
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ



Ο Ηλίας Σπυρτούνιας φοίτησε στο Μαθηματικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά την αποφοίτηση του από το
Πανεπιστήμιο Αθηνών, μετέβη στις ΗΠΑ για μεταπτυχιακές σπουδές (δίπλωμα M.Sc. και Διδακτορικές σπουδές) στο
τμήμα των ηλεκτρολόγων μηχανολόγων του Πανεπιστημίου της Βοστόνης. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στις
ΗΠΑ, συμμετείχε σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με διάφορους οργανισμούς, πανεπιστήμια και
εταιρίες όπως η ΝΑSΑ, το ΜΙΤ, UNH κ.α. πάνω σε θέματα σχεδιασμού αναλογικών και ψηφιακών κυκλωμάτων για
δορυφορικές επικοινωνίες. Το 1992 επέστρεψε στην Ελλάδα και μετά την εκπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας το
1994 εργάστηκε ως τεχνικός διευθυντής στην θυγατρική της Ιταλικής CITEC SpA., εταιρίας σχεδιασμού και παραγωγής
συστημάτων επεξεργασίας φωνής και εικόνας. Από το 1997 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2009, διετέλεσε στέλεχος του
Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, μεγάλου ελληνικού ιδιωτικού Πολιτιστικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού,
ξεκινώντας ως επόπτης κατασκευής και συνεχίζοντας ως Διευθύνων Σύμβουλος του ολοκαίνουργιου τότε πολιτιστικού
κέντρου «Ελληνικός κόσμος» ενός καινοτόμου, βασιζόμενου στις νέες τεχνολογίες, θεματικού πάρκου. Κατά τη
διάρκεια της θητείας του, συνέβαλε σημαντικά στην επέκταση, ανάπτυξη και λειτουργία του κέντρου και την
καθιέρωσή του σε ένα από τους ποιο γνωστούς πολιτιστικούς χώρους την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από το Μάρτιο
2009, ο Ηλίας Σπυρτούνιας κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού
Επιμελητηρίου. Μαζί με τους συναδέλφους του και σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο έχει καταφέρει, εν
μέσω της οικονομικής κρίσης, το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο να αναπτύξει σημαντικά των αριθμό των
δραστηριοτήτων του, να αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες, να διατηρήσει σε υψηλό επίπεδο τις συνδρομές, να
προωθήσει το επίπεδο της υποστήριξης στα μέλη του, να επεκτείνει περαιτέρω την παρουσία του στις ΗΠΑ
εξελίσσοντάς το σε ένα από τα κορυφαία δυναμικά και αξιόπιστα Επιμελητήριοστην Ελλάδα.

Ηλίας Σπυρτούνιας, Γενικός Διευθυντής, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο



Ο Νικόλαος 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. Υπήρξε 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 και από τον Οκτώβριο του ίδιου έτους έχει εκλεγεί Πρόεδρος του ΔΕΔΔΗΕ. Έχει σπουδάσει
Κοινωνιολογία στο University of Reading και έχει κάνει Μεταπτυχιακό στα Ναυτιλιακά, Εμπόριο και Οικονομικά στο City
University Business School.

Νικόλαος Μπακατσέλος, Πρόεδρος, 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. 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 επίσης γνωστός
για την κατά καιρούς αρθρογραφία του σε φορολογικά θέματα, στη 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 ετήσιου Tax Forum του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, με
τόπο διεξαγωγής, την Αθήνα και υη Θεσσαλονίκη.

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



Ο Απόστολος Φ. Βεσυρόπουλος είναι Έλληνας πολιτικός και από την 9η Ιουλίου 2019 διατελεί Υφυπουργός

Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας στην Κυβέρνηση του Κυριάκου

Μητσοτάκη. Τον Ιουνίου 2012 εξελέγη βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην εκλογική περιφέρεια Ημαθίας και από το
2015 ήταν Υπεύθυνος του Τομέα Φορολογικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, ενώ το 2016 ορίστηκε Αν. Τομεάρχης

Οικονομικών, με αρμοδιότητα τη φορολογική πολιτική. Είναι υποψήφιος διδάκτωρ στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου

Πανεπιστημίου Θράκης, στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης. Κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους
στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση του Τμήματος Λογιστικής και

Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στο Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη του Τμήματος
Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι οικονομολόγος και απόφοιτος του

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Τμήματος

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.

Απόστολος Βεσυρόπουλος, Υφυπουργός, Υπουργείο Οικονομικών



Ο Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, είναι επιτυχημένος Δικηγόρος παρ’ Αρείω
Πάγω (Δικηγόρος από το 2000). Έχει αποφοιτήσει από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από την οποία
έλαβε και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο. Είναι επίσης 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 Εταιρείας
Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών (2008). Είναι επίσης ομιλητής σε διάφορα συνέδρια και ημερίδες
σχετικές με το Ελληνικό και Διεθνές Δίκαιο. Υπηρέτησε ως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού των Φορολογικών
Διοικήσεων (Intra-European Organization of ΙΟΤΑ) για τις θητείες 2019-2020 και 2020-2021.

Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων



Ο Κώστας Τσαούσης είναι δημοσιογράφος με 5 δεκαετίες σε εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνα, sites και τηλεοπτικές
παραγωγές. Η αρχή έγινε με το περιοδικό του Ρήγα, τον "Θούριο" στις αρχές της δεκαετίας του ΄80. Ακολούθησε η
"Αυγή" ( 1985) και η "Καθημερινή" (1987). Την ίδια περίοδο, συνεργάσθηκε με το "Κλικ" (στα πρώτα 2-3 τεύχη) και ήταν
στην αρχική ομάδα του "Αθήνα 9,84" ως οικονομικός συντάκτης με 2 εκπομπές (μια καθημερινή και μια εβδομαδιαία).
Το '90 πήγε στο εβδομαδιαίο τότε "Βήμα" και έμεινε εκεί (στον ΔΟΛ) για 11 χρόνια. Στο διάστημα αυτό πέραν όλων των
άλλων ήταν και σύμβουλος έκδοσης στον "Οικονομικό Ταχυδρόμο". Το 2000 συνέπραξε μαζί με άλλους φίλους και
συναδέλφους στο εγχείρημα του Eco2day.gr που παρότι το ίδιο είχε ένα άδοξο τέλος "άνοιξε" τον δρόμο για άλλα
αρκούντως επιτυχημένα θεματικά sites. Από το 2003 είναι συνεργάτης της εκδοτικής επιχείρησης "Η Καθημερινή".
Μεταξύ άλλων δούλεψε στο πλαίσιο της διαχείρισης ειδικών εκδόσεων όπως η μηνιαία ένθετη έκδοση που
φιλοξενούσε special report του "Economist" και η ετήσια έκδοση του "Κόσμου". Παράλληλα, συμμετείχε στην ομάδα
του management της εταιρείας M media A.E (ιδιοκτήτης μεταξύ άλλων του Μetropolis). Από το 2010 έως το 2019
συνεργάστηκε σε σταθερή βάση με την εφημερίδα ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ και τα sites protothema.gr & newmoney.gr Συμμετείχε
στην ομάδα που δούλεψε σε παραγωγές για την Nova και τον Cosmote TV - citylife , startup Ελλάδα. Σήμερα γράφει για
τα έντυπα και τα sites της Αλτερ Εγκο - Το Βήμα, Τα Νέα, in.gr. Τελευταίο αλλά όχι και έσχατο το project IdeasLab
(ideaslab.today) το οποίο συμπράττει με την Εθνική Τράπεζα για την προώθηση της πρωτοβουλίας "Όλη η Ελλάδα σε
ένα τραπέζι«.

Κώστας Τσαούσης, Δημοσιογράφος-Ειδικός Σύμβουλος, ot.gr



Ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου
Πανεπιστημίου στο αντικείμενο των Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης. Διετέλεσε 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. Διετέλεσε Εθνικός
Εκπρόσωπος στην ΕΕ για ICT στο Horizon 2020 (2014 έως 2015). Διετέλεσε 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).

Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης



Ο κ. Βίλλιαμ Δράκος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών και κατέχει
το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master of Science) στα Πληροφοριακά Συστήματα του Οικονομικού
Πανεπιστήμιου Αθηνών με ειδίκευση στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Έχει σημαντική εμπειρία (τα τελευταία 20 έτη) στην
ολοκλήρωση μεγάλων έργων Ηλεκτρονικού Εμπορίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ενώ έχει διατελέσει σύμβουλος σε
θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου σε διεθνείς και εθνικές επιτροπές/οργανισμούς. Είναι γενικός διευθυντής της εταιρίας
Information Systems Impact, εταιρία εξειδικευμένη στην ανάπτυξη εφαρμογών Internet και Ηλεκτρονικού Εμπορίου
(eBusiness), με υλοποιήσεις σε σημαντικές εταιρίες στους κλάδους του Λιανεμπορίου, της Βιομηχανίας, Τηλεπικοινωνιών
και Τραπεζών. Η εταιρία παρέχει την πρωτοποριακή υπηρεσία ηλεκτρονικής ανταλλαγής παραστατικών και ειδικά
ηλεκτρονικών τιμολογίων στην Ελλάδα και διακινεί σε ετήσια βάση 12.000.000 τιμολόγια ηλεκτρονικά με τη συμμετοχή
άνω των 10.000 εταιριών.

Βίλλιαμ Δράκος, Γενικός Διευθυντής, Information Systems Impact 



Γεώργιος Δουκίδης, Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Γεώργιος Ι. Δουκίδης είναι καθηγητής ηλεκτρονικού επιχειρείν του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και ιδρυτής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και
Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN), το οποίο είναι το μεγαλύτερο στην ειδίκευσή του στα Ευρωπαϊκά Business
Schools. Έχει κάνει τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο London School of Economics (LSE), όπου και δίδαξε την
δεκαετία του ´80. Η επιστημονική του εργασία έχει αναγνωρισθεί με διάφορα διεθνή βραβεία όπως το European
Case Study Award στην κατηγορια "Knowledge, Information and Communication Systems Management" και το
European ECR award in "Retail innovation with Business Analytics". Είναι πρόεδρος της διυπουργικής επιτροπής για
την ηλεκτρονική τιμολόγηση B-G.



