 
φορολογική δομή εταιρικών ομίλων. Επίσης, έχει ασχοληθεί 
με την αναδιοργάνωση ελληνικών επιχειρήσεων, παρέχοντας 
συμβουλές για τις διασυνοριακές συναλλαγές και το Transfer 
Pricing. Δραστηριοποιείται ενεργά και ηγείται των ειδικών 
ομάδων ελεγκτών για έκδοση φορολογικών πιστοποιητικών 
για ελληνικές επιχειρήσεις. 
 

 
Ιωάννης Σταυρόπουλος   
Διαχειριστής Εταίρος 
Σταυρόπουλος και Συνεργάτες 
Δικηγορική Εταιρεία 
 
Δικηγόρος Αθηνών από το 1986. 
Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας από το 1997. 

Διαχειριστής Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας  
«ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ». Σπούδασε στη Νομική 
Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (1983), και στο Πανεπιστήμιο 
του Kent, U.K. (LL.M., 1985). Ως φορολογικός σύμβουλος και 
δικηγόρος με μεγάλη εμπειρία και ειδίκευση σε θέματα 
φορολογικού δικαίου, έχει ασχοληθεί με σημαντικό αριθμό 
υποθέσεων σχετικά με την εφαρμογή των συμβάσεων 
αποφυγής διπλής φορολογίας, ενδο-ομιλικές συναλλαγές, και 
την Κοινοτική νομοθεσία για την άμεση φορολογία και τον 
Φ.Π.Α. Αρκετές από τις υποθέσεις του έχουν δημιουργήσει 
νομολογία η οποία έχει δημοσιευθεί σε Ελληνικά και διεθνή 
νομικά και φορολογικά περιοδικά. Έχει λάβει μέρος ως 
εμπειρογνώμων ή εκπρόσωπος φορέων σε 
νομοπαρασκευαστικές και επιστημονικές επιτροπές. Κατά τα 
έτη 2012-2013 συμμετείχε ενεργά ως εμπειρογνώμων στην 
επιτροπή αναμόρφωσης του φορολογικού συστήματος υπό 
την προεδρία του Υφυπουργού Οικονομικών. Ως νομικός 
σύμβουλος επιχειρήσεων, έχει λάβει μέρος σε σημαντικές 
υποθέσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών, εγχώριες και 
διεθνείς συναλλαγές μεταβιβάσεων μετοχών και στοιχείων 
ενεργητικού και υποθέσεων δικαίου ανταγωνισμού. Έχει 
δημοσιεύσει άρθρα για διάφορα θέματα φορολογικού δικαίου 
και έχει μετάσχει ως ομιλητής σε  πλήθος συνεδρίων. Είναι 
εκλεγμένο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου και συμμετέχει στη 
φορολογική επιτροπή του Ελληνοαμερικανικού 



Επιμελητηρίου καθώς και σε αντίστοιχες επιτροπές άλλων 
Συνδέσμων και Επιμελητηρίων.     
     

 
Μιχάλης Πικραμένος 
Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της 
Επικρατείας  
Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής 
Σχολής ΑΠΘ  
 
Ο Μιχάλης Ν. Πικραμένος είναι 
Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της 
Επικρατείας και Αναπλ. Καθηγητής 

στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής 
στην Εθνική Σχολή Δικαστών (2013-2016). Μέλος 
Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών των Υπουργείων 
Δικαιοσύνης και Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Εκπρόσωπος 
της Ελλάδος:α) στην Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα 
της Δικαιοσύνης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEPEJ) 
(2011-2018), β) στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικής 
Εκπαίδευσης (EJTN) (2013-2016), γ) στην Ομάδα 
Εμπειρογνωμόνων της Συνέλευσης Τοπικών και 
Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης (2011-
),δ) στο Δίκτυο Ανωτάτων Δικαστηρίων του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (2017-
2018).Ακαδημαϊκός επισκέπτης στη Νομική Σχολή του 
Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (1999-2000). Ηταν μέλος του 
διδακτικού προσωπικού της Εθνικής Σχολής Δικαστών με 
αντικείμενο τα δικαιώματα και του διδακτικού προσωπικού 
της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης με αντικείμενα 
δημοσίου δικαίου. Έχει συγγράψει μελέτες δημοσίου δικαίου, 
ιστορίας των θεσμών,διοικητικής επιστήμης. Πολλές από τις 
μελέτες μεταφέρουν τη διεθνή και ευρωπαϊκή εμπειρία σε 
θέματα οργάνωσης του κράτους και προστασίας των 
δικαιωμάτων. 
 

