


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 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 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 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.



Σταύρος Κώστας, Πρόεδρος Φορολογικής Επιτροπής, Εληνο-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 μεγάλου ετήσιου Tax Forum του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού
Επιμελητηρίου, με τόπο διεξαγωγής, Αθήνα και Θεσσαλονίκη.



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.



Ιωάννης Φ. Σταυρόπουλος, Διευθύνων Εταίρος, Σταυρόπουλος & Συνεργάτες 
Δικηγορική Εταιρεία

Ο Ιωάννης Φ. 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». 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 Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου και σε αντίστοιχες επιτροπές άλλων Συνδέσμων και Επιμελητηρίων.



Μιχάλης Στεφανάκης, Senior Manager, Tax & Legal, Deloitte

Ο Μιχάλης Στεφανάκης είναι Senior Manager στην ομάδα διεθνούς φορολογικού δικαίου της Deloitte στην Ελλάδα. Η
ομάδα παρέχει φορολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διεθνείς ομίλους και επενδυτές με παρουσία ή
συναλλαγές στην Ελληνική αγορά. Έχει υποστηρίξει μερικά από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια σε
εξαγορές Ελληνικών επιχειρήσεων, ακινήτων και μη εξυπηρετούμενων δανείων. Επίσης, έχει υποστηρίξει Ελληνικούς
ομίλους σε φορολογικά θέματα που αφορούν στη διεθνή τους δραστηριοποίηση. Εργάζεται στην Deloitte από το
2012. Είναι απόφοιτος των νομικών σχολών του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν.



Έλλη Αμπατζή, Δικηγόρος/Senior Manager, Παπακωστόπουλος-Γρηγοριάδου και 
Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρεία

Η Έλλη Αμπατζή είναι Δικηγόρος και Διευθύντρια (Senior Manager) της CPA Law, εξειδικευμένη στο ευρωπαϊκό και
δημόσιο, ιδίως διοικητικό και φορολογικό δίκαιο. Είναι δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω και έχει σημαντική δικαστηριακή
εμπειρία, καθώς και εμπειρία σε εξωδικαστικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα
του φορολογικού και διεθνούς φορολογικού δικαίου και ασχολείται με τη δικαστική εκπροσώπηση και την παροχή
νομικών συμβολών σε φορολογικές υποθέσεις. Έχει επίσης σημαντική εμπειρία σε εξειδικευμένα θέματα, όπως η
ανταλλαγή πληροφορικών στον τομέα της φορολογίας στο πλαίσιο της διοικητικής συνεργασίας των κρατών
(αυτόματη, κατόπιν αιτήματος ή αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών), η συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο για
το Ξέπλυμα Χρήματος/ Χρηματοδότηση Τρομοκρατίας (δέουσα επιμέλεια, διοικητικές κυρώσεις, έλεγχοι από την Αρχή
και τις εποπτεύουσες Αρμόδιες Αρχές), καθώς και η διαφάνεια ως προς το πρόσωπο των πραγματικών δικαιούχων
(ταυτοποίηση, Μητρώα Πραγματικών Δικαιούχων, φορολογικές επιπτώσεις). Αντιπροσωπευτική επαγγελματική
εμπειρία: Παροχή συμβουλών σε θέματα ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς φορολογικού δικαίου (φορολογία
εισοδήματος, φορολογικοί έλεγχοι, Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή, κλπ.),
εκπροσώπηση πελατών ενώπιον Διοικητικών και Δικαστικών Αρχών επί θεμάτων δημοσίου δικαίου και, ειδικότερα,
φορολογικού, διοικητικού και δικαίου δημοσίων συμβάσεων, παροχή εξειδικευμένων συμβουλών σε θέματα, όπως η
αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς (CRS/FATCA), η υποχρεωτική ανταλλαγή
πληροφοριών σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις (DAC6/MDR), η συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο
για το ΞΧ/ΧΤ (KYC/AML), καθώς και η διαφάνεια ως προς το πρόσωπο των πραγματικών δικαιούχων (UBO) και παροχή
συμβουλών σε θέματα ευρωπαϊκού και δημοσίου δικαίου, ιδίως διοικητικού και δικαίου δημοσίων συμβάσεων
(δημόσιοι διαγωνισμοί και σχετικές διαδικασίες).