Κωνσταντίνα Γαλλή, Associate Partner στο Φορολογικό Τμήμα, EY Ελλάδος

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 συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε πολλά σεμινάρια και συνέδρια, τόσο για
τεχνικά και εξειδικευμένα φορολογικά θέματα, όσο και για ζητήματα στρατηγικής.



Ο Χρήστος Κολώνας είναι οικονομικός συντάκτης και εργάζεται σήμερα στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» και την
ιστοσελίδα «Οικονομικός Ταχυδρόμος», του ομίλου ALTER EGO MEDIA. Εργάζεται ως δημοσιογράφος 27 χρόνια κι
έχει συνεργαστεί με μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι εξειδικευμένος στα θέματα της ενέργειας, της
βιομηχανίας και του εμπορίου.

Χρήστος Κολώνας, Δημοσιογράφος, ot.gr



Χρήστος Μπούρκουλας, Associate Partner στο Φορολογικό Τμήμα, EY Ελλάδος

O Χρήστος Μπούρκουλας είναι Associate Partner στο φορολογικό τμήμα της ΕΥ Ελλάδος με εξειδίκευση στη Διεθνή
Φορολογία και στην τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών (Transfer Pricing). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Liverpool, πτυχίου στην Διοίκηση Επιχειρήσεων
από το Πανεπιστήμιο του Πειραιώς και έχει παρακολουθήσει μακροχρόνιο σεμινάριο στη Φορολογία στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει εμπειρία σε διάφορους τομείς όπως Ενέργεια, Ασφαλιστικές, Τηλεπικοινωνίες,
Καταναλωτικά Αγαθά και Τεχνολογία. Έχει εκτενή εμπειρία σε φορολογικούς ελέγχους, συμφωνίες προκαθορισμένης
τιμολόγησης και σχεδιασμό διασυνοριακών μοντέλων transfer pricing. Διεξάγει transfer pricing workshops για μη
κερδοσκοπικό οργανισμό που υποστηρίζει νεοφυείς και ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις.



Ο Μάνος Τούντας είναι Manager στο Φορολογικό Τμήμα της EY Ελλάδος με εμπειρία 16 χρόνων στο φορολογικό
αντικείμενο. Εργάζεται στην EY με έδρα την Αθήνα. Ειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε
ζητήματα άμεσης και έμμεσης φορολογίας και έχει εκτεταμένη εμπειρία από την εκπροσώπηση πελατών ενώπιον
των αρμόδιων Αρχών σε υποθέσεις φορολογικών ελέγχων σε φυσικά πρόσωπα με την εφαρμογή εμμέσων τεχνικών
ελέγχου. Η εμπειρία του εκτείνεται και στην εφαρμογή των ειδικών φορολογικών καθεστώτων για φυσικά πρόσωπα.
Είναι Δικηγόρος Αθηνών, Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος LLM από το
Πανεπιστήμιο Cambridge. Έχει παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια, τόσο για τεχνικά και εξειδικευμένα φορολογικά
θέματα, όσο και για ζητήματα στρατηγικής και διοίκησης.

Μάνος Τούντας, Manager, EY Ελλάδος



Δημήτρης Συρίγος, Διευθυντής, Υπηρεσίες Business Monitoring, Advisory, ΣΟΛ Crowe

Ο Δημήτρης Συρίγος είναι Διευθυντής στο τμήμα των Υπηρεσιών Business Monitoring της ΣΟΛ Crowe, και ασχολείται
με την ανάπτυξη εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών εργαλείων διοικητικής λογιστικής και την 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. Ο Δημήτρης είναι δύο φορές πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιά, στη
Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων και στις Οικονομικές Επιστήμες, έχοντας παρακολουθήσει πληθώρα
επιμορφωτικών σεμιναρίων, με τελευταία απόκτηση του IFRS Learning and assessment Programme στα International
Financial Reporting Standards by ICAEW (Μάρτιος 2018).



Ο Βασίλης Τσεκούρας εργάζεται ως παρουσιαστής δελτίων ειδήσεων στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN TV και καλύπτει
το οικονομικό ρεπορτάζ. Παράλληλα, αρθρογραφεί στην ιστοσελίδα mononews.gr. Σπούδασε δημοσιογραφία στο
Πανεπιστήμιο του Bedfordshire της Μεγάλης Βρετανίας, με ειδίκευση στα τηλεοπτικά μέσα και έως σήμερα έχει
εργαστεί σε πολλά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της Ελλάδος. Γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1984 και μεγάλωσε στους
Δελφούς Φωκίδος.

Βασίλης Τσεκούρας, Οικονομικός Συντάκτης, OPEN TV, mononews.gr



Σωτήρης Γιούσιος, Senior Partner, Head of Tax Services, 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 στον φορολογικό σχεδιασμό, τον λογιστικό έλεγχο και τον καθορισμό των τιμών μετάβασης (Transfer
Pricing).



Luis Manuel Vinuales, Partner, Garrigues, Spain 

Luis is a partner and head of International taxation at Garrigues, Taxand Spain. He specializes in advising on
international investments, M&A, financing and restructuring. He has acted as a lawyer for various multinational groups
operating in the digital economy field before the Spanish Tax Administration, both in the context of tax audits and of
APA negotiations. In parallel Luis has helped various non-resident institutional and private investors in the structuring
of their real estate investments in Spain, and has broad expertise in the setting-up of Spanish REITS (the SOCIMI). Luis
is currently a lecturer in International Tax Law at the “Centro de Estudios Garrigues” and has co-published several
books on international taxation (e.g. “Plan de Acción BEPS: Una reflexión obligada” - June 2017).



Albert Liguori is a Managing Director with Alvarez & Marsal Taxand, LLC in New York. He serves clients as A&M’s Corporate
Transformation Tax Leader, leading the firm’s strategic and business transformation advisory practice. He brings nearly 30
years of global tax consulting and leadership experience, working frequently with owners, Boards, PE managers, C-suites,
and other stakeholders. He oversees a broad team focusing on transformative tax strategy relating to operational
improvement, capital structuring, M&A, supply chain, intellectual property, technology and digitization and human capital.
In their work with clients across a range of industries, including technology, healthcare, consumer, retail, financial services,
automotive and aerospace, he and the Corporate Tax Transformation team ensure that long and short-term tax
considerations are factored into all restructuring and performance improvements. He frequently leads tax advisory teams to
leverage the breadth of A&M resources driving best results for clients. Noteworthy engagements include optimizing supply
chain redesign across Europe, Asia and Americas for a multi-billion pharmaceutical device manufacturer and improving U.S.
investor capital structure for a top-five publicly traded European-based global technology company. He also oversaw a team
that delivered tax-efficient acquisitions and post-merger integrations for a global fintech and telecom client; the carve-out
and sale of a ~$200 million U.S. commodities group from a non-U.S. public company; post-acquisition integration and tax-
efficient roll up of U.S. portfolio investments for a high-profile global technology firm; and the tax optimized IPO of a global
software developer. He has also served in several in-house tax leadership positions. He was tax and treasury leader for a
global software developer, interim tax counsel for a multi-billion-dollar global pharmaceutical manufacturer, interim tax
leader for a global fintech company, and interim global VP tax at a publicly traded broker-dealer. Prior to joining A&M, he
was a founding member of the Deloitte global corporate strategies group where he spent ten years building out the team
and its tools to serve many of the firm’s premier clients. He earned a bachelor’s degree from the University of Vermont and
a JD from Brooklyn Law School. He is a member of the New York State Bar and a Certified Public Accountant.

Albert Liguori, Managing Director, Alvarez & Marsal, Taxand



Η Μαρία Ζούπα είναι επικεφαλής της ομάδας παροχής φορολογικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών
φορολογικής και λογιστικής συμμόρφωσης σε εταιρείες. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πολυεθνικές εταιρείες
αναφορικά με ολόκληρο το εύρος εταιρικών και διεθνών φορολογικών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης σύστασης,
χρηματοδότησης, λειτουργίας, αναδιάρθρωσης των ελληνικών θυγατρικών τους ή εξόδου από αυτές. Παρέχει σε
τακτική βάση συμβουλές σε θέματα φορολογικής συμμόρφωσης, συνδράμοντας τους πελάτες στη διαδικασία
αξιολόγησης φορολογικών κινδύνων και μέτρων αποκατάστασης και ασχολείται με την επίλυση εταιρικών και διεθνών
φορολογικών διαφορών. Δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα συγχωνεύσεων και εξαγορών, βοηθώντας τους
πελάτες στη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, διαπραγματεύσεων και διάρθρωσης συναλλαγών. Εξειδικεύεται
περαιτέρω σε θέματα φορολογίας ενέργειας και έχει αποκτήσει εκτεταμένη εμπειρία σε φορολογικά θέματα που
σχετίζονται με εξαγορές, πωλήσεις και εν γένει αναδιαρθρώσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον
κλάδο της ενέργειας. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1999 και μέλος της Ζέπος & Γιαννόπουλος
από το 1998. Η Μαρία Ζούπα είναι μέλος της διοικητικής ομάδας της εταιρείας.

Μαρία Ζούπα, Εταίρος, Ζέπος & Γιαννόπουλος



Ο Γιάννης Αντωνόπουλος είναι οικονομικό στέλεχος επιχειρήσεων με εμπειρία άνω των 30 ετών. Με την ολοκλήρωση
των σπουδών του στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών εργάστηκε σε διάφορες θέσεις ως οικονομικός διευθυντής
επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και της Protergia AE. Σήμερα κατέχει τη θέση του Διευθυντή Φορολογίας και
Επενδυτικών Κινήτρων του Ομίλου Mytilineos. Είναι μέλος της φορολογικής επιτροπής του ΣΕΒ και του συνδέσμου
Ελλήνων ΟικονομικώνΔιευθυντών (ΣΕΟΔΙ).

