Βιογραφικά Ομιλητών
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, 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 από δράσεις και πρωτοβουλίες συμβάλλοντας καταλυτικά στην
καθιέρωσή του σε έναν κορυφαίο, δυναμικό και αξιόπιστο επιχειρηματικό οργανισμό.

Νικόλαος Μπακατσέλος
Πρόεδρος
Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
Ο Νικόλαος Μπακατσέλος είναι ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της “Πυραμίς Μεταλλουργία Α.Ε.” και της
“Pyramis Deutschland GmbH”. Στο παρελθόν διετέλεσε 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 του 2014
έως τον Ιούνιο 2016 διετέλεσε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Bank. Υπήρξε Μέλος της Διοικούσας
Επιτροπής του Ελληνικού Διεθνούς Πανεπιστημίου έως τον Ιανουάριο 2014, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΔΕ και Πρόεδρος
της Διοικούσας Επιτροπής Β. Ελλάδος. Είναι Μέλος της Επιτροπής Υποστήριξης ΕΚΕΤΑ, Έφορος του Κολλεγίου Anatolia, Μέλος της
Διοικούσας Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΕ και Επίτιμος Πρόξενος Βελγίου στην Βόρεια Ελλάδα. Έχοντας υπάρξει,
για αρκετά χρόνια Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνο – Αμερικανικού Επιμελητηρίου τον Ιούνιο 2010 εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος
του AMCHAM και Πρόεδρος της Επιτροπής Β. Ελλάδος και από τον Ιούνιο του 2019 είναι Πρόεδρος του AMCHAM. Τον Οκτώβριο του
2019, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΔΕΔΔΗΕ, εκλέχτηκε Πρόεδρος του ΔΕΔΔΗΕ. Έχει σπουδάσει Κοινωνιολογία στο
University of Reading και έχει κάνει Μεταπτυχιακό στα Ναυτιλιακά, Εμπόριο και Οικονομικά στο City University Business School.

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.

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.

Γεράσιμος Θωμάς
Director General Taxation and Customs Union, DG TAXUD
European Commission
Gerassimos Thomas is Director-General in the Directorate-General for Taxation and Customs Union at the
European Commission. Prior to his current assignment, G. Thomas had professional assignments as: Deputy
Minister for Environment and Energy in Greece (2019-2020); Deputy Director-General in the Directorate-General
for Energy and Chairman of the Steering Board of the European Fund for Strategic Investments (EFSI) (2014-2019);
Director Finance at DG ECFIN (2009-2014); member of the EIB and EIF Board of Directors (2009-2017); Head of cabinet of Joaquin
Almunia, Commissioner for Economic and Monetary Affairs (2005-2009); Deputy Spokesman for Commission President Romano Prodi;
Spokesman for economic and monetary affairs for Commissioner Pedro Solbes (2000-2004). Prior to 2004 held various positions in the
European Commission, the European Investment Fund and in investment banking in London.

Στέφανος Μήτσιος
Partner, Head of Tax
EY Greece
Ο Στέφανος Μήτσιος είναι Partner και Επικεφαλής του φορολογικού τμήματος της EY Ελλάδος. Εργάζεται στην EY
με έδρα την Αθήνα για πάνω από 35 χρόνια. Ειδικεύεται σε θέματα που αφορούν τη φορολογική στρατηγική και
το σχεδιασμό, τις εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, τη διεθνή φορολογία και τους φορολογικούς ελέγχους.
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 Kellogg
Executive στο Πανεπιστήμιο Northwestern του Ιλινόις, ΗΠΑ. Έχει παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια, τόσο για τεχνικά και εξειδικευμένα
φορολογικά θέματα, όσο και για ζητήματα στρατηγικής και διοίκησης.