 
Κατερίνα Σαββαΐδου   
Επίκουρη Καθηγήτρια, ΑΠΘ 
Κάτοχος της έδρας Jean Monnet 
στην «Ευρωπαϊκή Φορολογική 
Πολιτική και Διοίκηση» 
τ. Γενική Γραμματέας Δημοσίων 
Εσόδων 
 

 

Η Κατερίνα Σαββαΐδου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στη 
Νομική Σχολή του ΑΠΘ, εξωτερικός συνεργάτης στο Τμήμα 
Οικονομικών Επιστημών του ΠΑΜΑΚ και κάτοχος της έδρας 
Jean Monnet στην “Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και 
Διοίκηση”. Είναι δικηγόρος και διαμεσολαβήτρια. Διετέλεσε 
Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων (2014-2015), μέλος 
του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της ΓΓΔΕ (2013-2014), 
Νομικός Σύμβουλος Φορολογικών Θεμάτων του Υφυπουργού 
Οικονομικών (2007-2009), Ειδικός Συνεργάτης στο 
Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. (2005-2006) και Ειδικός Επιστημονικός 
Συνεργάτης της Βουλής των Ελλήνων (2002-2004). Έχει 
εργαστεί ως Senior Manager στην PwC (2010-2014) και σαν 
Φορολογικός Σύμβουλος στην ARTHUR ANDERSEN. Έχει 
διδάξει στο ΕΚΠΑ, στην ΕΣΔΔ και στην ΕΣΔΛ. Αποφοίτησε 
από τη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ, έχει δίπλωμα 
Πανεπιστημιακών Γαλλικών Σπουδών (Université Jean-
Moulin-Lyon III), μεταπτυχιακό δίπλωμα Δημοσίου Δικαίου 

(Université de Paris I-Sorbonne), μεταπτυχιακό δίπλωμα 
Δημοσιονομικού και Φορολογικού Δικαίου και διδακτορικό 
(Université de Paris II, Assas). Έχει εκπονήσει 
μεταδιδακτορική έρευνα στην φορολογία επιχειρήσεων, στη 
Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ. Επίσης, έχει παρακολουθήσει 
μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα (Harvard University’s John F. 
Kennedy School of Government) με θέμα «συγκριτική 
φορολογική πολιτική και διοίκηση». 
 

 
Παναγιώτης Πόθος  
Εταίρος 
Δικηγορική Εταιρία Κυριακίδης 
Γεωργόπουλος 
 
Ο Παναγιώτης Πόθος είναι επικεφαλής 
του Φορολογικού Τμήματος της 
Κυριακίδης Γεωργόπουλος Δικηγορικής 

Εταιρίας. Ενεργεί κυρίως για διεθνείς επενδυτές σε 
διασυνοριακές συναλλαγές και συμβουλεύει μεγάλες 
ελληνικές επιχειρήσεις και θυγατρικές πολυεθνικών ομίλων 
που δραστηριοποιούνται σε διάφορους καίριους κλάδους για 
όλο το φάσμα του Ελληνικού Φορολογικού Δικαίου. Έχει 
συμβουλεύσει Αναδόχους και Χρηματοδότες στo πλαίσιο 
έργων ΣΔΙΤ και Συμβάσεων Παραχώρησης και έχει 
εκπροσωπήσει ενώπιον των ελληνικών φορολογικών αρχών 
και των διοικητικών δικαστηρίων εταιρίες και φυσικά 
πρόσωπα, αναφορικά με φορολογικές τους διαφορές. 
Εργάσθηκε ως Senior Manager στο Φορολογικό τμήμα 
μεγάλης ελεγκτικής εταιρίας στην Αθήνα και είχε διατελέσει 
συνεργάτης στο φορολογικό τμήμα μεγάλων δικηγορικών 
εταιριών. 
 