Γιάννης Αντωνόπουλος, Διευθυντής Φορολογίας και Επενδυτικών Κινήτρων, 
ΌμΙλος Mytilineos



Ο Στέλιος Σμπυράκης είναι Principal Global Innovation & Investment Incentives (GI3) καθώς και Chief Technology
Officer των Φορολογικών και Νομικών υπηρεσιών της Deloitte στην Ελλάδα. Από το 1991 είναι μέλος του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος. Έχει επαγγελματική εμπειρία άνω των 25 ετών σε διευθυντικές και συμβουλευτικές θέσεις
στον τομέα Τεχνολογίας, Μέσων και Τηλεπικοινωνιών, κυρίως στην ανάπτυξη και υλοποίηση τεχνολογικών λύσεων και
καινοτομίας. Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε Ελληνικά (15 έτη) και σε Ευρωπαϊκά κίνητρα κρατικών ενισχύσεων,
έχοντας ηγηθεί μεγάλων έργων τηλεπικοινωνιακών υποδομών και έχοντας συμμετάσχει σε ερευνητικά τεχνολογικά
έργα, τα οποία συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στέλιος Σμπυράκης, Tax Principal, Head of R&D and Government Incentives, Deloitte 
Ελλάδος



Μαρία Θεοδουλίδου, Οικονομική Διευθύντρια Προγραμματισμού και Ελέγχου, Όμιλος Fourlis

H Μαρία Θεοδουλίδου αποφοίτησε από τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης το 1991 και απέκτησε Μaster of
Science σε Operations Management από το University of Manchester το 1993. Από το 2009 έως και σήμερα κατέχει τη
θέση της Οικονομικής Διευθύντριας Προγραμματισμού και Ελέγχου στον εμπορικό Όμιλο FOURLIS που δραστηριοποιείται
σε πέντε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και είναι μέλος της της Εκτελεστικής Επιτροπής (EXECO member) του
Ομίλου. Από το 2000 έως και το 2008 είχε τη θέση Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου FOURLIS, ενώ από το
1995 έως και το 2000 εργάστηκε στην KPMG ως Manager Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Βελτίωσης Απόδοσης. Επίσης από το
1993 έως το 1994 εργάστηκε στην 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ως Διευθύντρια Έργων πληροφορικής και λειτουργικού
ανασχεδιασμού. Από τον Σεπτέμβριο του 2020 έως και σήμερα είναι Ανεξάρτητο Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του
Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Διαθέτει διεθνώς αναγνωρισμένες
επαγγελματικές πιστοποιήσεις CISA (Certified Information Systems Auditor) και CCSA (Certification in Control Self-
Assessment) και CIA (Certified Internal Auditor). Είναι μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ και του
Ελληνο-Aμερικάνικου Εμπορικού Επιμελητηρίου, της Φορολογικής Επιτροπής του ΣΕΒ και του Non-Executive Director’s
Club στην Ελλάδα. Συμμετείχε στην ομάδα εργασίας που ετοίμασε την πρώτη και δεύτερη έκδοση του Ελληνικού Κώδικα
Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις Εισηγμένες Εταιρείες του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ). καθώς
και την πρώτη έκδοση Βέλτιστων Πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις μη εισηγμένες εταιρείες. Υποστηρίζει από το
ξεκίνημά της την Πρωτοβουλία Επαγγελματικής Αλληλεγγύης Νέων Act-tlo (www.act-tlo.gr). Οι τομείς επαγγελματικής της
εμπειρίας είναι: Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση, Ελεγκτική (Controlling) και
Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Control Systems), Φορολογία, Εταιρική Διακυβέρνηση, Εσωτερικός Έλεγχος
(Internal Audit), Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management), Κανονιστική Συμμόρφωση (Compliance), Διοίκηση Έργων και
Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Λειτουργιών.



Αντώνιος Μουντούρης, Διευθυντής, Επικεφαλής της Διεύθυνσης Υγιεινής, Ασφάλειας, 
Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια

Ο Αντώνιος Μουντούρης είναι Διευθυντής, Επικεφαλής της Διεύθυνσης Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και
Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός από το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (PhD) στη διαχείριση και ενεργειακή αξιοποίηση
αποβλήτων από το ΕΜΠ και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη διοίκηση επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Ελληνικό
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εργάζεται από το 2006 πάνω σε θέματα βιώσιμης
ανάπτυξης, περιβαλλοντικής διαχείρισης και κλιματικής αλλαγής ενώ εκπροσωπεί τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
στις σχετικές ομάδες εργασίας διεθνών και ελληνικών οργανισμών, όπως του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία,
Ασφάλεια και το Περιβάλλον στην πετρελαϊκή βιομηχανία (CONCAWE) και του Συμβουλίου Βιώσιμης Ανάπτυξης του
ΣΕΒ.



Γιώργος Πολίτης, Partner, Tax, KPMG στην Ελλάδα

Ο Γιώργος διαθέτει περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των φορολογικών, λογιστικών και
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μεταξύ άλλων στους κλάδους της Ενέργειας, του Εμπορίου, των Υπηρεσιών, του
Τουρισμού, της Εμπορίας Καυσίμων, της Ναυτιλίας, καθώς και σε Οργανισμούς του Δημοσίου. Κατά της διάρκεια της
καριέρας του έχει ηγηθεί πολλών έργων ανάθεσης λογιστηρίων, μετασχηματισμού οικονομικών διευθύνσεων και
φορολογικών τμημάτων καθώς και έργων φορολογικής συμμόρφωσης, κάνοντας χρήση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων.



Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (JSD) από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (New York

University School of Law) και Μεταπτυχιακού στις Διεθνείς Νομικές Σπουδές (LLM in International Legal Studies) από

την ίδια νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από την Νομική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι δικηγόρος Αθηνών (Παρ’ Αρείω Πάγω) και Νέας Υόρκης και έχει εξειδίκευση σε

θέματα δικαίου της κεφαλαιαγοράς, εξαγορών και συγχωνεύσεων, αποκρατικοποιήσεων, εταιρικού και εμπορικού

δικαίου. Έχει εργαστεί για πάνω από 20 χρόνια ως Εταίρος σε μεγάλες δικηγορικές εταιρείες και για πάνω από 10 έτη
ήταν επικεφαλής του αντίστοιχου Τμήματος χρηματοπιστωτικού δικαίου των δικηγορικών εταιρειών. Επίσης

διετέλεσε Αντιπρόεδρος Α’ της ΕΚ από τον Σεπτέμβριο του 2012 έως τον Δεκέμβριο 2015.



Γεωργία Σταματέλου, Γενική Διευθύντρια, Επικεφαλής Φορολογικών και Νομικών 
Υπηρεσιών, KPMG στην Ελλάδα

Η Γεωργία έχει 19 χρόνια εμπειρίας στο φορολογικό τμήμα της KPMG. 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 (7) χρόνια εμπειρία ως
στέλεχος λογιστηρίου σε μεσαίες και μεγάλες Ελληνικές επιχειρήσεις.



Θάνος Πλεύρης, Υπουργός, Υπουργείο Υγείας

Ο Θάνος Πλεύρης γεννήθηκε στην Αθήνα 21/5/77, είναι χριστιανός ορθόδοξος, έγγαμος με την Ελένη Παπαθεολόγου
Πλεύρη και έχει δύο τέκνα, τη Νίκη και τον Κωνσταντίνο. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης με υποτροφία (2002) με την
εργασία του «Η συναίνεση του ασθενούς σύμφωνα με το ελληνικό και γερμανικό ποινικό δίκαιο». Επιπλέον, από το
2006 είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με διατριβή στο θέμα «Η
ποινική Ευθύνη στην Ιατρική Πράξη. Έρευνα και Πειραματισμός με αντικείμενο τον άνθρωπο». Από το 2019 έως
σήμερα, είναι Βουλευτής Α’ Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Κατά το παρελθόν μετείχε στις Ειδικές Κοινοβουλευτικές
Επιτροπές προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης περί της “Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών” κ.κ. Ν. Παππά και
Δ. Παπαγγελόπουλο και στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή
Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. Επίσης μετείχε στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και στην Ειδική Διαρκή
Επιτροπή για τη Παρακολούθηση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης. Το 2018 ίδρυσε την αστική μη
κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Επιτήρηση Λοιμώξεων στην Υγεία – Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία»
(ΕΠΙ.ΛΟΙ.Σ.Υ).



Ο Άγγελος Μπένος είναι Partner στο Φορολογικό και Νομικό Τμήμα της PwC. Ο Άγγελος ξεκίνησε την καριέρα του στην
PwC το 2003 και στη συνέχεια ακολούθησε μια επιτυχημένη διεθνή καριέρα 15 ετών, έχοντας εργαστεί κυρίως στο
Λονδίνο αλλά και τη Μόσχα. Πριν επανενταχθεί στην ομάδα μας στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 2019 ήταν Tax
Partner σε άλλη Big4 εταιρεία με έδρα το Λονδίνο. Ο Άγγελος έχει πάνω από 18 χρόνια εμπειρίας στην παροχή
φορολογικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της διεθνούς φορολογίας και φορολογικού σχεδιασμού, καθώς
και αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων (business restructurings) καθώς και στον τομέα της τεκμηρίωσης ενδοομιλικών
συναλλαγών (Transfer Pricing) και επενδυτικών κινήτρων (Incentives). Στην PwC Ελλάδος ο Άγγελος είναι υπεύθυνος
ομάδων που ασχολούνται με θέματα διεθνούς φορολογίας και επενδυτικών κινήτρων, θέματα φορολογικής
συμμόρφωσης (Tax Compliance) καθώς και έμμεσης φορολογίας. Ο Άγγελος είναι πτυχιούχος της Λογιστικής και έχει
Μεταπτυχιακό στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική Θεωρία από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, Σκωτία.

Άγγελος Μπένος, Tax Partner, PwC Ελλάδος



.

Κώστας Καραμανλής, Υπουργός, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Ο Κώστας Καραμανλής γεννήθηκε το 1974 στην Αθήνα κι έχει καταγωγή από τις Σέρρες. Σπούδασε Ιστορία και
Οικονομικά στο Hamilton College της Νέας Υόρκης και, στη συνέχεια, αποφοίτησε από τη σχολή μεταπτυχιακών
σπουδών Διεθνών Σχέσεων Fletcher School of Law and Diplomacy του Tufts University στη Βοστόνη. Εξελέγη πρώτος
βουλευτής του Ν. Σερρών στις εκλογές του 2015, όταν διεκδίκησε για πρώτη φορά το σταυρό των συμπολιτών του,
κι επανεξελέγη – πάλι πρώτος – στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019. Την περίοδο Ιανουάριος 2016 – Ιούνιος 2019
διετέλεσε Τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών της Νέας Δημοκρατίας. Στις 9 Ιουλίου 2019 ορκίστηκε Υπουργός
Υποδομών και Μεταφορών. Πριν ασχοληθεί με την πολιτική, ανέπτυξε έντονη επαγγελματική δραστηριότητα ως
οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων. Από το 2002 ως το 2004 εργάστηκε στην ελβετική τράπεζα
επενδύσεων UBS Warburg στο Λονδίνο, ενώ την περίοδο 2004-2014 εργαζόταν ως διευθυντικό στέλεχος σε
ποντοπόρο ναυτιλιακή επιχείρηση με έδρα τον Πειραιά. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και υπεύθυνος
Διεθνών Σχέσεων του Ιδρύματος «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής», καθώς και μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου των
Επιτρόπων της Σχολής Fletcher.