Βασιλική Π. Μιχαλοπούλου, Εταίρος, Σταυρόπουλος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Η Βασιλική Π. Μιχαλοπούλου είναι Δικηγόρος Αθηνών και Εταίρος της Δικηγορικής εταιρείας «ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» με κύριο αντικείμενο την παροχή φορολογικών συμβουλών αλλά και την εκπροσώπηση ελληνικών και
πολυεθνικών επιχειρήσεων ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων σε υποθέσεις άμεσης και έμμεσης εταιρικής
φορολογίας, τελωνειακού δικαίου, ενδοομιλικών συναλλαγών, εφαρμογής Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
και ενωσιακού δικαίου. Διαθέτει μακρόχρονη και εκτεταμένη εμπειρία σε υποθέσεις φορολογικών ελέγχων και
εξωδικαστικής εκπροσώπησης επιχειρήσεων ενώπιον των φορολογικών αρχών και της Διεύθυνσης Επίλυσης
Διαφορών, ενώ ασχολείται και με την προετοιμασία Φακέλων Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών. Είναι
απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών MSc in Business for Lawyers από το ALBA Graduate Business School, κάτοχος διπλώματος ειδίκευσης
στο φορολογικό δίκαιο με τίτλο ALBA Postgraduate Professional Diploma in Taxation και κάτοχος του επαγγελματικού
διπλώματος Advanced Diploma in International Taxation (ADIT) από το βρετανικό Chartered Institute of Taxation. Είναι
μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και του Ελληνικού Παραρτήματος του International Fiscal Association (IFA).
Έχει συμμετάσχει στην έκδοση του Νομικού Επενδυτικού Οδηγού “Greek Law Digest – The Official Guide to Greek law”
με το άρθρο της “Indirect Taxes in Greece”.



Αντιγόνη Τσίρου, Tax Director, PwC Greece

H Αντιγόνη Τσίρου είναι Director στο Φορολογικό και Νομικό Τμήμα της PwC. H Aντιγόνη έχει πάνω από 10 χρόνια
εμπειρία παροχής φορολογικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της διεθνούς φορολογίας και φορολογικού
σχεδιασμού, καθώς και αναδιοργανώσεων επιχειρήσεων (tax structuring) καθώς και στον τομέα των επενδυτικών
κινήτρων (Incentives). Η Αντιγόνη έχει υποστηρίξει ένα μεγάλο αριθμό εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε
διάφορους κλάδους (φαρμακευτικές, παραγωγής τροφίμων, τεχνολογίας και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις) για την
υπαγωγή τους σε διάφορους αναπτυξιακούς νόμους. Η Αντιγόνη είναι δικηγόρος Αθηνών και Νέας Υόρκης



Αλίκη Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Γραφείου Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών 
Επενδύσεων & ΣΔΙΤ, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Η Αλίκη Παπαδοπούλου κατέχει τη θέση της Διευθύντριας του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών

Επενδύσεων και ΣΔΙΤ (ΓΓΙΕ & ΣΔΙΤ) από τον Οκτώβριο του 2020. Πριν από το διορισμό της εργαζόταν ως δικηγόρος σε

γνωστή δικηγορική εταιρεία με κύριο αντικείμενο το εμπορικό και φορολογικό δίκαιο. Ασχολείται με το νομοθετικό

έργο, τη δευτερογενή νομοθεσία, με πληθώρα ζητημάτων που αφορούν την εφαρμογή και ερμηνεία των επενδυτικών

νόμων, με τον προγραμματισμό δράσεων της Γενικής Γραμματείας, τον συντονισμό των Γενικών Διευθύνσεων που

ανήκουν στην Γενική Γραμματεία και κάθε εν γένει ζήτημα που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που ανήκουν στην ΓΓΙΕ

και ΣΔΙΤ. Είναι απόφοιτος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος

στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από τη Νομική Αθηνών και κάτοχος διπλώματος στην Ελληνική Φορολογία. Έχει ασχοληθεί με

συγχωνεύσεις, νομικούς ελέγχους, με φορολογικά θέματα, καθώς επίσης και με πληθώρα θεμάτων εταιρικού δικαίου.