Συμεών Καλαματιανός
Διευθυντής Υπηρεσιών Τεχνολογίας
ΣΟΛ Crowe
Ο Συμεών Καλαματιανός διαθέτει εκτενή επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της Τεχνολογίας Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ), της Στρατηγική της Αλλαγής, της Διασφάλισης (Assurance) καθώς επίσης και στον Εσωτερικό
και Εξωτερικό Έλεγχο. Μέχρι σήμερα έχει υποστηρίξει πληθώρα μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών από ένα
διευρυμένο φάσμα κλάδων της ελληνικής αγοράς, να υλοποιήσουν με επιτυχία τον Ψηφιακό τους Μετασχηματισμό
όπως επίσης να διαχειριστούν αποτελεσματικά Τεχνολογικούς Κινδύνους αποκτώντας την απαραίτητη διασφάλιση στο πλαίσιο της
συμμόρφωσής τους στα Κανονιστικά Πλαίσια. Από τον Ιανουάριο του 2020 είναι επικεφαλής της Διεύθυνσης Συμβουλευτικών
Υπηρεσιών και Διασφάλισης Τεχνολογίας στην ΣΟΛ Crowe. Έχει επίσης διατελέσει την περίοδο 2008-2019 διευθυντικό στέλεχος στον
τομέα υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων της KPMG στην Ελλάδα, την περίοδο 2000-2008 διευθυντικό στέλεχος στο συμβουλευτικό τμήμα
της PwC ενώ έχει ξεκινήσει τη καριέρα του από τον Τραπεζικό κλάδο έχοντας συνεργαστεί διαδοχικά ως στέλεχος με τις τράπεζες Γενική
και Εurobank. Αποφοίτησε από το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνέχισε
τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Dundee της Μ. Βρετανίας αποκτώντας M.Sc. στην Πληροφορική για Επιχειρήσεις.
Έχει πιστοποιηθεί ως Ελεγκτής Πληροφοριακών Συστημάτων (CISA) και Διευθυντής Ασφάλειας Πληροφοριών (CISM) από το διεθνούς
κύρους Ινστιτούτο Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής (ISACA) και κατέχει πολλές επαγγελματικές πιστοποιήσεις σε εξειδικευμένα
αντικείμενα συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών. Eίναι μέλος του διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA) καθώς και του
British Computer Society. Συμμετέχει συχνά ως εισηγητής σε συνέδρια και συχνά αρθρογραφεί σε θέματα της εξειδίκευσής του καθώς
αναγνωρίζεται ως ειδικός σε θέματα Ψηφιακής Στρατηγικής, Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Διασφάλισης ΤΠΕ.

Δημήτρης Συρίγος
Διευθυντής Υπηρεσιών Business Monitoring
ΣΟΛ Crowe
Ο Δημήτρης Συρίγος εργάζεται ως Διευθυντής στο τμήμα των Λογιστικών Υπηρεσιών της ΣΟΛ Crowe στην ανάπτυξη
εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών εργαλείων διοικητικής λογιστικής καθώς και στην ενίσχυση της
χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής υποστήριξης των εταιρειών με προσωπικούς εξειδικευμένους συμβούλους.
Από το 1990 μέχρι το 2017 ασχολήθηκε με το ελεγκτικό επάγγελμα. Από το 2000 είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής,
μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και μέτοχος της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. Ως υπογράφων
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και επικεφαλής ομάδων ελέγχου συμμετείχε σε Τακτικούς και Ειδικούς Ελέγχους οικονομικών καταστάσεων,
με Διεθνή και Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, εταιρειών δημοσίου συμφέροντος - λοιπών ανωνύμων εταιρειών – συνεταιρισμών -δήμων
και δημοτικών επιχειρήσεων. Στη διάρκεια των ετών 1987 - 1990 εργάστηκε σε οικονομικές υπηρεσίες κυρίως φαρμακευτικών εταιρειών
με ειδίκευση στην κοστολόγηση παραγόμενων φαρμακευτικών προϊόντων. Είναι δύο φορές πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιά, στη
Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων και στις Οικονομικές επιστήμες, έχοντας παρακολουθήσει πληθώρα επιμορφωτικών σεμιναρίων,
με τελευταία απόκτηση αυτή του IFRS Learning and Assessment Programme στα International Financial Reporting Standards από τον
ICAEW (Μάρτιος 2018).

Γιώργος Πιτσιλής
Διοικητής, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Πρόεδρος, Intra-European Organization of ΙΟΤΑ
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. Από τον Ιούλιο του 2019 έχει εκλεγεί
ως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού των Φορολογικών Διοικήσεων (Intra-European Organization of ΙΟΤΑ).

