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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 από δράσεις και πρωτοβουλίες συμβάλλοντας καταλυτικά στην καθιέρωσή του σε έναν κορυφαίο, δυναμικό και αξιόπιστο επιχειρηματικό οργανισμό. Από τον Δεκέμβριο του

2020, στα καθήκοντά του προστέθηκε και η εκλογή του Ταμία, στη Διοικούσα Επιτροπή των Αμερικανικών Επιμελητηρίων στην Ευρώπη (AmChams in Europe).

Ηλίας Σπυρτούνιας, Γενικός Διευθυντής, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο



After graduating from the School of Mathematics of the University of Athens, Elias Spirtounias completed his graduate studies at the School of Electrical Engineering (M.Sc. degree and pre-

Ph.D. studies) at Boston University. During his residence in the United States, he participated as a Research Engineer in several research programs in co-operation with other organizations

and companies such as NASA, MIT, UNH in the fields of analog and digital electronics, circuits design and applications. He returned to Greece in 1992 and after completing his military service

in 1994, he held the position of Technical Director for the subsidiary of the Italian company Citec SpA., a company specialized in the design, production and application of voice and image

processing systems. From 1997 until February 2009, he worked for the Foundation of the Hellenic World, a major Greek private non-profit cultural organization, starting as a Construction

Supervisor and continuing as a Managing Director of the brand new then Cultural Center, Hellenic Cosmos an innovative, based on new technologies, theme park. During his tenure, he

contributed significantly to the expansion, development and operation of the Center and its establishment as one of the most known technology-driven cultural theme park in Greece and

abroad. From March 2009, he holds the position of Executive Director of the American-Hellenic Chamber of Commerce. Along with his colleagues and in cooperation with the Board have

managed, in the midst of the economic crisis, to increase significantly the number of activities, undertake important initiatives, retain in high level the memberships, foster the advocacy level,

expand further the presence of the Chamber in US and contribute to the evolution of the Chamber into one of the leading dynamic and reliable business organization in Greece. He serves as

Treasurer of the American Chambers in Europe (ACE) Executive Committee.

Elias Spirtounias, Executive Director, American-Hellenic Chamber of Commerce



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.

Nικόλαος Μπακατσέλος, Πρόεδρος, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο



Nikolaos Bakatselos is the President & CEO of “Pyramis Metallourgia A.E.” and “Pyramis Deutschland GmbH”. Nikolaos Bakatselos was Member of the Board of Directors, and Deputy

Managing Director, of “Northern Greece Publishing S.A.”. He has held the position of Managing Director of “Imperium AEEX”, and Member of the Board of Directors of “Egnatia Bank Securities

S.A.”. He was a Member of the Board of Directors of Attica Bank from February 2014 until June 2016. Nikolaos Bakatselos was a Member of the Steering Committee of the “International

Hellenic University” from 2006 until January 2014 and Member of the Board and President of the Northern Greece Committee of EEDE. He is Member of the Committee Support CERTH,

Trustee of Anatolia College, Member of the Board and Member of the Steering Committee of SVE and Honorary Consul of Belgium for Northern Greece. After being a Member of the Board of

Directors of the American – Hellenic Chamber of Commerce for several years, in June 2010 he was elected Vice President of AMCHAM and President of the Northern Greece Committee and

since June 2019 he is the President of AMCHAM. In October 2019 he was elected as President of HEDNO by the General Assembly of HEDNO. Nikolaos Bakatselos holds a B.A. in Sociology

from University of Reading and a MSc in Shipping, Trade and Finance from City University Business School.

Nikolaos Bakatselos, President, American-Hellenic Chamber of Commerce



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.

Σταύρος Κώστας, Πρόεδρος Φορολογικής Επιτροπής, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο



Stavros Kostas studied with a scholarship at the Athens College, Mathematics at the National and Kapodistrian University of Athens, completing his University studies with a degree in

Economics from the Athens University of Economics and Business (ASOEE). For many years before his retirement, he served as Chief Financial Officer of Taxation at PROCTER & GAMBLE,

with a distinguished stake in the Group's Western European Tax Office in Brussels. He has many years of experience and specialization in the fields of modern organization of Financial

Accounting and Tax Services, Corporate Legislation and Accounting Standards, specializing in taxation of cross-border intra-corporate transactions (Transfer Pricing). He is a member of the

Greek branch of the World Tax Association (IFA), also of the Economic Chamber of Greece (First Class Accountant Taxpayer). He is also known for his occasional articles on tax issues, in

NAFTEMPORIKI and the BUSINESS PARTNERS Magazine of the American-Hellenic Chamber of Commerce. Since 2004, Stavros Costas has been the Chairman of the Tax Committee of

the American-Hellenic Chamber of Commerce, whose activities, among others, include the well-established institutional event of the annual Tax Forum, convened both in Athens and

Thessaloniki.

Stavros Kostas, Tax Committee Chair, American-Hellenic Chamber of Commerce



Konstantina Galli is Associate Partner in EY Tax - Greece. She joined EY in 2012 (after 7 years with the Ministry of Finance – Corporate Income Tax Division) and is based in the Athens office.