 
Γιώργος Γιαννόπουλος  
Νομικός Σύμβουλος Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας 
 
Ο Γιώργος Γιαννόπουλος του 
Δημητρίου είναι απόφοιτος της Σχολής 
Νομικών και Οικονομικών Επιστημών 
του Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ., 
κάτοχος διπλώματος του 

Πανεπιστημίου του Poitiers του Δημοσίου Κοινοτικού Δικαίου 
(Droit Communautaire Public), διπλώματος του 
μεταπτυχιακού προγράμματος του Α.Π.Θ. στον Τομέα του 
Δημοσίου Δικαίου. Είναι ενεργός δικηγόρος από το έτος 
1998, αρχικά ως  συνεργαζόμενος δικηγόρος στο δικηγορικό 
γραφείο του καθηγητού Δημοσίου Δικαίου του Α.Π.Θ., με τον 
τίτλο «Φινοκαλιώτης Κ. και Συνεργάτες», με ειδίκευση στο 
Δημόσιο Δίκαιο και εν συνεχεία, από το 2008, στο δικηγορικό 
γραφείο με τον τίτλο «Γ. Γιαννόπουλος και συνεργάτες», με 
ειδίκευση σε όλο το φάσμα του Δημοσίου δικαίου, με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη. Υπήρξε επί 8 έτη και έως το 2009 νομικός 
σύμβουλος κατ’ αποκοπήν του πρώην Τ.Ε.Β.Ε. (Ο.Α.Ε.Ε.), 
ενώ από το 2010 είναι νομικός σύμβουλος Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην Νομαρχία Θεσσαλονίκης) επί 
παγία αντιμισθία. Είναι εξωτερικός συνεργάτης της 
συμβουλευτικής φοροτεχνικής εταιρίας «FINANCIAL AND 
LAW PARTNERS», με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Μιλάει αγγλικά 
και γαλλικά, έχει σημαντική επαγγελματική εμπειρία στον 
τομέα του δημοσίου δικαίου και έχει συμμετάσχει σε διάφορες 
ημερίδες σχετικές με το Ελληνικό και το διεθνές δίκαιο. 



 

 
Ηλίας Σπυρτούνιας 
Γενικός Διευθυντής 
Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό 
Επιμελητήριο  
 
 Ο Ηλίας Σπυρτούνιας μετά την 
αποφοίτησή του από το Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Τμήμα Μαθηματικών, συνέχισε 

τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, Τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων (Πτυχίο M.Sc., διδακτορικές 
σπουδές). Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στις ΗΠΑ, 
συμμετείχε ως Ερευνητής Μηχανολόγος σε διάφορα 
προγράμματα σχεδιασμού αναλογικών και ψηφιακών 
δορυφορικών κυκλωμάτων και εφαρμογών σε συνεργασία με 
παγκόσμια αναγνωρισμένους οργανισμούς και Ιδρύματα 
όπως ΝΑSΑ, ΜΙΤ, UNH κ.α. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1992 
και μετά την εκπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας 
εργάστηκε ως Τεχνικός Διευθυντής σε θυγατρική της ιταλικής 
εταιρίας CITEC SpA, εταιρία εξειδικευμένη στον σχεδιασμό, 
παραγωγή και εφαρμογή συστημάτων επεξεργασίας φωνής 
και εικόνας. Από το 1997 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2009, 
εργάστηκε στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, ενός ιδιωτικού 
μη κερδοσκοπικού πολιτιστικού οργανισμού, αρχικά ως 
εποπτεύων σύμβουλος των κατασκευαστικών έργων των 
γραφείων και του πολιτιστικού κέντρου. Στη συνέχεια ως 
Γενικός Διευθυντής του νεοσύστατου Πολιτιστικού Κέντρου 
«Ελληνικός Κόσμος», ενός πρωτοποριακού θεματικού 
πάρκου του οποίου η λειτουργία και οι θεματικές 
παρουσιάσεις βασίζονταν σε καινοτόμες ψηφιακές 
τεχνολογίες. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του συνέβαλε 
σημαντικά στην επέκταση, ανάπτυξη και λειτουργία του 
Κέντρου και στην καθιέρωσή του σε ένα από τα πλέον γνωστά 
και επισκέψιμα τεχνολογικά-θεματικά πάρκα στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό. Από το Μάρτιο 2009, ο Ηλίας Σπυρτούνιας 
κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Ελληνο-
Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Μαζί με μία 
εξαιρετική ομάδα στελεχών και σε συνεργασία με το εκάστοτε 
Διοικητικό Συμβούλιο έχει καταφέρει, εν μέσω της οικονομικής 
κρίσης, το Επιμελητήριο να αναπτύξει σημαντικά τις 
δραστηριότητες του, να αναλάβει σημαντικές και καινοτόμες 
πρωτοβουλίες, να διατηρήσει  σε υψηλά επίπεδα τον αριθμό 
των μελών του και να συμβάλλει δυναμικά στην προώθηση 
των θεμάτων που απασχολούν την επιχειρηματική κοινότητα. 
Παράλληλα έχει καταφέρει να αυξήσει σημαντικά την 
παρουσία του Επιμελητηρίου στις ΗΠΑ μέσα απο δράσεις και 
πρωτοβουλίες συμβάλλοντας καταλυτικά στην καθιέρωσή 
του σε έναν κορυφαίο, δυναμικό και αξιόπιστο επιχειρηματικό 
οργανισμό. 
 

