
 

Ηλίας Σπυρτούνιας 

Γενικός Διευθυντής 

Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο 

 

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 

Σπιρτούνιας 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 Επιμελητήριο στην 

Ελλάδα. 

 

Νικόλαος Μπακατσέλος 

Πρόεδρος 

Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο 

 

Ο Νικόλαος Μπακατσέλος είναι ο Πρόεδρος & 

Διευθύνων Σύμβουλος της “Πυραμίς 

Μεταλλουργία Α.Ε.” και της “Pyramis 

Deutschland GmbH”.  Στο παρελθόν διετέλεσε 

Διευθύνων Σύμβουλος στην “Imperium ΑΕΕΧ” 

και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην 

“Egnatia Bank Securities S.A.” καθώς και μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής 

Διευθύνων Σύμβουλος στην “Εκδοτική Βορείου 

Ελλάδος Α.Ε.”. Από τον Φεβρουάριο του 2014 

έως τον Ιούνιο 2016 διετέλεσε Μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Bank. Υπήρξε 

Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού 

Διεθνούς Πανεπιστημίου από το 2006 έως και τον 

Ιανουάριο 2014 και Μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΕΕΔΕ και Πρόεδρος της 

Διοικούσας Επιτροπής Β. Ελλάδος.   Είναι Μέλος 

της Επιτροπής Υποστήριξης ΕΚΕΤΑ, Έφορος του 

Κολλεγίου Anatolia, Μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΣΒΕ, Μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΙΟΒΕ και Επίτιμος Πρόξενος 

Βελγίου στην Βόρεια Ελλάδα.  Έχοντας υπάρξει, 

για αρκετά χρόνια Μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ελληνο – Αμερικανικού 

Εμπορικού Επιμελητηρίου τον Ιούνιο 2010 

εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος του AmChamGR και 

Πρόεδρος της Επιτροπής Β. Ελλάδος και από τον 



Ιούνιο του 2019 είναι Πρόεδρος του 

AmChamGR. Ο Νικόλαος Μπακατσέλος είναι 

Ιδρυτικό Μέλος και Μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας 

της Ελλάδας. Από τον Οκτώβριο του 2019 έως 

και τον Φεβρουάριο του 2022 εκλέχτηκε 

Πρόεδρος του ΔΕΔΔΗΕ με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης του ΔΕΔΔΗΕ. 

Έχει σπουδάσει Κοινωνιολογία στο University of 

Reading και έχει κάνει Μεταπτυχιακό στα 

Ναυτιλιακά, Εμπόριο και Οικονομικά στο City 

University Business School.   

 

Κωνσταντίνος Κρεμαλής  
Ομότιμος Καθηγητής, Πρόεδρος, Επιτροπή 

Ασφαλιστικών και Εργασιακών Θεμάτων  

Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο 

Διαιτητής στο Σώμα Μεσολαβητών-Διαιτητών 

του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας 

Διαχειριστής – Εταίρος, Κρεμαλής Δικηγορική 

Εταιρία 

 

O ομότιμος Καθηγητής Δρ. Κωνσταντίνος Δ. 

Κρεμαλής, διαχειριστής-Εταίρος στην 

“ΚΡΕΜΑΛΗΣ-Δικηγορική Εταιρεία”,  είναι 

Δικηγόρος παρ' Aρείω Πάγω με μακρόχρονη 

διδακτική και ερευνητική εμπειρία σε θέματα 

Εργατικού και Κοινωνικού Δικαίου, Ασφαλιστικού 

και Δικαίου της Υγείας σε τοπικό κ διεθνές 

επίπεδο. Έγινε Επίκουρος Καθηγητής το 1983, 

Αναπληρωτής Καθηγητής το 1987 και από το 

1991 έως το 2014 Καθηγητής στη Νομική Σχολή 

του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διδάξει Εθνικό, 

Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο Κοινωνικής 

Ασφάλισης, Υγείας και Πρόνοιας στο Νομικό 

Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών για 

προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, 

καθώς και σε πολλά άλλα Πανεπιστήμια της 

Ευρώπης και όχι μόνο. Έχει εκπονήσει διδακτικά 

συγγράμματα καθώς και πολυάριθμες 

επιστημονικές εργασίες δημοσιευμένες στo 

εξωτερικό. Ο Καθηγητής έχει εργαστεί σε πλήθος 

διεθνών προγραμμάτων απασχολούμενος, 

μεταξύ άλλων, με τη συνεισφορά σε τακτική 

βάση ως πανεπιστημιακός εμπειρογνώμονας 

και προσφέρει νομικές συμβουλές σε διάφορα 

Υπουργεία και οργανισμούς και έχει μετάσχει σε 

νομοπαρασκευαστικές και επιτροπές 

εμπειρογνωμόνων για μεταρρυθμίσεις του 

εργατικού, του ιδιωτικού ασφαλιστικού και του 

δικαίου κοινωνικών ασφαλίσεων. Έχει διατελέσει 

αρμόδιος για τις εθνικές εκθέσεις, ως 

ανεξάρτητος εμπειρογνώμων στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος TRESS. Είναι επίσης 

Διεθνής Διαιτητής της Ειδικής Επιτροπής 

διαιτησίας OHR που έχει ανατεθεί από το 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και έχει οριστεί ως 

Εθνικός Εμπειρογνώμονας για την Ελλάδα - Eu 

project «Δίκτυο εμπειρογνωμόνων για την ενδο-

κινητικότητα της ΕΕ – Ελεύθερη κυκλοφορία των 

εργαζομένων και συντονισμός κοινωνικής 

ασφάλισης. Eίναι ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής 

Εταιρείας Εργατικού και Κοινωνικό - 

Ασφαλιστικού Δικαίου. Tοπικός εταίρος στην 

Ελλάδα για την υλοποίηση του έργου του 

συνταξιοδοτικού ταμείου της RESAVER / Mέλος 

του Ερευνητικού Συλλόγου Κοινωνικής 

Ασφάλισης (EEKA). Μέλος της γερμανικής 

επιστημονικής οργάνωσης «Deutscher 

Sozialgerichtsverband». Επιλέχθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Αρμόδια για την Υπηρεσία 

Διαρθρωτικής Υποστήριξης) μετά την 

πρόσκληση υποβολής προσφορών και την 

αντίστοιχη σύμβαση SRSS/C2017/033 σχετικά με 

την «Κωδικοποίηση Εργατικού Δικαίου στην 

Ελλάδα». 