Μαρία Τρακάδη
Tax & Legal Managing Partner
Deloitte Greece
Η Μαρία Τρακάδη είναι επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος της Deloitte Ελλάδας. Διαθέτει περισσότερα από
25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στην παροχή φορολογικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ελληνικές εταιρίες
και διεθνείς ομίλους σε όλους τους τομείς με έμφαση στους κλάδους των Επιχειρήσεων Καταναλωτικών
Προϊόντων, των Τηλεπικοινωνιών και των Φαρμάκων. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Έρευνας &
Ανάπτυξης καθώς και Φορολογικών κινήτρων, υπηρεσίες σε θέματα φορολογίας νομικών προσώπων και φορολογικού σχεδιασμού και
συμβουλευτικά έργα σε θέματα σχεδιασμού και τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών και υποστήριξη αυτών στις φορολογικές αρχές.
Συμβάλλει σε έργα μετασχηματισμού της Οικονομικής Διεύθυνσης σχεδιάζοντας λειτουργικές λύσεις και χρησιμοποιώντας νέες
τεχνολογίες για αυτοματοποιήσεις σε χρηματοοικονομικά και λογιστικά τμήματα. Διαθέτει Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι επίσης μέλος της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνοαμερικάνικου Εμπορικού Επιμελητηρίου, καθώς
και μέλος του Ελληνοσουηδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Νικόλαος Σεκέρογλου,
Σύμβουλος Υπ. Δικαιοσύνης
Πάρεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας
Ο Νικόλαος Σεκέρογλου είναι Πάρεδρος στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Έχει Απολυτήριο (Κολλέγιο Ανατόλια
Θεσσαλονίκη), Πτυχίο Νομικής - Maîtrise en Droit Privé (Πανεπιστήμιο Paris I Panthéon – Sorbonne),
Μεταπτυχιακό Δημοσίου Δικαίου - D.E.A. Droit Public (Πανεπιστήμιο Paris I Panthéon – Sorbonne) και είναι
απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δικαστών. Ήταν Εισηγητής στο Συμβούλιο της Επικρατείας (2003-2015:
υποθέσεις δημοσίου δικαίου) και είναι Πάρεδρος στο Συμβούλιο της Επικρατείας (2015-σήμερα: Β΄ Τμήμα, υποθέσεις φορολογικού
δικαίου και δικαίου του ανταγωνισμού). Διδάσκων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (2018-σήμερα), Πανεπιστήμιο Paris I
Panthéon – Sorbonne (1998-2001).

Ιωάννης Σταυρόπουλος
Διαχειριστής Εταίρος
Σταυρόπουλος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία
Ο Ιωάννης Σταυρόπουλος είναι 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.

Αλέξης Καρόπουλος
Tax Partner, Head of Tax Controversy Group
Zepos & Yannopoulos
Alexis Karopoulos as a leader of our tax controversy & litigation practice has extensive experience in advising
multinational companies on all stages of tax controversy. He represents clients before the tax authorities in the
context of tax audits and all court instances, including the Supreme Administrative Court. He currently litigates
some of the biggest tax assessments ever made in Greece and has won multi-million tax disputes concerning
income tax and VAT. Alex Karopoulos has also successfully challenged before the courts the legality of taxes,
leading to their abolishment. He also specialises in VAT and other indirect taxes (including stamp duty and insurance premium tax) and
has extensive experience in advising on the indirect tax treatment of a broad range of cross-border and local transactions carried out by
multinational companies. He regularly advises on the indirect tax aspects of corporate reorganisations, mergers and acquisitions. He works
with multinational clients across most industries, including financial and insurance services, real estate, public procurement, energy, IT,
aviation, pharma, travel and retail. He teaches VAT in the Advanced Diploma in International Taxation courses, as well as shipping taxation
in the Athens University of Economics and Business. He was admitted to the Athens Bar in 1999 and joined our firm in 2001.