 
Παναγιώτης Χασάπης   
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 
Σύνδεσμος Εξαγωγέων-ΣΕΒΕ 
 
Είναι Σύμβουλος Διοίκησης σε 
διάφορες επιχειρήσεις και 
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του 
ΣΕΒΕ. Αποφοίτησε από το 
Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια της 

Θεσσαλονίκης, σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες και 
Διοίκηση Επιχειρήσεων στη Γαλλία (Rouen και Παρίσι) και 

έλαβε μεταπτυχιακούς τίτλους στο Accounting & Management 
και Money, Banking & Finance στη Μεγάλη Βρετανία 
(Southampton και Birmingham αντίστοιχα). Διετέλεσε 
Οικονομικός Διευθυντής (Chief Financial Officer) της 
ΜΕΒΓΑΛ. Πριν από τη ΜΕΒΓΑΛ κατείχε τη θέση του 
Οικονομικού Διευθυντή και νόμιμου εκπροσώπου στη 
ΖΑΝΑΕ, προερχόμενος από τη θέση του υπευθύνου 
χρηματοοικονομικής διαχείρισης (Treasurer) στην Πυραμίς 
Μεταλλουργία ΑΕ, μετά από σύντομη θητεία στον τραπεζικό 
κλάδο. Παράλληλα δίδασκε επί σειρά ετών Financial 
Management και Banking στο City College (Sheffield 
University affiliated) στη Θεσσαλονίκη. 

 
 

Ευθύμης Κωνσταντόπουλος   
Γενικός Διευθυντής και Mέλος του ΔΣ 
Ακρίτας 
  
Ο κ. Κωνσταντόπουλος είναι Γενικός 
Διευθυντής (COO) και μέλος του ΔΣ της 
AKRITAS, ενώ στο παρελθόν έχει 
διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος 

μεγάλων επιχειρήσεων. Πριν την ανάληψη των καθηκόντων 
του στην AKRITAS, διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της 
«Ελληνικά Λαχεία», εταιρίας του Ομίλου ΟΠΑΠ, καθώς και 
μέλος τόσο του ΔΣ της εταιρίας όσο και της Εκτελεστική 
Επιτροπής του Ομίλου. Διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στη 
διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων, ενώ έχει προσφέρει 
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πολυάριθμες εταιρίες κατά τη 
διάρκεια της καριέρας του στη Deloitte, όπου υπήρξε Partner 
στο τμήμα Strategy & Operations. Έχει σπουδάσει 
Οικονομικές Επιστήμες με μεταπτυχιακές σπουδές στο 
London School of Economics (MSc in Operational Research) 
και στο SDA Bocconi (MBA). 
 