 

Κωστής Χατζηδάκης 

Υπουργός 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Ο Κωστής Χατζηδάκης είναι Υπουργός Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων, Βουλευτής Βόρειου 

Τομέα Β’ Αθηνών και Αντιπρόεδρος της Νέας 

Δημοκρατίας. Γεννήθηκε στο Ρέθυμνο Κρήτης το 

1965. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και στη συνέχεια έκανε 

μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολιτική 

Επικοινωνία στο Πανεπιστήμιο του Κεντ. Μιλάει 

Αγγλικά και Γαλλικά. Από το 2007 έως σήμερα 

είναι μέλος του Εθνικού Κοινοβουλίου, 

εκλεγμένος στη Β’ εκλογική περιφέρεια Αθηνών 

με τη Νέα Δημοκρατία. Έχει διατελέσει Πρόεδρος 

της ΟΝΝΕΔ (1992-1994), Ευρωβουλευτής (1994-

2007) και Υπουργός στα Υπουργεία Μεταφορών 

(2007-2009), Ανάπτυξης (2012-2014) και 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (2019-5/1/2021). 

 

 

Άννα Στρατινάκη 

Γενική Γραμματέας 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Η Άννα Στρατινάκη γεννήθηκε το 1971 στην 

Αθήνα και είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. 

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών 

του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Ιδιωτικό Διεθνές 



Δίκαιο και Υπ. Διδάκτωρ στη Νομική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε Γενική 

Γραμματέας Εργασίας του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 

από 18.3.2011 έως 17.3.2015. Ασκεί μάχιμη 

δικηγορία από το 1996, με έμφαση στο εμπορικό 

και το εργατικό δίκαιο. Έχει διατελέσει νομικός 

σύμβουλος σε διάφορες θέσεις της Δημόσιας 

Διοίκησης (Γ.Γ. Καταναλωτή, Υπ. Εσωτερικών 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υπ. 

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 

Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης). 

Νομοπαρασκευαστικά επεξεργάστηκε τον 

ιδρυτικό Νόμο του ΕΦΕΤ, τον Νόμο για τα 

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Νόμος Κατσέλη), 

τον Νόμο για την Απλοποίηση Ίδρυσης 

Επιχειρήσεων, τον Αναπτυξιακό Νόμο και τον 

Νόμο για την Κοινωνική Οικονομία. Διετέλεσε 

Μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου 

Αθηνών από το 2008 έως το 2011 και ήταν Μέλος 

της Επιστημονικής Επιτροπής του Δικηγορικού 

Συλλόγου Αθηνών καθώς και Μέλος της 

Ελληνικής Εταιρείας Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου 

 

Κωνσταντίνος Τσατσούλης 

Προϊστάμενος, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας-

Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών -ΣΕΠΕ 

Γενική Γραμματεία Εργασίας 

 

Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., Master of 

science in Public Administration - Public 

Management Μέτρια γνώση της Αγγλικής 

Γλώσσας και Γνώσεις Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. 

Από 01-05-1987 έως 30-04-1988, Ελεύθερος 

Επαγγελματίας, Τεχνικό Γραφείο (Τοπογραφικές 

& Στατικές Μελέτες Τεχνικών Έργων). Από 

15.06.1989, Υπάλληλος του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Από 15-

07-1999 έως 31-03-2004 Προϊστάμενος στο 

Τμήμα Τεχνικής & Υγειονομικής Επιθεώρησης Ν. 

Σάμου. Από 06-04-2004 έως σήμερα 

Προϊστάμενος Τμήματος στην Κ.Υ. του ΣΕΠΕ – 

Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών. Επιμόρφωση σε 

θέματα Ενεργειακού Σχεδιασμού Θερμοκηπίων, 

Πληροφορικής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Διευθυντικών Στελεχών για στελέχη της 

Δημόσιας, Επιμόρφωση για Επιθεωρητές 

Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης, Επεμβάσεις σε 

Υπάρχουσες Κατασκευές – Στατική Επάρκεια 

Κατασκευών, AUTOCAD Ι και ΙΙ, Μείωσης 

διοικητικών επιβαρύνσεων, Ανασχεδιασμός 

Διοικητικών Διαδικασιών στο Δημόσιο Τομέα, 

Διοίκηση μέσω στόχων και μέτρηση της 

αποδοτικότητας κ.α.  

Επιστημονική δραστηριότητα: Βασικός 

συντάκτης της ΥΑ «Κατηγοριοποίηση 

παραβάσεων και καθορισμός ύψους 

προστίμων που επιβάλλονται από τους 

Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας 

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). 

Αθήνα, 9/5/2022 Σελ 2/4 Εισηγητής στο 

Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης 

Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.), για θέματα που σχετίζονται 

άμεσα με το αντικείμενο της Υπηρεσίας Ειδικών 

Τεχνικών Επιθεωρητών. 

Διδακτική εμπειρία: Εκπαιδευτής σε σεμινάρια 

Τεχνικών Ασφάλειας (ΤΑ), Εκπαιδευτής από το 

2008 μέχρι σήμερα στην αρχική εκπαίδευση των 

Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων σε θέματα 

που σχετίζονται με το Π.Σ. Εργάνη και την 

Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός 

ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους 

Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας της 

Εργασίας.  