Ευστάθιος Μπακάλης
Partner, Head of Tax Controversy and Tax Litigation
KBVL Law Firm, Member of Deloitte Legal Network
Ο Ευστάθιος Μπακάλης, είναι Εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «Κοϊμτζόγλου-Μπακάλης-Βενιέρης-Λεβέντης &
Συνεργάτες» και επικεφαλής του Τμήματος Φορολογικών Διαφορών και Ελέγχων. Έχοντας εμπειρία 15 ετών, έως
σήμερα έχει διαχειριστεί περίπλοκες υποθέσεις, πολλές από αυτές δημοσιευμένες στον τύπο, ενώπιον των
φορολογικών αρχών, των διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και του Συμβουλίου της Επικρατείας, διαμορφώνοντας
κατ’ αυτό τον τρόπο τη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων σε φορολογικά ζητήματα. Πέραν των ανωτέρω,
είναι διδάσκων Φορολογίας Εισοδήματος, Φορολογικής Διαδικασίας και Διοικητικής Δικονομίας στο Μ.Π.Σ. Φορολογικού Δικαίου του
Κ.Ε.Κ. – Ο.Π.Α. καθώς και συγγραφέας των βιβλίων «Φορολογικοί Περιορισμοί της Ιδιοκτησίας», «Φορολογική Διαδικασία: Διαγράμματα
– Ερμηνευτικά Σχόλια – Υποδείγματα», «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας – Ερμηνεία Ν.4174/2013». Επιπλέον, είναι συντάκτης
πρακτικών οδηγών και εγχειριδίων για φορολογικά ζητήματα των Δικηγόρων καθώς και μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού
«Νομικό Βήμα» του Δ.Σ.Α. Έχει δε, συμμετάσχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για την επεξεργασία διατάξεων της φορολογικής
και διοικητικής νομοθεσίας. Είναι δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Αναφορικά με την εκπαίδευσή
του έχει Μεπταπτυχιακό – Master 2 Recherche de Droit Fiscal, Πανεπιστήμιο Παρίσι 1 Panthéon Sorbonne, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
(LL.M) στο Αστικό Δίκαιο, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης στο Φορολογικό Δίκαιο,
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πτυχίο (LL.B.) Νομική Σχολή, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Θεοδόσης Τόμπρας
Δικηγόρος – Εταίρος
CPA Law
Ο Θεοδόσης Τόμπρας είναι δικηγόρος – εταίρος της CPA Law εξειδικευμένος στο δίκαιο των Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών (TMT), της Ενέργειας (Energy) και του ανταγωνισμού σε δικτυακές αγορές (Networks Regulation
& Competition. Κατέχει πτυχίο Νομικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή,
ΜΒΑ in Telecoms από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό φορολογικό πρόγραμμα από το
Κέντρο Ερευνών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΚΕΟΠΑ). Είναι Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών (Παρ’ Αρείω Πάγο) και μέλος του ΔΣ της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων, του ACC, του GSM Association, της Ένωσης
Εμπορικολόγων και της Ελληνικής Εταιρίας Φορολογικού Δικαίου & Δημοσιονομικών Μελετών. Έχει εργαστεί για σειρά γνωστών
δικηγορικών εταιριών και έχει διατελέσει επί σειρά ετών νομικός σύμβουλος εταιριών του κλάδου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών & της
Ενέργειας. Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, Εξαγορών & Συγχωνεύσεων, ενώ έχει συμμετάσχει σε
δεκάδες εκδόσεις & επανεκδόσεις χρέους, δημοπρασίες φάσματος και δημόσιες διαβουλεύσεις, ρυθμιστικές έρευνες & ακροάσεις, τόσο
στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, όσο και στον κλάδο της ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό έχει εκπροσωπήσει εταιρίες & φορείς ενώπιον
σχεδόν του συνόλου των Ανεξάρτητων Ρυθμιστικών & Εποπτικών Αρχών, αφενός σε εθνικό επίπεδο, όπως η ΕΕΤΤ, η ΡΑΕ, η ΑΔΑΕ, η
ΑΠΔΠΧ, το ΕΣΡ, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η ΤτΕ, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώπιον της DG COMP και του DG CONNECT.
Επίσης έχει χειριστεί την ίδρυση του φορέα των Εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας, ήτοι της Ένωσης Εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ)
διατελώντας επί σειρά ετών και μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου, της Τηλεγνούς (του φορέα πιστοληπτικής έρευνας της κινητής
τηλεφωνίας), αλλά και την ίδρυση της Victus Networks SA, του Join Venture των WIND Hellas & Vodafone Greece για την από κοινού
διαχείριση των δικτύων κινητής τηλεφωνίας (Network Sharing). Στο χώρο των Media έχει εργαστεί για το λανσάρισμα της πρώτης IPTV
πλατφόρμας στην Ελλάδα, τόσο σε ρυθμιστικό επίπεδο, όσο και εμπορικό, έχοντας διεξάγει δεκάδες διαπραγματεύσεις με studios,
παραγωγούς περιεχομένου και Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Εκτενής είναι η εμπειρία
του στην Οργάνωση Νομικών Υπηρεσιών (Legal Operations), καθώς και στη διαχείριση Νομικού Ρίσκου & Διαχείρισης Κρίσεων (Legal
Risk & Crisis Management), γεγονός για το οποίο έχει βραβευτεί από το Legal500, τόσο το 2018, όσο και το 2019. Παρέχει συμβουλές