 
Αριστείδης Ζέρβας 
Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου 
Kleemann Group  
  
Ο Αριστείδης Ζέρβας είναι στέλεχος 
στον τομέα των οικονομικών και των 
επιχειρήσεων με πολυετή 
δραστηριότητα σε περιβάλλον 
πολυεθνικών εταιρειών. Έχει εμπειρία 

διοίκησης ομάδων από διαφορετικές χώρες και με 
διαφορετικές κουλτούρες και ειδίκευση σε επιχειρηματικά 
πλάνα, εξαγορές και συγχωνεύσεις, οικονομική ανάλυση και 
οικονομικές αναφορές. Από το 2013 έως σήμερα είναι 
οικονομικός διευθυντής ομίλου στην Kleemann Group, ενώ 
έχει διατελέσει στην Frigoglass ΑΒΕΕ περιφερειακός 
οικονομικός διευθυντής στον κλάδο επαγγελματικής ψύξης 
(2008-2013), οικονομικός διευθυντής Ελλάδας (2002-2008) 
και προϊστάμενος λογιστηρίου (2000-2002). Από το 1995 έως 
το 2000 ήταν λογιστής στην Coca-Cola Hellenic, το 1999 έως 
το 2000 επιτέλεσε προϊστάμενος οικονομικής ανάλυσης στην 
Coca-Cola Hellenic και το 2000 ήταν στέλεχος κέντρων 
χρηματοδοτήσεων στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Έχει 
πτυχίο οικονομικών επιστημών από το Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακό στην 
επιχειρηματική ανάλυση από το University of Leicester, UK. 
 



 
Απόστολος Βεσυρόπουλος   
Υφυπουργός Οικονομικών 
 
Ο Απόστολος Φ. Βεσυρόπουλος, 
γεννήθηκε στη Βέροια στις 29 Μαΐου 
1966. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 
2006, εκλέγεται Νομαρχιακός Σύμβουλος 

της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας. Στη Νομαρχία 
Ημαθίας διετέλεσε Α΄ Αντινομάρχης την περίοδο 2007 – 2008 
με αρμοδιότητες στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Οικονομικών, Εμπορίου και Προστασίας του καταναλωτή, 
ενώ στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2010, εκλέγεται 
Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Βέροιας. Στις εκλογές του 
2012, εξελέγη Βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην εκλογική 
περιφέρεια Ημαθίας. Στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 
εξελέγη πρώτος σε σταυρούς προτίμησης Βουλευτής ενώ 
ήταν επικεφαλής του ψηφοδελτίου στις εκλογές του 
Σεπτεμβρίου του 2015. Στις εκλογές της 7ης Ιουλίου του 2019, 
επανεξελέγη πρώτος σε σταυρούς προτίμησης. Από το 2015 
ήταν Υπεύθυνος του Τομέα Φορολογικής Πολιτικής της Νέας 
Δημοκρατίας. Μετά τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από 
τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Βεσυρόπουλος είχε 
οριστεί Αν. Τομεάρχης Οικονομικών, με αρμοδιότητα τη 
φορολογική πολιτική. Είναι οικονομολόγος, απόφοιτος του 
τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και της Σχολής Διοίκησης 
και Οικονομίας του A.Τ.Ε.Ι Λάρισας. Έχει περατώσει τον 
κύκλο σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος του 
τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού 
διπλώματος του τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής 
Επιστήμης, της Νομικής σχολής, του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης (φορολογικό δίκαιο). Είναι 
υποψήφιος διδάκτωρ στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης, στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου και 
Πολιτικής Επιστήμης (φορολογικό δίκαιο). Εργάστηκε για 
αρκετά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, και έπειτα από 
διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, διορίστηκε στο Υπουργείο 
Οικονομικών και εργάστηκε ως εφοριακός στη ΔΟΥ Βέροιας. 
Στη Βουλή των Ελλήνων συμμετείχε στην Διαρκή Επιτροπή 
Οικονομικών Υποθέσεων, στην Επιτροπή Απολογισμού και 
Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης 
του Προϋπολογισμού του Κράτους και στην Υποεπιτροπή με 
θέμα «Το χρέος και η απομείωσή του» ενώ έχει διατελέσει 
πρόεδρος και γραμματέας στην Διαρκή Επιτροπή 
Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, γραμματέας στην 
Επιτροπή Απολογισμού και Γενικού Ισολογισμού του 
Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του 
Κράτους και μέλος στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας 
και Τεχνολογίας. 
 
 