Επαγγελματική δραστηριότητα: Εκπροσώπηση 

σε Συμβούλια, Επιτροπές ή ομάδες εργασίας 

ουσιαστικού περιεχομένου, για την υλοποίηση 

του Πληροφοριακού Συστήματος Εργάνη την 

οργάνωση, την διαχείριση και την λειτουργία του. 

Σε Ομάδες εργασίας για την απλούστευση των 

διαδικασιών απογραφής και καταγραφής 

μεταβολών στοιχείων εργοδοτών και 

εργαζομένων. Την Υποστήριξη του συνόλου των 

ενεργειών που αφορούν στην καταγραφή των 

απαιτήσεων για την προσαρμογή του 

λογισμικού και εν γένει του υφιστάμενου 

πληροφοριακού συστήματος με τίτλο 

«Καταγραφή Νέας Επιδότησης Τακτικής 

Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και Εξυπηρέτηση 

Εργαζομένων και Επιχειρήσεων από το ΣΕΠΕ κ.α. 

Σε λοιπές Επιτροπές ή Συμβούλια που αφορούν 

θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας, 

Τοπικών Επιτροπών e-EΦΚΑ, Συμβουλευτικών 

Επιτροπών ΟΕΑΔ, Επιτροπών Ιδιωτικών 

Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας & Εταιρειών 

Προσωρινής Απασχόλησης, Τακτικό μέλος του 

Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων κ.α.  

 

Γιάννης Σιδηρόπουλος 
Policy Expert, Τομέας Απασχόλησης και Αγοράς 

Εργασίας 

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) 

Είναι απόφοιτος Διοίκησης Επιχειρήσεων του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) και 

έχει συνολική επαγγελματική εμπειρία 30+ ετών με 



απασχόληση σε πολυεθνικές και ελληνικές 

εταιρίες. Η εμπειρία αυτή αφορά την διοίκηση 

ανθρωπίνου δυναμικού, την παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών προς δημόσιους 

και ιδιωτικούς φορείς αλλά και την ανάπτυξη 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. Εργάσθηκε 

στην CIBA – GEIGY ME  κύριους τομείς ευθύνης 

θέματα διοίκησης, ποιότητας, προμηθειών και 

ανθρώπινου δυναμικού ενώ στην SCHNEIDER 

ELECTRIC κυρίως με  διαχείριση αλλαγών, 

ενοποίηση κουλτούρας και ανάπτυξη ομάδων. 

Στην ΟΕΑΟΑ ΑΘΗΝΑ 2004 ήταν υπεύθυνος για 

τον προγραμματισμό και τις λειτουργίες 

διοίκησης προσωπικού αγώνων, τα αντίστοιχα 

πληροφοριακά συστήματα και τις στολές των 

αγώνων. Ως σύμβουλος επιχειρήσεων 

υποστήριξε την κατάρτιση επιχειρησιακών 

σχεδίων Δήμων, τον ανασχεδιασμό 

επιχειρησιακών λειτουργιών και την 

παρακολούθηση και βελτίωση οικονομικών 

επιδόσεων εταιριών. Το διάστημα μεταξύ 2015-

2018, ως υπεύθυνος της  Δομής στήριξης 

νεανικής επιχειρηματικότητας του ΣΕΒ EkinisiLAB, 

υποστήριξε την ανάπτυξη νέων καινοτόμων 

επιχειρηματικών σχημάτων, την κατάρτιση 

επιχειρηματικών σχεδίων και την πρόσβαση σε 

χρηματοδότηση. Τα τελευταία χρόνια 

απασχολείται ως Policy Expert στον τομέα 

Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας του ΣΕΒ, με 

κύρια αντικείμενα τα συστήματα διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού, την επίδραση της 

ψηφιοποίησης στην εργασία και τις νέες μορφές 

απασχόλησης. 

 

Εύη Κορωναίου 

Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής του 

Τομέα HR Shared Services 

Eurobank 

 

Η Εύη Κορωναίου είναι Βοηθός Γενικός 

Διευθυντής, Επικεφαλής του Τομέα HR Shared 

Services στη Eurobank. Είναι πτυχιούχος 

Οικονομικών Επιστημών από το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση 

Ανθρώπινου Δυναμικού στο Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει εργαστεί στον 

τραπεζικό κλάδο (σε ελληνικές και ξένες 

τράπεζες) για πάνω από 25 χρόνια σε θέσεις 

ευθύνης διοίκησης ομάδων στο Retail Banking. 

Τα τελευταία 10 χρόνια την κέρδισε το Ανθρώπινο 

Δυναμικό, αναλαμβάνοντας αρχικά το ρόλο του 

Επικεφαλής του Τομέα HR Business Partnering 

Retail και πρόσφατα το νέο Τομέα HR Shared 

Services στην Τράπεζα Eurobank. Στην καριέρα 

της έχει εστιάσει στα θέματα εξυπηρέτησης και 

ανάπτυξης πελατών, επιλογής και ανάπτυξης 

στελεχών και διαχείρισης έργων 

μετασχηματισμού και οργανωτικών 

αναδιαρθρώσεων. Αγκαλιάζει με πάθος τις 

αλλαγές που φέρνει η νέα εποχή, τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό, τις εξελίξεις στον επιχειρηματικό 

χώρο και μετέχει ενεργά σε projects που 

διαμορφώνουν την «επόμενη μέρα».  

 

Άννα Ματαθία 

Διευθύντρια Διαχείρισης Ανθρώπινου 

Δυναμικού και Εργασιακών Θεμάτων 

Όμιλος ΟΤΕ 

 

Η Άννα Ματαθία σπούδασε νομικά στο 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με 

μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Αστικό Δίκαιο 

(Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - 1997) 

και στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 

(Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - 2011). 