αναφορικά με τους κλάδους των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, της Τεχνολογίας και των Media, καθώς και του κλάδου της Ενέργειας, αλλά
και επί θεμάτων ανταγωνισμού/απελευθέρωσης σε δικτυακές αγορές, επί θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, M&As, structured finance,
εταιρικών και εργασιακών αναδιαρθρώσεων, καθώς και επί εξειδικευμένων θεμάτων απορρήτου των επικοινωνιών, cybersecurity &
προσωπικών δεδομένων και συμμετέχει σε διοικητικούς & ρυθμιστικούς ελέγχους, έρευνες και ακροάσεις από ένα ευρύ φάσμα
διοικητικών και Ανεξάρτητων Ρυθμιστικών Αρχών και εκπροσώπησης ενώπιων αυτών.

Ιωάννα Μπάρμπα
Senior Associate
KYRIAKIDES GEORGOPOULOS Law Firm
Η Ιωάννα Μπάρμπα είναι Senior Associate στο Φορολογικό Τμήμα της εταιρείας με εξειδίκευση στο εταιρικό
και διεθνές φορολογικό δίκαιο. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των
υποθέσεων εταιρικού και διεθνούς φορολογικού δικαίου και που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τη σύσταση
ελληνικών εταιρειών, τη χρηματοδότηση & τη λειτουργία αυτών, αναδιοργανώσεις, στρατηγικές εξόδου κλπ. Η
Ιωάννα δραστηριοποιείται επίσης σε υποθέσεις εταιρικών μετασχηματισμών (M&As), βοηθώντας τους πελάτες
στα φορολογικά θέματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο αυτών των συναλλαγών, καθώς επίσης και στις διαπραγματεύσεις με την άλλη
πλευρά. Επιπλέον, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίας σε υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, ιδίως σε σχέση με
θέματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο διαχείρισης περιουσίας ιδιωτών υψηλής εισοδηματικής τάξης. Πέραν των συμβουλευτικών
υπηρεσιών, η Ιωάννα εκπροσωπεί, επίσης, πελάτες ενώπιον των φορολογικών αρχών και των Διοικητικών Δικαστηρίων σε υποθέσεις
φορολογικoύ δικαίου. Πριν ενταχθεί στην KG, η Ιωάννα εργαζόταν ως Senior Tax Advisor στην ΕΥ Ελλάδας και στην ΕΥ Λουξεμβούργου.
Η Ιωάννα είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 2011.

