
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ



Η Έφη Αδαμίδου είναι Γενική Διευθύντρια, Επικεφαλής Φορολογικών και Νομικών Υπηρεσιών της KPMG στην Ελλάδα.
Η Έφη διαθέτει μεγαλύτερη από 20 χρόνια εμπειρία σε θέματα Ελληνικής και διεθνούς φορολογίας (φορολόγηση
επιχειρήσεων, διεθνής φορολογία επιχειρήσεων, φορολόγηση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών) και έχει συμμετάσχει
σε συμβουλευτικά έργα για μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα. Ειδικεύεται σε θέματα τεκμηρίωσης τιμών
ενδοομιλικών συναλλαγών, καθώς και στο σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικών, διαδικασιών και ελεγκτικών
μηχανισμών για τον καθορισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ενδοομιλικών συναλλαγών. Έχει επίσης
εκτεταμένη εμπειρία στην υποστήριξη των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων ενδοομιλικών
συναλλαγών.

Έφη Αδαμίδου, Partner, Head of Tax and Legal, KPMG Ελλάδος



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 Επιμελητηρίου από το 2015. Είναι περήφανος
πατέρας δύο παιδιών και λάτρης των σπορ.

Γιάννης Αθανασιάδης, Διευθυντής Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Παπαστράτος



Γιάννης Αντωνόπουλος, Διευθυντής Φορολογίας & Επενδυτικών Κινήτρων, Μυτιληναίος Α.Ε.

Ο Γιάννης Αντωνόπουλος είναι Διευθυντής Φορολογίας & Επενδυτικών Κινήτρων του Ομίλου Μυτιληναίος. Με πάνω
από δύο δεκαετίες φορολογικής και χρηματοοικονομικής εμπειρίας, οι τομείς εξειδίκευσής του περιλαμβάνουν τον
φορολογικό σχεδιασμό και τη διαχείριση κινδύνων εσωτερικού και εξωτερικού, την υποβολή εκθέσεων και τη
συμμόρφωση με πρότυπα, ρυθμιστικά και διακυβέρνησης, καθώς και συγχωνεύσεις και εξαγορές. Το έργο του
επικεντρώνεται στην ανάπτυξη φορολογικών πολιτικών και διαδικασιών, βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες του
φορολογικού τμήματος στο πλαίσιο αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Έχει επίσης μεγάλη εμπειρία σε εθνικά και
κοινοτικά προγράμματα ενίσχυσης επενδύσεων. Ο Γιάννης έχει δεσμευτεί να προωθήσει ένα παραγωγικό και
αποδοτικό φορολογικό τμήμα. Ηγείται μιας ευέλικτης και αποτελεσματικής ομάδας η οποία χειρίζεται όλες τις εγχώριες
και διεθνείς φορολογικές υποθέσεις, καθώς και τις περιπτώσεις επενδυτικών κινήτρων του Ομίλου σε όλο τον κόσμο.
Είναι μέλος της Φορολογικής Επιτροπής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΕΒ) και μέλος ΔΣ του Συνδέσμου
Ελλήνων ΟικονομικώνΔιευθυντών (ΣΕΟΔΙ).



Απόστολος Βεσυρόπουλος, Υφυπουργός Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας
Περιουσίας, Υπουργείο Οικονομικών

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
Αναπληρωτής 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.



Διαθέτει 25 χρόνια συνολικής επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού με εξειδίκευση σε
πρακτικές μισθοδοσίας, διαχείρισης απόδοσης και ανάπτυξης ανθρώπων και εγκατάσταση συστημάτων ανθρώπινου
δυναμικού σε πολλούς διαφορετικούς τομείς της αγοράς, όπως Λιανικό εμπόριο, Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα και
Συμβουλευτικές εταιρείες. Επιπλέον, έχει διαχειριστεί και υλοποιήσει έργα βελτιστοποίησης συστημάτων HR. Το
2019 εντάχθηκε στο Group HR της Τράπεζας Πειραιώς, αναλαμβάνοντας το ρόλο του Προϊσταμένου Μισθοδοσίας &
Προϋπολογισμού. Το πιο πρόσφατο βασικό επίτευγμα είναι η επιτυχής εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας
για την Τράπεζα που ανταποκρίνεται στο αίτημα της κυβέρνησης.

Τάσος Βορηάς, Προϊστάμενος Μισθοδοσίας & Προϋπολογισμού, Group Human Resources,
Τράπεζα Πειραιώς



Daniel Bunn is President and CEO of the Tax Foundation. Daniel has been with the organization since 2018 and, prior to
becoming President, successfully built its Center for Global Tax Policy, expanding the Tax Foundation’s reach and impact
around the world. 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.
Daniel lives in Halethorpe, Maryland, with his wife and their three children.