Ξεκίνησε την καριέρα της το 1993 ως δικηγόρος 

στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και στη 

συνέχεια, το 1998, προσλήφθηκε στον ΟΤΕ. Στον 

ΟΤΕ εργάστηκε σε διάφορες θέσεις στη 

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και σήμερα 

κατέχει τη θέση της Διευθύντριας Διαχείρισης 

Ανθρώπινου Δυναμικού & Εργασιακών 

Θεμάτων Σταθερής & Κινητής, με τις εξής κύριες 

αρμοδιότητες: ▪Εργασιακά Θέματα, συλλογικές 

διαπραγματεύσεις, υποστήριξη νομικών 

υποθέσεων και τήρηση υποχρεώσεων που 

απορρέουν από το νόμο (π.χ. ΕΡΓΑΝΗ)  

▪ Employment Contract Management (hires, 

exits, secondments & international assignments) 

▪ Employees’ Data & HR Information Systems  

▪Έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και 

αυτοματοποίησης του HR (RPAs, e-file, Digital 

Signatures, People Analytics)  

▪Έργα μετασχηματισμού λειτουργίας του HR και 

Outsourcing (HR Shared Services) 

Συμμετέχει επίσης ενεργά στα projects 

μετασχηματισμού του Ομίλου τόσο στον 

σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή τους, όπως 

στα έργα αποσχίσεων / συγχωνεύσεων & major 

restructurings, Προγράμματα Οικειοθελούς 

Αποχώρησης Εργαζομένων, Σχεδιασμός νέων 

Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων, κ.ά. 

Πριν την τρέχουσα θέση, κατείχε το ρόλο του HR 

Business Partner για τις θυγατρικές του ΟΤΕ στην 

Ελλάδα, με κύρια υπευθυνότητα τη διάχυση της 

στρατηγικής του HR στον Όμιλο και την 

υιοθέτηση κοινών διαδικασιών και πολιτικών, 



λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της 

κάθε εταιρείας.  

 

Κώστας Τσαλίκης  

Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, Citi 

Ελλάδας & Περιφερειακός Διευθυντής 

Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού, Citi Δυτικής 

Ευρώπης, Μέσης Ανατολής & Αφρικής  

 

Ο Κώστας Τσαλίκης είναι Διευθυντής 

Ανθρώπινου Δυναμικού της Citi Ελλάδας και 

Περιφερειακός Διευθυντής Υπηρεσιών 

Ανθρώπινου Δυναμικού στη Citi Δυτικής 

Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής. 

Διαθέτει 23 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της 

Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού έχοντας 

αναλάβει διευθυντικές θέσεις στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό (Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, 

Ολλανδία, Λουξεμβούργο). Είναι πτυχιούχος του 

τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας & Μάρκετινγκ 

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

κάτοχος του Ευρωπαϊκού Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

από το τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Aarhus School 

of Business στη Δανία. Είναι διαπιστευμένος 

coach και πιστοποιημένος εισηγητής σε 

μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, 

συμμετέχει ενεργά σε διεθνή συνέδρια ως 

ομιλητής και αρθρογραφεί σε σύγχρονα θέματα 

ανθρώπινου δυναμικού. Είναι μέλος της 

Επιτροπής Απασχόλησης του Ελληνο-

Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου του 

ΣΔΑΔΕ και του EMCC/HCA. 

 

Αθανάσιος Σταυράκος 

HR Business Partner Cement Business Units, 

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδος 

Τσιμέντα Τιτάν 

 

Ο Θανάσης Σταυράκος εργάζεται σήμερα ως HR 

Business Partner Cement Business Units στην 

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας. 

Είναι απόφοιτος της Τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακές σπουδές στο 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Με 

περισσότερα από 20 χρόνια εργασιακής 

εμπειρίας σε διάφορες εταιρίες (Βιομηχανίες, 

Consulting) έχει απασχοληθεί με όλη την ατζέντα 

του HR εστιάζοντας τα τελευταία χρόνια στην 

ανάγκη της εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών για 

την προσέλκυση και την ανάπτυξη ανθρώπινου 

δυναμικού υψηλής ποιότητας. Από το 2008 

εργάζεται στον Τιτάνα και με τον ρόλο του HR 

Business Partner Cement BU διαμορφώνει 

συνεργασίες σε όλη τη λειτουργία HR για την 

παροχή υπηρεσιών στο σύνολο των 

εργαζομένων που αντανακλούν τους 

επιχειρηματικούς στόχους της εταιρίας. 

 

Κατερίνα Δασκαλάκη  
Senior Advisor Εργασιακών Σχέσεων, Τομέας 

Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας 

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) 

 

Εργάζεται στον ΣΕΒ σύνδεσμο επιχειρήσεων και 

βιομηχανιών από το 2003 και είναι Senior Advisor 

Εργασιακών Σχέσεων στον Τομέα Απασχόλησης 

και Αγοράς Εργασίας. Είναι υπεύθυνη για τα 

θέματα των εργασιακών σχέσεων, της εργατικής 

νομοθεσίας, του κοινωνικού διαλόγου, της 

κοινωνικής ασφάλισης, της κοινωνικής πολιτικής 

και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία. 

Χειρίζεται τις συλλογικές διαπραγματεύσεις των 

κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων 

εργασίας του ΣΕΒ καθώς και την Εθνική Γενική 

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ). 

Εκπροσωπεί τον ΣΕΒ σε ευρωπαϊκούς 

οργανισμούς (BUSINESSEUROPE, Ευρωπαϊκή 

Συμβουλευτική Επιτροπή για την Υγεία και 

Ασφάλεια στην Εργασία, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Κοινωνικού Διαλόγου Ευρωπαϊκής Επιτροπής) 

και σε εθνικούς οργανισμούς και επιτροπές του 

Υπουργείου Εργασίας, του ΟΑΕΔ, της 

Περιφέρειας Αττικής, κ.ά. Είναι αναπληρωματικό 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των 

Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας του 

Δουβλίνου (European Foundation for the 

Improvement of Living and Working Conditions) 

και συμμετέχει ως εκπρόσωπος του ΣΕΒ στην 

ετήσια Διεθνή Συνδιάσκεψη της Διεθνούς 

Οργάνωσης Εργασίας της Γενεύης (ILO) καθώς 

και στις επιτροπές εργασιακών σχέσεων της 

Διεθνούς Οργάνωσης Εργοδοτών (IOE). Έχει 

πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και 

Μεταπτυχιακό στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές 

Σπουδές με ειδίκευση στην «Ευρωπαϊκή Διοίκηση 

και Πολιτική» (έδρα Jean Monnet).  