She has extensive experience in tax advisory services, with a deep knowledge of corporate taxation, restructurings and international tax structures, gained by providing services to

organizations with the most complex agendas. The wide range of assignments she has engaged in during her career also include tax strategy & planning, tax controversy, as well as M&A

structuring and transaction projects. She has also provided extensive support to various clients from a tax policy perspective. Her work covers a variety of sectors, including Consumer

Products, Energy & Utilities, Real Estate & Hospitality and the financial sector. Konstantina is a qualified lawyer, member of the Athens Bar Association. She has studied Law and has an LLM

in European and International Law in Athens Law School, while she has also completed the AUEB Tax Programme. In addition, she has attended numerous seminars and conferences on both

technical and strategic tax topics.

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.

Konstantina Galli, Associate Partner Tax, EY Greece



Ο Χρήστος είναι Γενικός Διευθυντής στην KPMG από το 2015. Έχει 19 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας έχοντας ασχοληθεί με σημαντικό αριθμό έργων Εξαγορών και Συγχωνεύσεων, αλλά

και με πληθώρα έργων Φορολογικής Συμμόρφωσης/Υποστήριξης αλλά και Παροχής Φορολογικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε περιοχές άμεσης και έμμεσης φορολογίας αλλά και σε

σχέση με εγχώριες καθώς και διασυνοριακές συναλλαγές. Σημαντικό μέρος της εμπειρίας του προέρχεται από την ενασχόληση του σε Έργα Φορολογικής Συμμόρφωσης καθώς και σε

Ελέγχους Φορολογικής Επιμέλειας (Due Diligence) κατά το στάδιο Εξαγορών και Συγχωνεύσεων σε διάφορους κλάδους της αγοράς όπως Τηλεπικοινωνίες, Ενέργεια, Χρηματοοικονομικές

Υπηρεσίες, Ταξίδια/Αναψυχή καθώς επίσης Βιομηχανία και Καταναλωτικά προϊόντα.

Christos has 19 years of experience dealing with numerous Merger and Acquisitions deals and a variety of projects in the area of Tax Compliance, Tax Reporting and Tax Advisory services

pertaining to direct and indirect taxation as well as local and crossborder transactions. A significant part of his experience derives from Tax Compliance and Tax Due Diligence projects in

various sectors in the Market and especially in Telecommunications, Energy, Financial Services, Leisure/Travel as well as Consumer and Industrial sectors.

Christos Krestas, Partner Tax, KPMG Greece



Ο Θωμάς Λεβέντης είναι Partner του Φορολογικού τμήματος της Deloitte Ελλάδος με εξειδίκευση στη Φορολογία Επιχειρήσεων και στη Διεθνή Φορολογία. Παρέχει φορολογικές συμβουλές

σε πελάτες από την εγχώρια και διεθνή αγορά αναφορικά με θέματα εγχώριων και διεθνών επενδύσεων. Με παραπάνω από 17 χρόνια εμπειρίας έχει συμμετάσχει ενεργά σε

προπαρασκευαστικές επιτροπές για τη θέσπιση νέων φορολογικών νόμων.

Thomas Leventis is a Partner in Tax, dealing with Business and International Tax at Deloitte Greece. He advises domestic and international clients in tax matters on domestic and international

investments. He has been a tax advisor for more than 17 years and has actively participated in preparatory committees on new tax legislations.

Thomas Leventis, Partner Tax, Deloitte Greece



Ο Άγις είναι επικεφαλής της ομάδας τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών της PwC στην Ελλάδα. Εξειδίκευση σε θέματα εταιρικού και διεθνούς δικαίου και τιμολόγησης και τεκμηρίωσης

ενδοομιλικών τιμολογήσεων. Ευρύτατη εμπειρία παροχής φορολογικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε πολυεθνικούς και τοπικούς οργανισμούς αναφορικά με το σχεδιασμό, τη υποστήριξη

και τη συμμόρφωση σε θέματα τιμολόγησης ενδοομιλικών συναλλαγών, με διασυνοριακούς μετασχηματισμούς και μεταβιβάσεις και εξαγορές κλάδων, περιουσιακών στοιχείων και με την

αναδιάρθωση δανειακών υποχρεώσεων. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλος στο φορολογικό δίκαιο (LLM Tax) από το Πανεπιστημίου του

Λονδίνου ενώ είναι απόφοιτος του Μακροχρόνιου Προγράμματος Κατάρτισης Στελεχών στο Φορολογικό Δίκαιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι μέλος του Δικηγορικού

Συλλόγου Θεσσαλονίκης και του Ελληνικού παραρτήματος του International Fiscal Association.

Agis heads the Transfer Pricing practice in PwC Greece. He specialises in corporate and international tax law and transfer pricing. He regularly advises international and domestic clients on a

range of tax issues arising from the design, support and compliance on transfer pricing matters, international tax structuring and cross-border transactions; transfers and acquisitions of

business sectors / assets and liabilities; and debt restructuring. Agis holds an LLB from the University of Thessaloniki, an LLM in Tax from the University of London and a PG Certificate on

Greek taxation from the Athens University of Economics and Business. He is a member of Thessaloniki Bar Association and of the Greek branch of IFA.

Agis Moschovakos, Tax Partner, PwC Greece