.

Πέτρος Πανταζόπουλος, Εταίρος, FDMA Law Firm

Ο Πέτρος Πανταζόπουλος είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, έλαβε μεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών στο Δημόσιο Δίκαιο και διδακτορικό τίτλο στο φορολογικό δίκαιο από την ίδια Σχολή. Είναι
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου διδάσκει Φορολογικό Δίκαιο
σε μεταπτυχιακό επίπεδo. Διδάσκει επίσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Μακροχρόνιο
Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης στο φορολογικό δίκαιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι
συχνά εισηγητής σε συνέδρια σε σεμινάρια σχετικά με όλα τα φορολογικά αντικείμενα. Έχει συγγράψει και
συμμετάσχει στη συγγραφή πολλών έργων και άρθρων φορολογικού και διοικητικού δικαίου. Είναι, επίσης, μέλος
της επιστημονικής επιτροπής των νομικών περιοδικών ΔΕΕ, ΘΠΔΔ και Επιχείρηση. Είναι εταίρος της Δικηγορικής
Εταιρείας Φορτσάκης - Διακόπουλος - Μυλωνογιάννης και Συνεργάτες και Επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος
της Εταιρείας.



.

Lorraine Eden, Professor Emerita of Management and Research, Professor of Law, Texas 
A&M University

Dr. Lorraine Eden is Professor Emerita of Management and Research Professor of Law at Texas A&M University. A
pioneering scholar in transfer pricing economics, her 200+ scholarly publications have more than 17,000 Google
Scholar citations. Her current research focuses on multinational enterprises (MNEs) and transfer pricing policies in
the digital economy. Dr. Eden founded and ran the Transfer Pricing Aggies program at Texas A&M from 2007 through
2019. She has been Editor-in-Chief of the Journal of International Business Studies, President of the Academy of
International Business (AIB) and is currently Dean of the AIB Fellows. Dr. Eden has been a consultant to MNEs,
governments and international organizations on transfer pricing and MNE strategies and structures for more than 30
years. She is an associated expert with the Analysis Group where she has written multiple transfer pricing reports and
been an expert witness in two major transfer pricing court cases. She can be reached at leden@tamu.edu.



.

Graeme Wood, Vice President, Global Taxes - Transfer Pricing, Procter & Gamble

Graeme Wood is Vice President, Global Taxes – Transfer Pricing at The Procter & Gamble Company based in
Cincinnati, United States. Graeme started his career in the UK with a big 4 accounting firm before joining Procter &
Gamble in 1988. Since joining P&G he has had assignments in the UK, Belgium, Switzerland and the US (twice). He is
based in Cincinnati, Ohio and has been P&G’s Head of Transfer Pricing for the last 15 years. He has broad global
experience with his role including responsibility for P&G’s APA portfolio and Transfer Pricing policy. He has been a
regular business participant and presenter at OECD consultations and frequent speaker at events in US, Europe and
Asia. He has a BA Economics (University of Leeds), is a fellow of the Institute of Chartered Accountants in England &
Wales and Associate of the Chartered Institute of Taxation.



.

Daniel Bunn, Vice President Global Projects, Tax Foundation

Daniel Bunn is Vice President of Global Projects at the Tax Foundation, where he researches international tax issues
with a focus on tax policy in Europe. Prior to joining the Tax Foundation, Daniel worked in the United States Senate at
the Joint Economic Committee as part of Senator Mike Lee’s (R-UT) Social Capital Project and on the policy staff for
both Senator Lee and Senator Tim Scott (R-SC). In his time in the Senate, Daniel developed legislative initiatives on
tax, trade, regulatory, and budget policy. He has a master’s degree in Economic Policy from Central European
University in Budapest, Hungary, and a bachelor’s degree in Business Administration from North Greenville University
in South Carolina.



Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Ο Άδωνις-Σπυρίδων Γεωργιάδης γεννήθηκε στις 6 Νοεμβρίου του 1972, στην Αθήνα. Είναι παντρεμένος με την
Ευγενία Μανωλίδου και έχουν δύο παιδιά, τον Αθανάσιο-Περσέα και τον Αναστάσιο-Αλκαίο. Είναι απόφοιτος του
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Το 1993 ανέλαβε τη διεύθυνση των
εκδόσεων «ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ». Το 1994 ίδρυσε το Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ». Εκλέχθηκε βουλευτής στην Β’ Αθηνών στις εκλογές του 2007 και του 2009 με το πολιτικό κόμμα του ΛΑΟΣ.
Τον Φεβρουάριο του 2012, προσχώρησε στο πολιτικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, παραδίδοντας τη βουλευτική
του έδρα. Εκλέχθηκε με τη Νέα Δημοκρατία στην Β’ Αθηνών στις εθνικές εκλογές του 2012 και του 2015. Το 2011
διετέλεσε Υφυπουργός Ναυτιλίας στην Κυβέρνηση του κ. Λουκά Παπαδήμου και το 2013 Υπουργός Υγείας στην
Κυβέρνηση του κ. Αντώνη Σαμαρά. Στις 18 Ιανουαρίου 2016, με απόφαση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ.
Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίστηκε ένας εκ των δύο Αντιπροέδρων της Νέας Δημοκρατίας, με αντικείμενο τον έλεγχο
του κοινοβουλευτικού έργου. Στις 9 Ιουλίου 2019, ο Άδωνις Γεωργιάδης ορκίστηκε Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.



Βασίλης Καφάτος, Αντιπρόεδρος, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

O Βασίλης Καφάτος είναι Partner (Εταίρος) της Deloitte. Είναι o Clients & Industries Leader της Deloitte στην Ελλάδα
και Πρόεδρος του Deloitte Alexander Competence Center. Ειδικεύεται σε θέματα ανάπτυξης εταιρικής και
ψηφιακής στρατηγικής, ανασχηματισμού επιχειρηματικού μοντέλου, χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης,
συγχωνεύσεων & εξαγορών και λειτουργικής βελτίωσης. Διαθέτει σημαντική συμβουλευτική εμπειρία σε
διάφορους κλάδους της οικονομίας, όπως του τουρισμού, της φιλοξενίας, των επενδυτικών κεφαλαίων, των
καταναλωτικών προϊόντων και της βιομηχανίας. 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.



Ευθύμης Κωνσταντόπουλος, Γενικός Διευθυντής, Akritas

Ο Ευθύμης Κωνσταντόπουλος είναι Γενικός Διευθυντής 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», εταιρία του Ομίλου ΟΠΑΠ, καθώς και μέλος τόσο του ΔΣ της
εταιρίας όσο και της Εκτελεστικής 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 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics

(MSc in Operational Research) και στο SDA Bocconi (MBA), ενώ είναι μέλος του ΔΣ και της ΔΕ του ΣΕΒΕ.



Αριστείδης Ζέρβας, Οικονομικός Διευθυντής, Ομίλου Kleemann

Ο Αριστείδης Ζέρβας γεννήθηκε στην Αθήνα στις 4/11/1968. Είναι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών από το
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το έτος 1991 με Μεταπτυχιακό τίτλο (Master) στην Επιχειρηματική
Ανάλυση από το University of Leicester, UK το 1993. Είναι έμπειρο 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 εργάζεται ως Οικονομικός
Διευθυντής Ομίλου στην KLEEMANN. Από τον Νοέμβριο του 2000 έως το 2013 εργάστηκε στην Frigoglass σε
διάφορους ρόλους της οικονομικής διεύθυνσης (προϊστάμενος λογιστηρίου, Οικονομικός Διευθυντής Ελλάδας,
Περιφερειακός Οικονομικός Διευθυντής). Επίσης το 2000 για 9 μήνες εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
ως στέλεχος χρηματοδοτήσεων. Από τον Νοέμβριο του 1995 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2000 εργάστηκε στην Coca-
Cola Hellenic στο τμήμα treasury και ως προϊστάμενος οικονομικής ανάλυσης.



Ο Δημήτρης τα τελευταία 7 χρόνια ηγείται του γραφείου της KPMG στη Θεσσαλονίκη με κύρια ευθύνη το business
development στη Βόρεια Ελλάδα. Παράλληλα, έχει συμμετάσχει σε μεγάλα έργα financial advisory, όπως έργα
εταιρικών και δανειακών αναδιαρθρώσεων και Μ&Α. Διαθέτει παραπάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στον τραπεζικό
κλάδο (credit risk & corporate/investment banking) με συμμετοχή στη διοργάνωση κοινοπρακτικών ομολογιακών
δανείων, συμπεριλαμβανομένων κάποιων με εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. O Δημήτρης είναι
επίτιμο μέλος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ). Ακόμη εκπροσωπεί την ΚPMG στον Σύνδεσμο
Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ). Είναι κάτοχος B.A. σε Οικονομικά & Διεθνείς Σχέσεις από το Tufts University (Η.Π.Α.) και
M.Sc.[ECON] από το London School of Economics.