 

 

 



Γεώργιος Λεβέντης 

Καθηγητής Εργατικού Δικαίου 

ΕΚΠΑ 

 

Γεννήθηκε στον Πειραιά την 17.12.1945. Έλαβε τη 

στοιχειώδη και μέση εκπαίδευση στον Πειραιά. Το 

έτος 1963 εισήχθη στη Νομική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, από την οποία 

αποφοίτησε το 1968. Το έτος 1969 έλαβε 

υποτροφία από το γερμανικό ίδρυμα DAAD και 

μετέβη στο Μόναχο Γερμανίας για μεταπτυχιακές 

σπουδές. Στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου 

του Μονάχου παρακολούθησε αρχικά 

μαθήματα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου και 

κατόπιν εξεπόνησε διδακτορική διατριβή, υπό την 

επίβλεψη του καθηγητή Götz Hueck, με θέμα «Οι 

ρήτρες διαφοροποιήσεως μεταξύ 

συνδικαλισμένων και μη συνδικαλισμένων κατά 

το Σύνταγμα και το νόμο περί συλλογικών 

συμβάσεων» “Tarifliche Differenzierungsklauseln 

nach dem Grundgesetz und dem 

Tarifvertragsgesetz”. Ανακηρύχθηκε διδάκτωρ 

του Πανεπιστημίου του Μονάχου το 1973. 

Κατόπιν επέστρεψε στην Ελλάδα, εξεπλήρωσε τις 

στρατιωτικές του υποχρεώσεις και το 1975 

διορίσθηκε επιμελητής στην έδρα του Εργατικού 

Δικαίου. Τον Φεβρουάριο του 1977 έλαβε 

υποτροφία από το γερμανικό ίδρυμα Alexander 

von Humboldt και μετέβη εκ νέου στο Μόναχο για 

μεταδιδακτορική έρευνα. Το 1981 δημοσίευσε τη 

διατριβή του επί υφηγεσία με θέμα «Συλλογική 

αυτονομία και κρατικός παρεμβατισμός στο 

εργατικό δίκαιο (εκδ. Αντ. Σάκκουλα). Το 1982 

έγινε εντεταλμένος υφηγητής της Νομικής Σχολής 

Πανεπιστημίου Αθηνών, το ίδιο έτος επίκουρος 

καθηγητής, το 1987 αναπληρωτής καθηγητής 

και το 1991 τακτικός καθηγητής του Εργατικού 

Δικαίου. Από το 1971 είναι δικηγόρος Πειραιώς, 

μέλος του Δικ. Συλλόγου Πειραιώς. Διετέλεσε 

μέλος του ΔΣ του Δικ. Συλλ. Πειραιώς επί 

προεδρίας Παπανικολάου. Επί σειρά ετών 

υπήρξε πρόεδρος της Εταιρείας Δικαίου 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΔΕΚΑ), η 

οποία το έτος 1996 (8-9 Νοεμβρίου) οργάνωσε 

από κοινού με το Δικ. Σύλλογο Πειραιώς στον 

Πειραιά το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εργατικού 

Δικαίου και Κοινωνικής Ασφάλισης (βλ. 

εισηγήσεις ΔΕΝ 1997, σελ. 353 επ.). Είναι 

διευθυντής συντάξεως του  ευρείας κυκλοφορίας 

περιοδικού εργατικού δικαίου «Δελτίον Εργατικής 

Νομοθεσίας». Είναι έγγαμος και πατέρας τριών 

παιδιών. Έχει εκπονήσει περισσότερες από 70 

μελέτες σε ελληνικά και ξένα περιοδικά. 

Κυριότερες εργασίες του είναι: Η διδακτορική του 

διατριβή, η επί υφηγεσία διατριβή «Συλλογική 

αυτονομία και κρατικός παρεμβατισμός στο 

Εργατικό Δίκαιο», Αθήνα-Κομοτηνή 1981, «Τα 

κοινωνικά δικαιώματα του Πολίτη», ΤοΣ 1976, σελ. 

113-186, «Εργατική Νομοθεσία, τομ. Α΄ 

Συνδικαλιστικό Δίκαιο-Απεργία», έκδοση ΔΕΝ 

1986, «Εργατική Νομοθεσία έκδ. 7η» (σε 

συνεργασία με τον Χαρ. Γκούτο), εκδ. ΔΕΝ 1988, 

«Η μεταβολή των όρων της συμβάσεως 

εξηρτημένης εργασίας», εκδ. ΔΕΝ 1990, 

«Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο», εκδ. ΔΕΝ 1996 και 

2007 (επίκειται νέα έκδοση), «Ατομικό Εργατικό 

Δίκαιο», σε συνεργασία με τον Κ. 

Παπαδημητρίου, εκδ. ΔΕΝ 2011 (επίκειται νέα 

έκδοση).  

 

Γιάννης Παναγόπουλος 

Πρόεδρος 

Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) 

 

Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας 

Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) από το 2006, ο Γιάννης 

Παναγόπουλος είναι και Πρόεδρος του 

Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ ΓΣΕΕ). Με σημαντική 

εμπειρία και αποδοχή στο ευρωπαϊκό και διεθνές 

εργασιακό γίγνεσθαι, ο Γιάννης Παναγόπουλος 

εκλέγεται ομόφωνα επί σειρά ετών στο 

Προεδρείο και την Εκτελεστική Επιτροπή της 

Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων 

(ETUC) καθώς και στο Γενικό Συμβούλιο της 

Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ITUC) 

ενώ ηγείται της ελληνικής αντιπροσωπείας 

εργαζομένων στην Διεθνή Οργάνωση Εργασίας 

(ILO) και έχει διατελέσει μέλος της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ). 