Κωνσταντίνα Γαλλή
Tax Associate Partner – Lawyer
ΕΥ Greece
Η Κωνσταντίνα Γαλλή είναι Associate Partner στο φορολογικό τμήμα της EY Ελλάδος. Εργάζεται στην EY με έδρα
την Αθήνα από το 2012 (μετά από 7 χρόνια στη Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος του Υπουργείου Οικονομικών,
νυν ΑΑΔΕ). Ειδικεύεται σε θέματα που αφορούν στη φορολογία νομικών προσώπων, στους μετασχηματισμούς,
και σε θέματα διεθνούς φορολογίας. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας, έχει επίσης
ασχοληθεί εκτενώς με τη φορολογική στρατηγική και το σχεδιασμό, τους φορολογικούς ελέγχους, καθώς και τις
συγχωνεύσεις και εξαγορές μεγάλων επιχειρήσεων. Επίσης ασχολείται εκτενώς με θέματα φορολογικής πολιτικής. Η εμπειρία της
εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα εταιριών, οι οποίες καλύπτουν κυρίως τους κλάδους των καταναλωτικών προϊόντων, της ενέργειας, των
ακινήτων και του χρηματοοικονομικού κλάδου. Είναι δικηγόρος, μέλος του ΔΣΑ, Πτυχιούχος του Νομικού τμήματος του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο του ιδίου τμήματος.
Επίσης έχει ολοκληρώσει το Φορολογικό Πρόγραμμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια,
τόσο για τεχνικά και εξειδικευμένα φορολογικά θέματα, όσο και για ζητήματα στρατηγικής και διοίκησης.

Ορέστης Καβαλάκης
Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ
Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Ο Ορέστης Καβαλάκης ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων & ΣΔΙΤ τον περασμένο
Σεπτέμβριο. Πριν από το διορισμό του, διετέλεσε ειδικός Σύμβουλος του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, υπεύθυνος για τη βιομηχανία, το εμπόριο και την προστασία των καταναλωτών. Κατά τη διάρκεια της
θητείας του χειρίστηκε με επιτυχία μεγάλα επενδυτικά έργα, όπως το Ελληνικό, τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, την
Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης κ.α. Είναι δικηγόρος, απόφοιτος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και του
Queen Mary & Westfield College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, με εκτεταμένη εμπειρία στο εμπορικό δίκαιο, τις εταιρικές
αναδιαρθρώσεις και τις διαδικασίες αφερεγγυότητας, ενώ έχει διατελέσει υπεύθυνος συμμόρφωσης σε διεθνή συμβουλευτική εταιρεία.
Ίδρυσε τη δικηγορική εταιρεία «Καβαλάκης & Συνεργάτες» το 2013, η οποία εξειδικεύεται μεταξύ άλλων στο αστικό δίκαιο, το εμπορικό,
το εταιρικό και το εργατικό δίκαιο. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

Μαρία Ιατρέλλη
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού
Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων
H Ιατρέλλη Μαρία είναι Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού στο Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων. Εργάζεται από το 1982 στο Δημόσιο Τομέα, στο πεδίο θέσπισης και εφαρμογής καθεστώτων
κρατικών ενισχύσεων και άλλων μέτρων για την προώθηση της επενδυτικής και επιχειρηματικής
δραστηριότητας. Έχει χειριστεί την αξιολόγηση και παρακολούθηση μεγάλου αριθμού επενδυτικών σχεδίων,
διαχειρίστηκε την ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων και συμμετείχε ως
εθνικός εμπειρογνώμων σε Πολυμερείς Συνδιασκέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα Κ-Μ καθώς και σε διμερείς συναντήσεις επί
θεμάτων του ενωσιακού δικαίου κρατικών ενισχύσεων. Η Ιατρέλλη Μαρία είναι απόφοιτος της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου με μεταπτυχιακές σπουδές MSc. in «Technology & Development» Imperial College of Science and Technology
του Πανεπιστήμιου του Λονδίνου.

Άγγελος Μπένος
Partner, Tax and Legal
PwC Greece
Ο Άγγελος Μπένος είναι Partner στο Φορολογικό και Νομικό Τμήμα της PwC. εκίνησε την καριέρα του στην PwC
το 2003 και στη συνέχεια ακολούθησε μια επιτυχημένη διεθνή καριέρα 15 ετών, έχοντας εργαστεί στο Λονδίνο
και την Μόσχα. Πριν επανενταχθεί στην ομάδα μας στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 2019 ήταν Tax Partner σε
άλλη Big4 εταιρεία με έδρα το Λονδίνο. Έχει πάνω από 16 χρόνια εμπειρία παροχής φορολογικών
συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της διεθνούς φορολογίας και φορολογικού σχεδιασμού, καθώς και
αναδιοργανώσεων επιχειρήσεων (tax structuring) καθώς και στον τομέα της τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών (Transfer Pricing)
και επενδυτικών κινήτρων (Incentives). Είναι υπεύθυνος των ομάδων που ασχολούνται με θέματα διεθνούς φορολογίας και επενδυτικών
κινήτρων, θέματα φορολογικής συμμόρφωσης (Tax Compliance) καθώς και έμμεσης φορολογίας. Είναι πτυχιούχος της Λογιστικής και
έχει Μεταπτυχιακό στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική Θεωρία από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, Σκωτία.