Δημήτρης Ηλιάδης, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Γραφείου Θεσσαλονίκης, KPMG 
Ελλάδας



Γεννήθηκε στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με μεταπτυχιακές
σπουδές στο Πανεπιστήμιο Lund Σουηδίας, στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Μάστερ στην Ευρωπαϊκή
Οικονομία) και Διδακτορικό δίπλωμα (PhD) στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Middlesex, (Λονδίνο
Ην. Βασιλείου). Από το 1992, κατόπιν εξετάσεων, είναι στέλεχος στο Υπουργείο Οικονομικών (νυν ΑΑΔΕ). Από
1/9/2019 ανέλαβε Γενική Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας στο Υπουργείο Οικονομικών.
Κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα θητείας της, διετέλεσε Φορολογικός Ακόλουθος στην Μόνιμη Ελληνική
Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες εκπροσωπώντας το Υπουργείο Οικονομικών σε όλες της Ομάδες αρμόδιες για τη
Φορολογία του Συμβουλίου της Ε.Ε, την EMA II (Coreper), το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών (Ecofin Council) κλπ,
διετέλεσε επίσης Δ/ντρια Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών κα. Από το 2013 εργάζεται ως
οικονομική αναλύτρια στην Γενική Δ/νση Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (DG ECFIN), με κύριο αντικείμενο την ανάλυση προτάσεων φορολογικής πολιτικής με στόχο, στο πλαίσιο
των μεταρρυθμίσεων, τη διαμόρφωση φορολογικών πολιτικών φιλικών προς την ανάπτυξη και την οικονομική
αποτελεσματικότητα. Έχει τιμηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία για την προσφορά της-αποσπαθείσα Φορολογική
Ακόλουθος στο Υπουργείο Οικονομικών Κύπρου και την Κυπριακή Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε- στην διεξαγωγή
της Κυπριακής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Διαθέτει δημοσιεύσεις σε ακαδημαϊκά περιοδικά σχετικά με
επιπτώσεις φορολογίας στην Οικονομική ανάπτυξη, συμμετοχή σε σημαντικές έρευνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
σχετικά με τα Δημόσια Οικονομικά και την Φορολογία, την Φορολογία της ενέργειας κλπ. Μιλά Αγγλικά, Σουηδικά, και
Γαλλικά.

Αθηνά Καλύβα, Γενική Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Υπηρεσίας, 
Υπουργείο Οικονομικών



Ο Γιάννης Αθανασιάδης είναι Διευθυντής Δημοσιονομικών Υποθέσεων στην Παπαστράτος από το 2015. Πτυχιούχος
διοίκησης επιχειρήσεων με καριέρα πάνω από 20 χρόνων σε θέσεις ευθύνης σε πολυεθνικούς οργανισμούς, με
εξειδίκευση στους τομείς της έμμεσης φορολογίας και της τελωνειακής νομοθεσίας. Στην Παπαστράτος ξεκίνησε να
εργάζεται στο Οικονομικό Τμήμα της εταιρείας το 2003, έχοντας αναλάβει αρκετές διευθυντικές θέσεις μεταξύ άλλων
στους τομείς Προϋπολογισμού και Οικονομικού Σχεδιασμού, Χρηματοοικονομικών και Τελωνειακών Θεμάτων, ενώ
αποτελεί μέλος της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνο-Αμερικάνικου Εμπορικού Επιμελητηρίου από το 2015. Είναι
περήφανος πατέρας δύο παιδιών και λάτρης των σπορ.

Γιάννης Αθανασιάδης, Διευθυντής Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Παπαστράτος



Η Κατερίνα Σαββαΐδου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, εξωτερικός συνεργάτης στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και
κάτοχος της έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση. Είναι επίσης Δικηγόρος,
Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών. Η Κατερίνα Σαββαΐδου διετέλεσε Γενική Γραμματέας
Δημοσίων Εσόδων, μέλος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της ΓΓΔΕ, Νομικός Σύμβουλος Φορολογικών Θεμάτων του
Υφυπουργού Οικονομικών, Ειδικός Συνεργάτης στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Έχει διδάξει
στο ΕΚΠΑ, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Στον ιδιωτικό τομέα
έχει εργαστεί στις εταιρίες PwC και ARTHUR ANDERSEN. 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 (Université de
Paris II, Assas) και διδακτορικό (Université de Paris II, Assas). Έχει εκπονήσει μεταδιδακτορική έρευνα στη φορολογία
επιχειρήσεων στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ, ενώ έχει παρακολουθήσει μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα (Harvard
University’s John F. Kennedy School of Government) «Συγκριτική φορολογική πολιτική και διοίκηση». Τέλος είναι
κάτοχος διάφορων επαγγελματικών πιστοποιήσεων, όπως το Διαγνωστικό Εργαλείο Αξιολόγησης της Φορολογικής
Διοίκησης (Tax Administration Diagnostic Assessment Tool – Training for Assessors (SPOC)), Advance Diploma in
International Taxation (ADIT) – UK’s Charted Institute of Taxation, Δημοσιονομική Διαχείριση από το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο (Public Financial Management (PFM) - International Monetary Fund), ενώ είναι ομιλήτρια σε
συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει συγγράψει διάφορα επιστημονικά άρθρα και βιβλία στο
φορολογικό και δημοσιονομικό δίκαιο. Η μονογραφία της «Δημοσιονομική διαφάνεια» τιμήθηκε με το Βραβείο της
Ακαδημίας Αθηνών.

Κατερίνα Σαββαΐδου, Jean Monnet Chair, Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση



Άγις Μοσχοβάκος, Tax Partner, PwC Ελλάδος

Ο Άγις είναι επικεφαλής της ομάδας τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών της PwC στην Ελλάδα. Διαθέτει
εξειδίκευση σε θέματα εταιρικού και διεθνούς δικαίου και τιμολόγησης και τεκμηρίωσης ενδοομιλικών τιμολογήσεων
και ευρύτατη εμπειρία παροχής φορολογικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε πολυεθνικούς και τοπικούς οργανισμούς
αναφορικά με τον σχεδιασμό, την 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 τίτλο
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.



Ντίνος Σιωμόπουλος, Δημοσιογράφος, MEGA TV, ot.gr

Ο Ντίνος Σιωμόπουλος γεννημένος το 1973 στην Αθήνα, αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών και στη συνέχεια έλαβε πτυχίο
Bachelor of Acience in Business Administration με εξειδίκευση στα χρηματοοικονομικά. Από τον Απρίλιο του 1998 έως
σήμερα εργάζεται στο «Βήμα της Κυριακής» ως διαπιστευμένος συντάκτης στο υπουργείο Οικονομικών, καλύπτοντας
παράλληλα θέματα Real Estate, ενώ τον τελευταίο χρόνο αρθογραφεί στον διαδικτυακό ενημερωτικό κόμβο του
Οικονομικού Ταχυδρόμου (ot.gr). Την περίοδο που εργάζεται στο «Βήμα» έχει συμμετάσχει σε πολλές αποστολές της
εφημερίδας σε Ελλάδα και εξωτερικό για την πραγματοποίηση ερευνών, παρακολούθηση διεθνών συνεδρίων και τη
δημοσιογραφική κάλυψη επίσημων επισκέψεων στο εξωτερικό της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών. Από τον Αύγουστο του 2000 ως το 2013, συνεργάστηκε δημοσιογραφικά με το εβδομαδιαίο περιοδικό
«Ακίνητα στην Ελλάδα» του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη. Επίσης, για αρκετά χρόνια είχε συνεργασία με τα
περιοδικά «Ακίνητα» (εκδότης ΙCAP Α.Ε.) και «Ανάπτυξη» του ΕΒΕΑ. Άρθρα του, συνεντεύξεις και έρευνες, έχουν δημοσιευτεί
στον Οικονομικό Ταχυδρόμο και στο περιοδικό «RED’S». Τον Νοέμβριο του 2005 ανέλαβε την παρουσίαση πρωινής
ενημερωτικής εκπομπής στον τηλεοπτικό σταθμό Channnel 9 η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2006, ενώ από τον
Οκτώβριο του 2008 έως τον Ιούλιο του 2019 ήταν στον τηλεοπτικό σταθμό Ant1 ως οικονομικός αναλυτής - συντάκτης και
συμπαρουσιαστής στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στον Αντ1. Από τον Φεβρουάριο του 2020
ξεκίνησε να εργάζεται στον τηλεοπτικό σταθμό ΜΕGA ως οικονομικός αναλυτής – σχολιαστής στην πρωινή ενημερωτική
εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», καθώς και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Από τον Σεπτέμβριο του 2020 έως σήμερα
παρουσιάζει την ενημερωτική εκπομπή Mega Σαββατοκύριακο. Ομιλεί και γράφει σε πολύ υψηλό επίπεδο την Αγγλική, ενώ
έχει πτυχίο Certificat στη Γαλλική, ενώ έχει διατελέσει αθλητής Α’ κατηγορίας του Ολυμπιακού αγωνίσματος σκοποβολής
«SKEET» από το 1997 έως το 2005, με αρκετές διακρίσεις και μετάλλια, ενώ την περίοδο 2001 – 2002 ήμουν μέλος της προ-
εθνικής ομάδας της σκοποβολής. Είναι παντρεμένος και πατέρας 2 παιδιών.



Ασπασία Μάλλιου, Εταίρος, Δικηγορική Εταιρεία POTAMITISVEKRIS

Η Ασπασία είναι δικηγόρος, LL.Μ. & οικονομολόγος και έχει την ιδιότητα του εταίρου της δικηγορικής εταιρείας
POTAMITISVEKRIS. Έχει πάνω από 30 χρόνια εξειδίκευσης στην παροχή συμβουλών σε θέματα φορολογικού δικαίου
και εκπροσώπησης πελατών ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έχει μεγάλη
εμπειρία στην παροχή συμβουλών σχετικά με το εισόδημα, την κληρονομιά, τη δωρεά και τον φόρο κεφαλαιουχικών
κερδών που επιβάλλονται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, τον φόρο που προκύπτει από ένα ευρύ φάσμα συναλλαγών και
την έμμεση φορολογία. Σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, για αυτό και έχει επιχειρηματικό πνεύμα.
Έχει συμμετάσχει σε επιτροπές που έχουν συσταθεί για την εξέταση της φορολογικής νομοθεσίας στο πλαίσιο των
δημόσιων διαβουλεύσεων στο Υπουργείο Οικονομίας και των ομάδων εργασίας του ΣΕΒ για τη βελτίωση του
φορολογικού συστήματος. Η Ασπασία είναι γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Φορολογικού Δικαίου και
Δημοσιονομικών Μελετών και με αυτή την ιδιότητα, έχει οργανώσει και συμμετάσχει σε πολυάριθμα σεμινάρια,
διαλέξεις, συνέδρια και ομάδες εργασίας για την ερμηνεία της φορολογικής νομοθεσίας. Η Ασπασία διδάσκει
μαθήματα φορολογικού δικαίου στο ALBA Graduate Business School καθώς και σεμινάρια στο Υπουργείο Οικονομικών,
σχετικά με την εξέλιξη των φόρων. Έχει δημοσιεύσεις σε πολλές εφημερίδες και περιοδικά και στο παρελθόν έχει
διεξάγει έρευνα σχετικά με δημοσιεύσεις φορολογικών νόμων. Η Ασπασία Μάλλιου είναι επιπλέον εκδότης και
διευθυντής του δεκαπενθήμερου φορολογικού περιοδικού «Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας», μιας κορυφαίας
ελληνικής φορολογικής έκδοσης.