Εργαζόμενος από το 1974 στην Εθνική Τράπεζα 

της Ελλάδας, ξεκίνησε τη μακροχρόνια 

ενασχόλησή του με εργασιακά θέματα με την 

εκλογή του στη διοίκηση του Συλλόγου 

Υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας (ΣΥΕΤΕ), της 

Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών 

Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΤΟΕ) και στο 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας της 

Ελλάδας ως εκπρόσωπος των εργαζομένων. Σε 

μια περίοδο σύνθετων διαρθρωτικών 

μετασχηματισμών και οικονομικής κρίσης, ο 

Γιάννης Παναγόπουλος εργάστηκε για την 

ενότητα και τον εκσυγχρονισμό του εργατικού 

κινήματος με έμφαση στην προάσπιση των 

εργασιακών δικαιωμάτων, την κοινωνική 

συνοχή, την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς 

εργασίας και την αποτελεσματική εφαρμογή των 

αρχών και των κανόνων της ΕΕ στη χώρα μας. 

Ενθάρρυνε δράσεις κοινωνικού διαλόγου, 

εξωστρέφειας και διεθνών σχέσεων, 



εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, σε διμερείς και 

ευρύτερες πρωτοβουλίες συνεργασίας 

συνδικάτων για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού 

Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. 

 

Κωνσταντίνος Αγραπιδάς 

Γενικός Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων Υγείας 

Ασφάλειας και Ένταξης στην Εργασία 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Ο Κωνσταντίνος Αγραπιδάς είναι Διδάκτωρ 

Παντείου Πανεπιστημίου, με εξειδίκευση στα 

θέματα της αγοράς εργασίας, τις εργασιακές 

σχέσεις και την νομισματική πολιτική. Είναι 

εθνικός συντονιστής για την κοινωνική 

καινοτομία στην Ελλάδα. Έχει ασχοληθεί ως 

επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης με τον 

σχεδιασμό έξυπνων δράσεων για τον 

τεχνολογικό μετασχηματισμό της αγοράς 

εργασίας και την αναβάθμιση των ψηφιακών 

δεξιοτήτων εργαζομένων και ανέργων, καθώς 

και με δράσεις δημόσιας πολιτικής για την 

προσέλκυση Ελλήνων του εξωτερικού στην 

Ελλάδα. Το τελευταίο βιβλίο που έχει εκδώσει έχει 

τίτλο 100+1 ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ. 

 

Χρήστος Ιωάννου 

Διευθυντής Τομέα Απασχόλησης και Αγοράς 

Εργασίας  

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) 

 

Είναι οικονομολόγος, με σπουδές στην ΑΣΟΕΕ, 

νυν ΟΠΑ, και στο London School of Economics 

(M.Sc. και Ph.D). Διευθυντής τομέα 

Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας του ΣΕΒ 

από τον Σεπτέμβριο 2017. Διετέλεσε Βοηθός 

Συνήγορος του Πολίτη για θέματα Κοινωνικής 

Προστασίας και Συνήγορος Υγείας (2013-2017), 

μέλος του Σώματος Μεσολαβητών-Διαιτητών 

του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας 

(1991-2017). Εργάσθηκε ως σύμβουλος και 

διευθυντής  επιχειρήσεων και οργανισμών, 

εθνικών και διεθνών, επί σειρά ετών. Το 

ερευνητικό και επιστημονικό έργο του σε διεθνή 

και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, σε διεθνή 

και ελληνικά βιβλία αφορά την αγορά εργασίας, 

τους ανθρωπίνους πόρους, την πολιτική 

μισθών, την απασχόληση, τις εργασιακές 

σχέσεις, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Είναι 

μέλος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων 

της  Business Europe και αναπληρωματικό  μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς 

Οργάνωσης Εργασίας.   

 

 

Παυλίνα Καρασιώτου 

Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων 

 

Η Παυλίνα Kαρασιιώτου είναι Γενική Γραμματέας 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θέση που κατέχει από 

τον Ιούλιο του 2019. Είναι Οικονομολόγος, 

απόφοιτος του Τμήματος Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στα 

Οικονομικά (MSc in Economics) στο University 

College London και είναι διδάκτορας 

Οικονομικών (PhD in Economics) του Universite 

Catholique de Louvain. Θέμα της διδακτορικής 

διατριβής της είναι οι σχέσεις μεταξύ εκπαίδευσης 

και αγοράς εργασίας. Από το 2005 είναι στέλεχος 

του Υπουργείου Οικονομικών στο Γενικό 

Λογιστήριο του Κράτους, ενώ κατά την περίοδο 

2012-2014 έχει διατελέσει σύμβουλος του Γενικού 

Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών (2012-

2014) και Διευθύντρια του Γραφείου Γενικού 

Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής (2014-2015). 

Κατά την περίοδο αυτή χειρίστηκε θέματα 

αποκρατικοποιήσεων και κρατικών ενισχύσεων, 

ενώ είχε ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις με 

τους Θεσμούς κατά τη διάρκεια του δεύτερου 

Μνημονίου. Από το 2016 ασχολείται ενεργά με τα 

θέματα της κοινωνικής ασφάλισης, κυρίως με 

την επεξεργασία των οικονομικών πτυχών της. 

Είναι μέλος του Μητρώου Δημοσιονομικών 

Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών και του 

Μητρώου Διδασκόντων του Εθνικού Κέντρου 

Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Έχει 

εργαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (CEDEFOP). 

Μιλάει αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά και γερμανικά. 