Λιάνα Λεπίδα
Senior Associate
Dryllerakis & Associates
Η Νικολαΐα-Άννα Λεπίδα είναι δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω στη δικηγορική εταιρεία «Δρυλλεράκης και
Συνεργάτες». Απόφοιτος της Νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό τίτλο στο φορολογικό
δίκαιο από το Πανεπιστήμιο Paris 1, Pantheon Sorbonne της Γαλλίας. Έχει παρακολουθήσει μεταπτυχιακό
σεμινάριο 400 ωρών στο φορολογικό δίκαιο, που διοργάνωσε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ειδικεύεται
και έχει πολυετή εμπειρία σε όλους τους τομείς του φορολογικού δικαίου. Επιπρόσθετα ασχολείται ενεργά με τα
ποινικού δικαίου ζητήματα που άπτονται των φορολογικών υποθέσεων, με υποθέσεις διοικητικού και εμπορικού δικαίου. Έχει χειριστεί
σημαντικές φορολογικές υποθέσεις ενώπιον των διοικητικών αρχών και των διοικητικών Δικαστηρίων όλων των βαθμών. Το
επιστημονικό της έργο περιλαμβάνει αρθρογραφία και συμμετοχή σε συλλογικά έργα με αντικείμενο το φορολογικό δίκαιο. Έχει
διατελέσει μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του «Νομικού Βήματος» του Δ.Σ.Α., είναι μέλος της φορολογικής επιτροπής του
Ελληνοαμερικάνικου Εμπορικού Επιμελητηρίου καθώς και του Ελληνογαλλικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Σωτήρης Γιούσιος
Senior Partner, Head of Tax
Grant Thornton Greece
Ο Σωτήρης Γιούσιος είναι Senior Partner & Head of Tax της Grant Thornton και ιδρυτικό μέλος της Grant Thornton
από το 1998 με 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).

Ανέζα Σταύρου
Senior Manager
KPMG Greece
Η Ανέζα Σταύρου είναι Διευθύντρια στο Φορολογικό Τμήμα. Κατέχει πτυχίο Οικονομικών Επιστημών από το
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό τίτλου διοίκησης επιχειρήσεων (ΜΒΑ) στα
διεθνή χρηματοοικονομικά από το πανεπιστήμιο Simmons College της Μασαχουσέτης, ΗΠΑ, Πιστοποίηση
παρακολούθησης του μακροχρόνιου προγράμματος φορολογικού δικαίου του ΚΕΚ/ΟΠΑ ΑΣΟΕΕ. Είναι μέλος του
Οικονομικού Επιμελητηρίου, μέλος τους Φορολογικού Τμήματος και υπεύθυνη του τμήματος παροχής φορολογικών υπηρεσιών σε
φυσικά πρόσωπα και Διεθνή Στελέχη αποσπασμένα στην Ελλάδα (Global Mobility Services) καθώς και υπηρεσίες σχετικές με τις
δηλώσεις Πόθεν Έσχες. Εργάζεται στην KPMG από τον Ιούνιο του 2004 ως φορολογικός σύμβουλος. Από το 2011 είναι Διευθύντρια
στην ομάδα που ασχολείται με φορολογικές υπηρεσίες σε φυσικά πρόσωπα και Διεθνή Στελέχη αποσπασμένα στην Ελλάδα καθώς έχει
αρκετά χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον συγκεκριμένο τομέα. Μεταξύ άλλων, παρέχει υπηρεσίες φορολογικής συμμόρφωσης
καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης φορολογικών ελέγχων. Κατά τη διάρκεια της εργασίας της παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς
και υπηρεσίες σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων σε πολυεθνικές εταιρείες συμπεριλαμβανομένων και της
διαχείρισης αποσπασμένων στελεχών. Η επαγγελματική εμπειρία της περιλαμβάνει επίσης συμβουλές και υπηρεσίες συμμόρφωσης σε
Ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες σε θέματα Πόθεν Έσχες. Συμμετείχε στο πρόγραμμα ανταλλαγής προσωπικού της KPMG (Global
Mobility Program). Συγκεκριμένα, είχε αποσπαστεί στην KPMG Δουβλίνου για μια περίοδο τεσσάρων μηνών (ΙΙούλιος – Οκτώβριος 2007)
στο τμήμα GMS όπου κέρδισε εκτενή και πολύτιμη εμπειρία καθώς εκτέθηκε σε συμβουλευτικά θέματα και υπηρεσίες συμμόρφωσης
Ιρλανδικών εταιρειών καθώς και σε υπηρεσίες Ιρλανδικού φορολογικού δικαίου, ασφαλιστικών εισφορών και εργασιακής νομοθεσίας.
Έχει επαγγελματική εμπειρία με πελάτες όλων των τομέων όπως τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, χημικές και φαρμακευτικές, υπηρεσιών
υγείας, οικονομικών υπηρεσιών καταναλωτικών και βιομηχανικών αγορών, αυτοκινητοβιομηχανίες και άλλες βιομηχανίες.