Κώστας Τσιάρας, Υπουργός, Υπουργείο Δικαιοσύνης

Ο Κώστας Τσιάρας γεννήθηκε στην Καρδίτσα και είναι Ιατρός Μικροβιολόγος- Βιοπαθολόγος, Διδάκτωρ της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μετεκπαίδευση στον τομέα της εξωσωματικής γονιμοποίησης σε
πανεπιστημιακά κέντρα της Σουηδίας. Από το 2004 έως σήμερα εκλέγεται Βουλευτής Καρδίτσας με τη Νέα Δημοκρατία.
Τον Ιούλιο του 2012 ανέλαβε καθήκοντα Υφυπουργού Εξωτερικών με αρμοδιότητα τα θέματα Απόδημου Ελληνισμού.
Έχει διατελέσει, επίσης, Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων τα Βουλής των
Ελλήνων. Τον Ιανουάριο του 2016, μετά από πρόταση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη,
εκλέχθηκε ομόφωνα Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Τον Ιούλιο του 2019
τοποθετήθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη Υπουργός Δικαιοσύνης. Είναι παντρεμένος με την Αγγελική Στεργιούλη,
Μοριακή Βιολόγο και έχουν ένα γιο και δύο κόρες.



Ιωάννης Σταυρόπουλος, Διαχειριστής Εταίρος και Ιδρυτής, Δικηγορική Εταιρεία 
Σταυρόπουλος και Συνεργάτες

Ο Ιωάννης Σταυρόπουλος είναι δικηγόρος Αθηνών από το 1986. Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της
Επικρατείας από το 1997. Ιδρυτής και Διαχειριστής Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας «ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ». Η πελατεία του γραφείου αποτελείται κυρίως από πολυεθνικές εταιρείες μεταξύ των οποίων και
Αμερικανικές επιχειρήσεις όπως οι Coca-Cola, Philip Morris, Pfizer και Du Pont. 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, ενδοομιλικές 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 και διετέλεσε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του πρώτου Διοικητή της
Φορολογικής Διοίκησης. 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 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνοαμερικανικού
Επιμελητηρίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Λογιστικών και Φορολογικών Θεμάτων του Συνδέσμου Ανωνύμων
Εταιρειών και ΕΠΕ, ενώ συμμετέχει και στη φορολογική επιτροπή του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου
και σε αντίστοιχες επιτροπές άλλων Συνδέσμων και Επιμελητηρίων.



Μιχαήλ Πικραμένος, Αντιπρόεδρος, Συμβούλιο της Επικρατείας

Ο Μιχαήλ Ν. Πικραμένος είναι Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας (Πρόεδρος του Β’ Τμήματος) και
Αναπληρωτής Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. 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). Έχει συγγράψει μελέτες και άρθρα διοικητικού δικαίου, συνταγματικού δικαίου και ιστορίας των συνταγματικών
και διοικητικώνθεσμών.



Ως επικεφαλής του δικαστικού φορολογικού τμήματος της Ζέπος & Γιαννόπουλος, διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην
υποστήριξη των επιχειρήσεων σε όλα τα στάδια των φορολογικών διαφορών. Εκπροσωπεί πελάτες ενώπιον των
φορολογικών αρχών στο πλαίσιο φορολογικών ελέγχων και ενώπιον των δικαστηρίων όλων των βαθμίδων,
συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έχει χειριστεί με επιτυχία ορισμένες από τις μεγαλύτερες
υποθέσεις φορολογικών καταλογισμών που έχουν γίνει στην Ελλάδα, και έχει επίσης επιτύχει την κατάργηση φόρων,
στη βάση της αντίθεσης τους στο Σύνταγμα και στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξειδικεύεται επίσης σε θέματα
ΦΠΑ και λοιπών έμμεσων φόρων (συμπεριλαμβανομένων των τελών χαρτοσήμου και φόρου ασφαλίστρων) και
διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ως προς τη μεταχείριση από πλευράς
έμμεσων φόρων διασυνοριακών και τοπικών συναλλαγών που διενεργούνται από πολυεθνικές εταιρείες καθώς και
εταιρικών αναδιαρθρώσεων, συγχωνεύσεων και εξαγορών. Οι πελάτες που συμβουλεύει ανήκουν σε όλους τους
τομείς δραστηριότητας, όπως ενδεικτικά χρηματοπιστωτικός και ασφαλιστικός τομέας, ακίνητα, κατασκευές,
ενέργεια, πληροφορική, αερομεταφορές, ναυτιλία φαρμακοβιομηχανία, τουρισμός και λιανική. Διδάσκει ΦΠΑ στο
πρόγραμμα πιστοποίησης διεθνούς φορολογίας Advanced Diploma in International Taxation και φορολογία πλοίων
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1999 και μέλος της
Ζέπος & Γιαννόπουλος από το 2001.

Αλέξης Καρόπουλος, Εταίρος, Ζέπος & Γιαννόπουλος



Ο Παναγιώτης Πόθος είναι επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος της Δικηγορικής Εταιρείας “Κυριακίδης
Γεωργόπουλος” και έχει μακρόχρονη εμπειρία στη Φορολογία Επιχειρήσεων, στο Φορολογικό Σχεδιασμό ξένων
επενδύσεων, στη Φορολογία συγχωνεύσεων και εξαγορών, στη Φορολογία Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών, στην
Έμμεση Φορολογία, στην Φορολογία Ακινήτων, στα Τελωνειακά ζητήματα, στους Φορολογικούς Ελέγχους και σε
θέματα Φορολογίας Φυσικών Προσώπων. Συμβουλεύει πολυεθνικούς ομίλους, ελληνικές εισηγμένες εταιρείες και
φυσικά πρόσωπα για όλο το φάσμα του φορολογικού δικαίου. Ενεργεί κυρίως για διεθνείς επενδυτές σε
διασυνοριακές συναλλαγές και σύνθετες εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Περαιτέρω, έχει σημαντική
εμπειρία στην εκπροσώπηση φυσικών προσώπων και εταιρειών ενώπιον των φορολογικών αρχών και των διοικητικών
δικαστηρίων και υποστηρίζει φυσικά πρόσωπα σε νομικά και φορολογικά ζητήματα διαχείρισης της προσωπικής τους
περιουσίας. Ο Παναγιώτης έχει συμμετάσχει ως ομιλητής και συντονιστής σε πολλά συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια
φορολογικού δικαίου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ενώ άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε φορολογικά
περιοδικά.

Παναγιώτης Πόθος, Εταίρος, Κυριακίδης Γεωργόπουλος Δικηγορική Εταιρία



Γεννήθηκε το 1988 στη πόλη της Θεσσαλονίκης. Αποφοίτησε το 2006 από το Γενικό Λύκειο Πεύκων Θεσσαλονίκης. Οι
σπουδές του συνεχίστηκαν στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου της Κομοτηνής. Από
ξένες γλώσσες γνωρίζει Αγγλικά. Το 2012 ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στην οικογενειακή επιχείρηση
Crystal A.E., και από τότε εργάζεται ανελλιπώς έχοντας διατελέσει μέλος σε διαφορετικά τμήματα της επιχείρησης. Τα
τρία πρώτα χρόνια εργάστηκε στο τμήμα παραγωγής, στην συνέχεια, για πέντε χρόνια εργάστηκε στο τμήμα
πωλήσεων με πελάτες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. Τα τελευταία δύο χρόνια έχει αναλάβει την Γενική
διεύθυνση της εταιρείας. Έχοντας ηγετική θέση σε τοπικό επίπεδο και μία εκ των κορυφαίων στα Βαλκάνια, αποστολή
τους είναι να συνεχίσουν τη σταθερά πορεία προς την ανάπτυξή και την καθιέρωση τους στην παγκόσμια αγορά
επαγγελματικών ψυγείων μέσα από ένα πρόγραμμα συνεχούς βελτίωσης. Τέλος είναι μέτοχος της εταιρείας
TETRAFORM O.E. η οποία δραστηριοποιείται με την υποβοήθηση βιομηχανίας και συγκεκριμένα με την επεξεργασία
και θερμομόρφωση πλαστικών, με βιομηχανικές εκτυπώσεις μεγάλης κλίμακας καθώς και με τη παραγωγή υψηλής
ποιότητας λάστιχων ψυγείων.

Κλήμης Τσακλίδης, Γενικός Διευθυντής, Crystal



Πτυχιούχος της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης (Α.Β.Σ.Θ.) του 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 και χρηματοοικονομικών μελετών και τη Διαχείριση Έργων. Μέλος του
Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών, της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. (2001-2004), της
Επιστημονικής Εξεταστικής Επιτροπής Εξέλιξης Λογιστών–Φοροτεχνικών βάση του Π.Δ. 340/9 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.

Δημήτριος Πανοζάχος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Ορθολογισμός Α.Ε.



Ο Κωνσταντίνος Πούλιος είναι Tax Partner στη Grant Thornton και έχει επαγγελματική εμπειρία άνω των 20 ετών.
Κατά τη διάρκεια της πολυετούς σταδιοδρομίας του, ο Κωνσταντίνος έχει παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε
μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, οργανισμούς του δημόσιου τομέα και τράπεζες στην Ελλάδα και την περιοχή της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, κυρίως στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων, της λιανικής, των κατασκευών και των
επενδύσεων. Έχει επίσης υπηρετήσει ως σύμβουλος της κυβέρνησης και ως aστέλεχος εταιρείας τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό. Κατέχει πτυχίο νομικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, και μεταπτυχιακό από το Northwestern
University of Chicago, U.S.A. Εκτός από Tax Partner στην Grant Thornton, δραστηριοποιείται και στην επιχειρηματική
ανάπτυξη της εταιρείας.