 

Αλέξανδρος Βαρβέρης 

Α’ Υποδιοικητής  

e-ΕΦΚΑ 

 

Α’ Υποδιοικητής του e-ΕΦΚΑ από τον Ιούνιο του 

2021. Μέλος ΕΔΙΠ (σε αναστολή καθηκόντων) 

της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. και Αν. 

Διευθυντής του Εργαστηρίου Νομικής 

Πληροφορικής. Έχει συνεργασθεί με την «Διεθνή 

Επιτροπή Προσωπικής Καταστάσεως» με 

αντικείμενο την ηλεκτρονική ενοποίηση των 



ληξιαρχείων των κρατών μελών για πάνω από 

δέκα χρόνια και υπήρξε ο τεχνικός διευθυντής της 

ομάδας εμπειρογνωμόνων της επιτροπής, την 

τελευταία εξαετία. Επιπλέον επί δεκαετία διετέλεσε 

επιστημονικός συνεργάτης στο Εθνικό Κέντρο 

Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», 

συμμετέχοντας σε διάφορα ευρωπαϊκά 

προγράμματα σχετιζόμενα με την ασφάλεια των 

δεδομένων, e-learning, e-διακυβέρνηση, 

ηλεκτρονική υγεία, Πολιτιστική Κληρονομιά και 

Πολιτισμό. Απόφοιτος τμήματος Πληροφορικής 

και Ηλεκτρονικού μηχανικού, κάτοχος 

μεταπτυχιακού (MSc) στην «Επιστήμη της 

Πληροφόρησης» και διδακτορικού (PhD) από το 

Ε.Κ.Π.Α, με θέμα διατριβής «Υπερεθνική Ισχύς της 

Ληξιαρχικής Πράξης». 

 

Ελίνα Παπασπυροπούλου 

Γενική Διευθύντρια 

Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος 

 

Η Ελίνα Παπασπυροπούλου είναι απόφοιτος της 

Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Φοίτησε, επίσης, στη 

Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Leibniz στο 

Αννόβερο της Γερμανίας. 

Από τον Απρίλιο 2022 κατέχει τη θέση της Γενικής 

Διευθύντριας της Ένωσης Ασφαλιστικών 

Εταιριών Ελλάδος. Είναι, επίσης, Αντιπρόεδρος 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού 

Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών. Διαθέτει 25 

χρόνια εμπειρίας στον ασφαλιστικό κλάδο με 

εξειδίκευση στην ασφάλιση αστικής ευθύνης για 

μεγάλους εμπορικούς και βιομηχανικούς 

κινδύνους. Το 1997 ξεκίνησε ως underwriter 

Αστικής Ευθύνης στην Gerling VAG και το 1999 

ανέλαβε τη διεύθυνση του Κλάδου Αστικής 

Ευθύνης της εταιρείας. Από το 2015 έως το 2019 

είχε την Τεχνική Διεύθυνση στην HDI Global SE 

(underwriting και claims) για τις εργασίες της 

εταιρείας στην Ελλάδα, τις χώρες των Βαλκανίων 

και της ΝΑ Μεσογείου. Τον Σεπτέμβριο 2019 

ανέλαβε την Διεύθυνση του Τμήματος 

Προαιρετικών Αντασφαλίσεων στην AON 

Greece SA για τις εργασίες της εταιρείας στην 

Ελλάδα και την Κύπρο. Έχει διατελέσει μέλος της 

Επιτροπής Αστικής Ευθύνης της Ένωσης 

Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) από το 

2007 έως το 2011 και Αντιπρόεδρος αυτής από 

το 2011 έως το 2019. Επίσης, έχει διατελέσει 

Μέλος Δ.Σ. του Συνδέσμου Εκπροσώπων και 

Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιρειών (ΣΕΣΑΕ). Έχει 

συμμετάσχει ως εισηγήτρια για θέματα 

ασφάλισης Αστικής Ευθύνης, Κυβερνοκινδύνων 

και ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών στο 

Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών 

(ΕΙΑΣ), στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών 

Ελλάδος (ΕΑΕΕ), στον Σύνδεσμο Ελλήνων 

Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ), στο Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), στον 

Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), 

στον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος 

(ΣΕΒΕ) και στο Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου 

(ΑΙΚ). Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και 

προγράμματα επαγγελματικής και προσωπικής 

εξέλιξης και κατάρτισης (Talanx Management 

Development Program, Strategic Leadership 

Seminar SDA BOCCONI).  

 

 

Δημήτρης Κρεμαλής 

Εταίρος, Υπεύθυνος Εργατικού Δικαίου 

Κρεμαλής Δικηγορική Εταιρία 

 

O Δημήτρης Κρεμαλής είναι εταίρος στην 

Κρεμαλης Δικηγορική Εταιρεία, υπεύθυνος του 

τμήματος εργατικού δικαίου και μέλος 

Διοικητικού Συμβουλίου της παγκόσμιας ένωσης 

δικηγορικών εταιριών εξειδικευμένων στο δίκαιο 

των ανθρώπινων πόρων, Ius Laboris. Ηγείται για 

πάνω από μια δεκαετία μιας ομάδας 

εξειδικευμένων συνεργατών η οποία παρέχει 

νομική υποστήριξη σε Ελληνικές και διεθνείς 

επιχειρήσεις σε ένα ευρύ φάσμα εταιρικών, 

εργασιακών και θεμάτων ανθρωπίνων πόρων 

με συνεχή αναγνώριση ως κορυφαίο τμήμα σε 

διεθνείς νομικούς οδηγούς όπως οι Legal 500 και 

Chambers & Partners. Είναι κάτοχος 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο εργατικό 