Χρήστος Σταϊκούρας
Υπουργός Οικονομικών
Ο Χρήστος Σταϊκούρας γεννήθηκε στη Λαμία το 1973. Εξελέγη Βουλευτής Φθιώτιδας με τη Νέα Δημοκρατία στις
εκλογές του 2007, του 2009, του 2012 (Μάιος και Ιούνιος), του 2015 (Ιανουάριο και Σεπτέμβριο) και του Ιουλίου
του 2019. Από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι τον Ιούνιο του 2012 ήταν Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα
Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της ΝΔ. Τον Ιούνιο του 2012 ανέλαβε τα καθήκοντα του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών, θέση την οποία υπηρέτησε μέχρι τις εκλογές του Ιανουαρίου 2015. Από τον Φεβρουάριο 2015 μέχρι
τον Ιούνιο του 2019 ήταν Τομεάρχης Οικονομικών της ΝΔ. Από τον Ιούλιο του 2019 ανέλαβε τα καθήκοντα του Υπουργού Οικονομικών.
Είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Imperial College) και Διδάκτορας στην Τραπεζική και
Χρηματοοικονομική (PhD in Banking and Finance) του Πανεπιστημίου City του Λονδίνου (City University). Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής
Χρηματοοικονομικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διετέλεσε μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2004-2007), Επίκουρος Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2006- 2018) και επισκέπτης
Καθηγητής στα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Αθηνών, City και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 50
ερευνητικές εργασίες σε διακεκριμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Στο έργο του έχουν αναφερθεί επιστήμονες σε πάνω από
2.600 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά. Έχει εργαστεί στην Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας και στον τραπεζικό Όμιλο
Eurobank.

Γεωργία Σταματέλου
Partner, Head of Tax and Legal
KPMG Greece
Η Γεωργία Σταματέλου είναι Γενική Διευθύντρια, Επικεφαλής Φορολογικών και Νομικών Υπηρεσιών. Κατέχει
Πτυχίο Οικονομικών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και έχει παρακολουθήσει μακροχρόνιο
σεμινάριο στη Φορολογία στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος και μέλος του International Fiscal Association (IFA). Έχει 18 χρόνια εμπειρίας στο φορολογικό τμήμα της
KPMG, ενώ 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.

Μαίρη Ψύλλα
Partner, Tax Leader
PwC Greece
Η Μαίρη Ψύλλα είναι δικηγόρος εγγεγραμμένη στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και επικεφαλής του
Φορολογικού τμήματος της PwC Ελλάδας. Η επαγγελματική της πορεία ξεκίνησε στην Andersen στον τομέα
Φορολογικού Δικαίου. Κατέχει βαθιά γνώση σε θέματα ελληνικών και διεθνών φορολογικών συστημάτων και
εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σημαντικές συναλλαγές. Η Μαίρη Ψύλλα είναι κάτοχος
LLB Νομικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