Κωνσταντίνος Πούλιος, Partner, Tax Services, Grant Thornton Greece



Ο Ιωάννης Γιαννόπουλος είναι Γενικός Διευθυντής της ΣΟΛ Crowe Συμβουλευτικής καθώς και επικεφαλής του
Τμήματος Φορολογικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Κατά την 20ετή επαγγελματική του πορεία έχει αποκτήσει
πλούσια εμπειρία ως Οικονομικός και Φορολογικός σύμβουλος πολυεθνικών εταιρειών εξειδικευμένος σε θέματα
φορολογίας εισοδήματος, διεθνούς φορολογικού δικαίου, φορολογικού σχεδιασμού, εξαγορών και συγχωνεύσεων
καθώς και ελεγκτικών διαδικασιών εν γένει. Επιπρόσθετα, έχει διατελέσει σύμβουλος σε εταιρείες και ομίλους
διαφόρων μεγεθών με κύριες αρμοδιότητές την ενασχόληση και επίβλεψη έργων αναδιάρθρωσης επιχειρηματικού
μοντέλου εταιρειών, εξαγορών και συγχωνεύσεων και τον αποτελεσματικό σχεδιασμό στρατηγικών εξόδου (exit
strategies). Στο παρελθόν έχει εργαστεί, μεταξύ άλλων, σε πολυεθνικές όπως η Αrthur Andersen, Εrnst & Υoung και
Hay Group ως υπεύθυνος του ευρύτερου φορολογικού, οικονομικού και λογιστικού σχεδιασμού καθώς και της
δημιουργίας και εύρυθμης λειτουργίας νεοσυσταθέντων οντοτήτων του ομίλου, τόσο στην ελληνική επικράτεια όσο
και στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Ευρώπης. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου της Πάτρας και πτυχιούχος Προγραμματισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Παράλληλα είναι
πιστοποιημένος φορολογικός σύμβουλος και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Ιωάννης Γιαννόπουλος, Γενικός Διευθυντής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, 
Επικεφαλής  του Τμήματος Φορολογικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, ΣΟΛ Crowe



Ο Χρίστος Δήμας είναι Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία, δικηγόρος
και βουλευτής Κορινθίας με τη Νέα Δημοκρατία. Πριν θέσει υποψηφιότητα εργαζόταν στον ιδιωτικό τομέα ως
σύμβουλος επιχειρήσεων στην The Boston Consulting Group (BCG). Γεννήθηκε στις 29 Μαΐου του 1980. Αποφοίτησε
από τη Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και από το Πανεπιστήμιο Queen Mary του
Λονδίνου. Πήρε το Μεταπτυχιακό του στη Συγκριτική Πολιτική από το London School of Economics and Political Science
(LSE). Στη συνέχεια τελείωσε το διδακτορικό του (PhD) στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία από το LSE, με υποτροφία
από το Ίδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης. Παράλληλα με τις σπουδές του, εργαζόταν ως ανταποκριτής στο Λονδίνο της
εφημερίδας «Η Απογευματινή» ενώ έκανε και πρακτική άσκηση στη δημοσιογραφία στο BBC. Σε ηλικία 25 ετών
δίδασκε, ως βοηθός καθηγητή, στο LSE ενώ έχει διδάξει και στο κολέγιο ICON του πανεπιστημίου του Leicester και
ήταν επιστημονικός συνεργάτης στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet. Εξελέγη βουλευτής Κορινθίας με την
Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του Μαΐου του 2012 και έκτοτε επανεκλέγεται συνεχώς. Στον ελεύθερο του χρόνο του
αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο και μπάσκετ και να διαβάζει βιβλία ιστορίας. Είναι παντρεμένος με τη δικηγόρο
Νικολέτα Συρεγγέλα και έχουν μία κόρη και έναν γιο.

Χρίστος Δήμας, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιος για την Έρευνα και 
Καινοτομία



O Δρ. Κετικίδης εργάζεται στο CITY College, University of York Europe Campus ως Αντιπρόεδρος (Vice President of
Research and Innovation) του κολεγίου. Επίσης είναι ο Πρόεδρος του Ερευνητικού κέντρου Νότιο-Ανατολικής
Ευρώπης (SEERC). Μέλος της επιτροπής Εκπαίδευσης-Καινοτομίας-Επιχειρηματικότητας στο Ελληνο-Αμερικανικό
Εμπορικό Επιμελητήριο, Mέλος του ΔΣ στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων (European Business Angels
Network - EBAN), Συν-ιδρυτής του Ελληνικού Δικτύου Επιχειρηματικών Αγγέλων (HeBAN), Πρόεδρος του Τριπλού
Έλικα (παράρτημα Ελλάδος). Είναι επίσης επίτιμο μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Εξαγωγέων Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και
αναπληρωματικό μέλος στο ΔΣ της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας (ΑΖΚ) και Εμπειρογνώμονας αξιολογητής για το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καινοτομίας. Στο παρελθόν έχει θητεύσει σε πολύ σημαντικές διοικητικές και ερευνητικές
θέσεις στις ΗΠΑ.

Παναγιώτης Κετικίδης, Αντιπρόεδρος Έρευνας & Καινοτομίας, CITY College



Η Κατερίνα Πραματάρη είναι Partner στο Uni.Fund. ένα από τα funds που δημιουργήθηκαν μέσω του Υπερταμείου
Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund) με προσανατολισμό στην καινοτομία (Innovation Window) και τη μεταφορά

τεχνολογίας (Technology Transfer) και στόχο τη χρηματοδότηση ομάδων και επιχειρήσεων σε pre-seed και seed
στάδια. Έχει σημαντική επιχειρηματική εμπειρία, έχοντας ξεκινήσει την καριέρα της στην Procter&Gamble στις
Βρυξέλλες και ως ιδρυτικό μέλος σε δύο εταιρίες τεχνολογίας. Είναι επίσης Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Οικονομικό

Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και θεωρείται top expert σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα πεδία του ηλεκτρονικού εμπορίου,
της επιχειρηματικής αναλυτικής και του Internet of Things (IoT), όπου έχει δημοσιεύσει ευρέως και έχει επιβλέψει
πλήθος διδακτορικών και ερευνητικών έργων. Η Κατερίνα έχει επίσης την επιστημονική ευθύνη της θερμοκοιτίδας

ACEin του ΟΠΑ, η οποία έχει βραβευτεί για τη συμβολή της στη διασύνδεση Πανεπιστημιακών start-ups με τις
επιχειρήσεις. Τα τελευταία χρόνια έχει υποστηρίξει περισσότερες από 300 ομάδες και έχει συντονίσει πολλαπλές
δράσεις στήριξης της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας (όπως bootcamp επιχειρηματικότητας, τον Πανεπιστημιακό

Διαγωνισμό Ennovation, το Θερινό Σχολείο Επιχειρηματικότητας ΥES, κ.ά.).

Κατερίνα Πραματάρη, Founding Partner, Uni.Fund



Η Λίτσα Παναγιωτοπούλου είναι συν-ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος της EVIA Intelligent Performance Ltd.
Αφοσιωμένη υπέρμαχος της καινοτομίας, δημιουργεί ευκαιρίες για επιχειρηματικότητα μέσα από ποικίλους ρόλους:
Αντιπρόεδρος της Intale AE Retail Solutions και Παπαποστόλου Α.Ε. Medical Technologies, Ταμίας του Ελληνο-Αμερικανικού
Εμπορικού Επιμελητηρίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας, Εκπαίδευσης και Επιχειρηματικότητας, Γενική
Γραμματέας στη Λέσχη Μη Εκτελεστικών Διευθυντών. Συμμετέχει τακτικά σε τοπικές και διεθνείς εκδηλώσεις ως κριτής,
συντονιστής και κεντρική ομιλήτρια. Δραστηριοποιείται στην οργανωτική ανάπτυξη καινοτόμων εταιρειών μαζί με CEO και
διοικητικά συμβούλια για να μετατρέψουν τις επιχειρηματικές τους προσπάθειες σε στρατηγική δράση. Εκτός από τις
επιχειρηματικές της δραστηριότητες, είναι μέλος του Business Advisory Council του Διεθνούς ΜΒΑ του Πανεπιστημίου
Αθηνών, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνο-Σερβικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου, του Κινήματος Πολιτών
(Κίνηση Πολιτών) και μέλος της Λέσχης MD Club. Η εκτεταμένη καριέρα της έχει χτιστεί σε projects και έργα στις ΗΠΑ, τον
Καναδά, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, Control Data et.al. Ανέλαβε την
ανάπτυξη των: Γερανός Α.Ε. (θυγατρική της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος που είναι υπεύθυνη για τις 20 θυγατρικές της
τράπεζας), Oracle S.E. Ευρώπη, Ελλάδα και Κύπρο (ίδρυση και διαχείριση θυγατρικών της Oracle Corp. στην περιοχή) και
OTE Academy, τον μεγαλύτερο οργανισμό επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων . Η Λίτσα
Παναγιωτοπούλου είναι Ιδρυτικό Μέλος και Επίτιμος Πρόεδρος του SEN/Junior Achievement Greece, προεδρεύοντας της
ηγεσίας του σε διάφορους ρόλους για 15 χρόνια. Έχει υπηρετήσει σε διοικητικά συμβούλια μεγάλων επαγγελματικών
ενώσεων όπως η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), όπου ήταν Επίτιμη Πρόεδρος και ιδρύτρια του
Ελληνικού Ινστιτούτου Πληροφοριών (ΕΙΠ). Υπήρξε μέλος ΔΣ του ΙΟΒΕ (Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών),
επίτιμος Πρόεδρος και μέλος ΔΣ του ALBA Business University και επίτιμο Μέλος ΔΣ του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής
Διακυβέρνησης. Είναι κάτοχος πτυχίου και MSc στην Επιστήμη και τη Διοίκηση Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο του
Λονδίνου.