δίκαιο και διδακτορικού στο ιατρικό δίκαιο από το 

Πανεπιστήμιο του Μονάχου και έχει 

πραγματοποιήσει μεταδιδακτορική έρευνα στο 

Πανεπιστήμιο του Illinois. Συμμετέχει σε εθνικά, 

πανευρωπαϊκά και διεθνή έργα, μεταξύ άλλων, 

ανθρωπίνων πόρων/κοινωνικού ελέγχου, 

κανονιστικής συμμόρφωσης, διαχείρισης των 

συνεπειών από τη λύση της εργασιακής σχέσης, 

σύνταξης και αναμόρφωσης κάθε είδους 

συμβάσεων εργασίας και εταιρικών πολιτικών, 

διαχείρισης μισθολογικών παροχών, εταιρικών 

αναδιοργανώσεων, μεταβίβασης επιχειρήσεων, 

νομικών ελέγχων κλπ., συντονίζοντας 

δικηγόρους, συμβούλους ανθρωπίνων πόρων 

και μέλη της διοίκησης εταιριών διαφορετικών 

εθνικοτήτων. Παράλληλα συμμετέχει σε 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες και σεμινάρια στο 

χώρο του εργατικού δικαίου, 

συμπεριλαμβανομένων θεμάτων απόσπασης 



ευρωπαίων υπηκόων/υπηκόων τρίτων χωρών 

και αδειών παραμονής. Επίσης αναλαμβάνει τη 

δικαστηριακή εκπροσώπηση ενώπιον 

δικαστηρίων κάθε βαθμού δικαιοδοσίας καθώς 

και την εξωδικαστική επίλυση διαφορών και 

μεσολάβηση. O Δρ. Κρεμαλής ήταν 

επιστημονικός υπεύθυνος του έργου της 

κωδικοποίησης του εργατικού δικαίου στην 

Ελλάδα (SRSS/C2017/03 Labour Law 

Codification in Greece), το οποίο 

χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Υπηρεσία 

Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι συνεργάτης της 

Παγκόσμιας Τράπεζας Εργασίας και διδάσκων 

σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα άρθρα του σε 

εργασιακά θέματα και θέματα δικαίου της υγείας 

έχουν δημοσιευθεί στην Ελληνική, Γερμανική και 

Αγγλική γλώσσα. 

 

 

Εμμανουήλ Μαστρομανώλης  

Γενικός Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής και 

Δημόσιας Περιουσίας 

Υπουργείο Οικονομικών 

 

Ο Εμμανουήλ Μαστρομανώλης είναι Γενικός 

Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής και 

Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου 

Οικονομικών από τον Ιανουάριο του 2022. Από 

τον Ιούλιο του 2019 μέχρι το Δεκέμβριο του 2021 

υπηρέτησε ως Προϊστάμενος του Νομικού 

Γραφείου της Γενικής Γραμματείας 

Πρωθυπουργού με κύρια αρμοδιότητα τη 

διαπραγμάτευση και σύναψη ,  για λογαριασμό 

της Ελληνικής Δημοκρατίας, επενδυτικών 

συμβάσεων μείζονος ενδιαφέροντος, καθώς και 

την παρακολούθηση νομικών ζητημάτων 

Εμπορικού Δικαίου που άπτονταν της 

αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας 

Πρωθυπουργού. Είναι Επίκουρος Καθηγητής 

στο γνωστικό αντικείμενο του Εμπορικού Δικαίου 

στη Νομική Σχολή ΕΚΠΑ, και τα διδακτικά και 

ερευνητικά ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται 

στους ειδικότερους τομείς του Δικαίου του 

Ανταγωνισμού, του Δικαίου της 

Αφερεγγυότητας και του Δικαίου των Εμπορικών 

Εταιρειών. Έχει δημοσιεύσει δύο μονογραφίες και 

σειρά άρθρων και μελετών σε ελληνικές και 

διεθνείς νομικές επιθεωρήσεις. Επί είκοσι και 

πλέον έτη δραστηριοποιήθηκε ως νομικός 

σύμβουλος επιχειρήσεων σε ζητήματα 

Εμπορικού Δικαίου. Απόφοιτος της Νομικής 

Σχολής ΕΚΠΑ και της Νομικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου της Pennsylvania, από την οποία 

απέκτησε το μεταπτυχιακό τίτλο LL.M. και το 

διδακτορικό του.  

 

 

Ειρήνη Παγανοπούλου 

Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού 

Pfizer Hellas 

 

Η Ειρήνη Παγανοπούλου διαθέτει 20 χρόνια 

εμπειρίας στο χώρο του HR. Ως Επικεφαλής 

Ανθρώπινου Δυναμικού στη Pfizer Hellas από το 

2010, έχει ηγηθεί μεγάλων projects όπως 

εξαγορές και συγχωνεύσεις, αναδιοργανώσεις 

και καινοτόμες πρωτοβουλίες, ενώ εξειδικεύεται 

σε θέματα talent and career transition και 

διαμόρφωσης εταιρικής κουλτούρας. 

Συγκεκριμένα, την τελευταία δεκαετία η Pfizer 

Hellas έχει διακριθεί 4 φορές ως Κορυφαίο 

Εργασιακό Περιβάλλον από το  Great Place to 

Work Institute. Από το 2020 ηγείται, επιπρόσθετα, 

της δημιουργίας και της στελέχωσης των δύο 

παγκόσμιων εμβληματικών κέντρων της Pfizer 

στην Θεσσαλονίκη: του Κέντρου Ψηφιακής 

Τεχνολογίας και του Κέντρου Επιχειρησιακών 

Λειτουργιών και Υπηρεσιών.  Έχει σπουδές 

Ψυχολογίας και κατέχει μεταπτυχιακά σε Human 

Resources Management (University of Stirling) 

και MBA (University of Strathclyde). Πρεσβεύει και 

προωθεί ουσιαστικά την διαφορετικότητα και την 

αποδοχή της, τις ίσες ευκαιρίες και τον σεβασμό 

σε κάθε άνθρωπο, υποστηρίζοντας ότι η αυτή η 

πολυφωνία είναι σημαντικό συστατικό και 

εμπλουτίζει θετικά την εταιρική κουλτούρα κάθε 

οργανισμού. 

 

 