Λίτσα Παναγιωτοπούλου, Πρόεδρος Επιτροπής Εκπαίδευσης-Καινοτομίας-Επιχειρηματικότητας, 
Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο



Ο Ανδρέας Κουδουσνές έχει εμπειρία 14 ετών σε ναυτιλιακές εταιρείες και εταιρείες ενέργειας. Εργάζεται στον όμιλο
της BB Energy από το 2014 όπου ξεκίνησε στην θέση του Assistant Group Financial Controller και έχει τα καθήκοντα
Head of Financial Reporting τα τελευταία δυο χρόνια. Πριν, έχει εργαστεί ως Financial Analyst στην Navios Maritime
Holdings (ναυτιλιακή εταιρία εισηγμένη στον NYSE) και ως senior associate auditor στην PwC υπεύθυνος για ελέγχους
οικονιμικών καταστάσεων καταρτισμένων με Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και με Λογιστικά Πρότυπα Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής, κυρίως ναυτιλιακών εταιρειών και εταιρειών ενέργειας. Είναι πτυχιούχος Λογιστικής και
Χρηματοοοικονομικής με κατεύθυνση στην Λογιστική του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατέχει τον
επαγγελματικό τίτλο του Ινστιτούτου των Ελλήνων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) και την επαγγελματική
πιστοποίηση Diploma in IFRS από το ACCA. Γνωρίζει Αγγλικά και Ελληνικά.

Ανδρέας Κουδουσνές, Head of Financial Reporting, BB Energy Group



Ο Κωνσταντίνος είναι Principal στην Deloitte Έλλαδος στο τμήμα Business Process Solutions. Έγινε μέλος της Deloitte το
2018 έχοντας εργαστεί για σχεδόν 8 χρόνια σε άλλες εταιρείες ελέγχου και συμβούλων. Ηγήθηκε σε έργα
μετασχηματισμού της Οικονομικής Διεύθυνσης σε πολλούς οικονομικούς κλάδους, σχεδιάζοντας λειτουργικά μοντέλα
για χρηματοοικονομικά και λογιστικά τμήματα. Έχει αποκτήσει εμπειρία σε Financial and Management Reporting στον
κλάδο των κατασκευών, της ναυτιλίας, τoν ξενοδοχειακό και των καταναλωτικών προϊόντων.

Κωνσταντίνος Μοτσάκος, Tax Principal, Head of CFO Services, Deloitte Greece



Karl-Heinz Haydl, Chair, Business at OECD VAT/GST

Karl-Heinz is a global VAT/GST practitioner with over 30 years of international VAT/GST technical and practical
experience (Tax authorities, Big 4 and 19 years in Industry). He is a highly respected and well-connected thought leader
on global VAT/GST policy, actively involved in a wide variety of industry and expert policy groups on an EU and
international level, such as Chair of the Business at OECD VAT/GST work to the OECD and member of the EU
Commission’s VAT Expert Group.



Νικολαΐα-Άννα Λεπίδα, Εταίρος, Δρυλλεράκης και Συνεργάτης

Η Νικολαΐα-Άννα Λεπίδα είναι δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω και εταίρος 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 Ελληνο-Αμερικάνικου Εμπορικού Επιμελητηρίου καθώς και του Ελληνο-Γαλλικού
Εμπορικού Επιμελητηρίου.



Ο Σίμος Αναστασόπουλος είναι απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και κάτοχος πτυχίου Master’s of Science της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών Αυτοκινήτων
του Πανεπιστημίου του Michigan στο Ann Arbor. Μετά τις σπουδές του στο Michigan εργάσθηκε για δύο χρόνια
στη General Motors Corporation, σαν Μηχανικός εξέλιξης αυτοκινήτων, στο Πεδίο Δοκιμών στο Milford, Michigan.
Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1986, εκπλήρωσε την στρατιωτική του θητεία, και εντάχθηκε στο δυναμικό της
ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε. Το 2002 ανέλαβε χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας και το 2013 και χρέη Προέδρου
του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Ιούλιο του 2020 ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου στο Σύνδεσμο ΑΕ & ΕΠΕ.
Είναι επίτιμος Πρόεδρος του ΕλληνοΑμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, του οποίου διετέλεσε Πρόεδρος από
τον Ιούνιο του 2013 έως τον Ιούνιο του 2019, ενώ διατελεί εκλεγμένος Πρόεδρος του Συμβουλίου
Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας. Επίσης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης
Φαρμακοβιομηχανίας και μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών).
Ο Σίμος Αναστασόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957, είναι παντρεμένος με τη Πέγκυ Πετσιάβα και έχουν δύο
κόρες.

Σίμος Αναστασόπουλος, Πρόεδρος, Σύνδεσμος Α.Ε. & ΕΠΕ



Ο Ιωάννης Μπρατάκος γεννήθηκε το 1968. Σπούδασε Παραγωγή & Διοίκηση και έκανε μεταπτυχιακά στην
Πολιτική Οικονομία στο London School of Economics & Political Science. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος και ιδρυτικό
μέλος της εταιρίας Πληροφορικής DD SYNERGY από το 1999 ενώ δραστηριοποιείται στο χώρο της Πληροφορικής
και ειδικά στις υπηρεσίες για το λογισμικό SAP από το 1995. Εκλέγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού &
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών από το 2006. Τον Δεκέμβριο του 2017 εξελέγη Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ
αναλαμβάνοντας τα θέματα καινοτομίας, νέων τεχνολογιών, νεοφυών επιχειρήσεων, επενδύσεων και γενικά το
οικοσύστημα ελληνικής νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Διετέλεσε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Εταιρίας
Ανάπτυξης & Προόδου (ΕΤΑΠ) του ΕΒΕΑ, μέλος της Επιτροπής παρακολούθησης του Εθνικού Προγράμματος
Μεταρρυθμίσεων για την επίτευξη των στόχων της αναθεωρημένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας και εκπρόσωπος
του ΕΒΕΑ στην Επιτροπή Πληροφορικής & Επικοινωνίας Νέων Τεχνολογιών της EUROCOMMERCE. Από τον
Φεβρουάριο του 2021, αποτελεί μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Στρατηγικής του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τον Σεπτέμβριο του
2021 εξελέγη Πρόεδρος του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Ιωάννης Μπρατάκος, Πρόεδρος, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών



Ο Κωνσταντίνος Κόλλιας γεννήθηκε στη Λάρισα το 1976. Σπούδασε οικονομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει μεταπτυχιακό στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και
διδακτορικό δίπλωμα στο ίδιο αντικείμενο, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Έχει διατελέσει ειδικός γραμματέας αποκρατικοποιήσεων στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, γενικός
διευθυντής της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, αναπληρωτής διοικητής για την
Ελλάδα στην Παρευξείνια Τράπεζα Επενδύσεων και Ανάπτυξης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας Παροχής Αερίου
(ΕΠΑ) Αττικής, μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ), οικονομικός σύμβουλος του
Υπουργού στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών και επισκέπτης καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών. Σήμερα, είναι επισκέπτης καθηγητής στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης, μέλος του Δ. Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας "Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.",
Partner στην Διαδικασία ΑΕ και οικονομικός σύμβουλος - σύμβουλος επιχειρηματικής ανάπτυξης στην KLC Law Firm.
Τον Φεβρουάριο του 2014 εξελέγη Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και τον Φεβρουάριο του 2017
επανεξελέγη. Τον Ιανουάριο του 2020 ανανέωσε για τέσσερα ακόμη χρόνια την θητεία του στη θέση του Προέδρου
του ΟΕΕ.

Κωνσταντίνος Κόλλιας, Πρόεδρος, Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος



Ο Δρ. Γεώργιος Κωνσταντόπουλος είναι Πρόεδρος του ΣΕΒΕ - Συνδέσμου Εξαγωγέων, Πρόεδρος της Εγνατίας Οδού
ΑΕ, Αντιπρόεδρος της ΠΕΜΕΤΕ – Πανελλήνια ‘Ένωση Μεταποιητών – Τυποποιητών Εξαγωγέων Επιτραπέζιων ελιών
και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε “OLYMP” – Βιομηχανίας τροφίμων από το 1956. Η εταιρεία
επεξεργάζεται, μεταποιεί, τυποποιεί και εξάγει σε 70 χώρες το 10% (περίπου 20.000 τόνους) της ετήσιας παραγωγής
επιτραπέζιας ελιάς στην Ελλάδα. Διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Κατερίνη, Καλαμάτα και Νέα Μουδανιά
και αποθηκευτικούς χώρους σε πολλές περιοχές όπου παράγεται η επιτραπέζια ελιά και το εξαιρετικό παρθένο
ελαιόλαδο που συσκευάζεται στην Καλαμάτα. Διετέλεσε Βουλευτής Πιερίας, Υφυπουργός Υγείας & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Επικεφαλής της Ελληνικής Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας στη IPU (INTER PARLIAMENTARY
UNION), Αντιπρόεδρος Διαρκούς Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και Επίκουρος Καθηγητής του
ΑΠΘ. Ο Δρ. Κωνσταντόπουλος έχει κάνει Μεταπτυχιακές σπουδές – με ειδικότητα και Διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο
Μονάχου “Ludwig – Maximillian Universität München“ και Σπουδές στην Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μιλά Γερμανικά και Αγγλικά.

Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος, ΣΕΒΕ - Συνδέσμου Εξαγωγέων



Ο Αθανάσιος Σαββάκης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της BioSolids ΑΕ (βελτιωτικά εδάφους). Αντιπρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος της SavvyCan - Hellenic Metal Packaging AE. Μέτοχος της National Can Hellas A.E.. Μέλος του
Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος. Μέλος Δ.Ε. του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ). Γ’ Αντιπρόεδρος του
Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Γραμματέας του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της
Ελλάδας. Μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής Παραγωγής – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη. Μέλος Δ.Σ. του
Ελληνικού Συνδέσμου Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΣΕΠΠΑ). Αντιπρόεδρος ΔΣ του Κέντρου Επιχειρηματικής και
Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ). Μέλος Δ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ).
Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ). Μέλος της Συμβουλευτικής
Επιτροπής του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Κάτοχος ΜΒΑ από το University of Stirling (UK), BSc in Business
Studies & Economics από το University of Surrey (RIHE). Certified Lead Assessor για συστήματα BSEN ISO, από το
Scottish Quality Management Center του University of Stirling. Εχει παρακολουθήσει το INSEAD Executive Education
Program (Negotiation Dynamics & Strategic Management). Κάτοχος του Certificate in Purchasing and Supply Chain
Management του International Federation of Purchasing & Supply Management. Μιλάει Αγγλικά και Ιταλικά.

Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος, Σύνδεσμος Βιομηχανικών Ελλάδος



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.

Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός, Υπουργείο Οικονομικών