Daniel Bunn, President & CEO, Tax Foundation



Ο Ιωάννης Γιαννίδης γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1950 στο Πειραιά. Είναι Ομότιμος Καθηγητής του Ποινικού Δικαίου
και της Ποινικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε
Νομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου
(Dr. Juris). Τα έτη 1983-1984 εργάστηκε ως επιμελητής στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου.
Το έτος 1985 επέστρεψε στην Ελλάδα και το έτος 1986 ίδρυσε το δικηγορικό γραφείο Ιωάννης Γιαννίδης και
συνεργάτες. Το έτος 2007 ίδρυσε την εταιρεία Ιωάννης Γιαννίδης Δικηγορική Εταιρεία. Τα έτη 2005-2007 διετέλεσε
Αναπληρωτής Πρόεδρος και τα έτη 2007 – 2009 Πρόεδρος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το έτος 2015 είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου. Έχει
συμβουλεύσει και εκπροσωπήσει διεθνείς και ελληνικούς οργανισμούς και έχει συμμετάσχει σε
νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Υπήρξε για 10 χρόνια (2004-2014) μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Από το 1993 ήταν νομικός σύμβουλος και από το έτος
2014 Δικαστικός Σύμβουλος του Διοικητικού της Συμβουλίου. Από το έτος 2014 είναι μέλος του Νομικού Συμβουλίου
της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Ασκεί ποινική δικηγορία από το έτος 1986 ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών με έμφαση στο οικονομικό έγκλημα.

Ιωάννης Γιαννίδης, Ομότιμος Καθηγητής Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας,
Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών



Σωτήρης Γιούσιος, Senior Partner & Head of Tax, Grant Thornton Ελλάδος

Ο Σωτήρης Γιούσιος είναι Senior Partner & Head of Tax της Grant Thornton και ιδρυτικό μέλος της Grant Thornton από
το 1998 με επαγγελματική εμπειρία άνω των 20 ετών. Κατά τη διάρκεια της πολυετούς του σταδιοδρομίας, ο Σωτήρης
Γιούσιος έχει παράσχει υπηρεσίες φορολογικού συμβούλου σε πλείστες Ελληνικές και αλλοδαπές επιχειρήσεις σε
όλους τους κύριους επιχειρηματικούς τομείς, όπως τράπεζες, βιομηχανία, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια κτλ. Επίσης
παρέχει φορολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εισηγμένες και σε πολυεθνικές εταιρείες και ειδικεύεται στο
φορολογικό σχεδιασμό, το λογιστικό έλεγχο και τον καθορισμό των τιμών μετάβασης (Transfer Pricing).



Ιωάννης Κ. Δρυλλεράκης, Διευθύνων Εταίρος, Δρυλλεράκης & Συνεργάτες Δικηγορική
Εταιρεία

Ο Ιωάννης K. Δρυλλεράκης είναι Δικηγόρος, Διευθύνων Εταίρος της δικηγορικής εταιρείας Δρυλλεράκης & Συνεργάτες
(ειδίκευση στο business law περιλαμβανομένου του φορολογικού δικαίου). Διετέλεσε για περισσότερο από 20 χρόνια
Γενικός Διευθυντής Νομικών και Φορολογικών Υπηρεσιών των θυγατρικών επιχειρήσεων της Exxon και εν συνεχεία της
Shell στην Ελλάδα καθώς και μέλος των Δ.Σ. τους και των Συμβουλίων Διοικήσεών τους. Διαθέτει εκτεταμένη και
μακρόχρονη εμπειρία σε θέματα πάσης φύσεως επενδύσεων, ιδιωτικοποιήσεων και αποκρατικοποιήσεων, έχοντας
ενεργήσει σε πολλές περιπτώσεις ως νομικός σύμβουλος είτε του Ελληνικού Δημοσίου είτε διεθνών και Ελλήνων
επενδυτών. Έχει διατελέσει Διαιτητής και Επιδιαιτητής και έχει χειριστεί σημαντικές υποθέσεις διαιτησίας. Έχει
συμμετάσχει σε Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές για τη μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου σε θέματα φορολογικού
δικαίου, ανταγωνισμού και ιδιωτικοποιήσεων. Διετέλεσε τακτικό μέλος των ανεξάρτητων αρχών Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς και Ανταγωνισμού και του Δ.Σ. πολλών ελληνικών εταιρειών, εισηγμένων και μη. Είναι μέλος του
Δ.Σ.Α., μέλος Δ.Σ. του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος και πρώτος Πρόεδρός του, Αντιπρόεδρος της
Ελληνικής Εταιρείας Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών, Ταμίας της Ελληνικής Ένωσης Ευρωπαϊκού
Δικαίου, μέλος της Διεθνούς Ένωσης Φορολογικού Δικαίου (IFA) και του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων. Είναι
τακτικό μέλος της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και του Ελληνο-
Γαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Είναι συγγραφέας νομικών βιβλίων και επιστημονικών άρθρων
σε νομικά και οικονομικά περιοδικά. Έχει δώσει διαλέξεις και έχει συμμετάσχει σε Συνέδρια ως ομιλητής ή συντονιστής
για θέματα φορολογικού δικαίου, αναπτυξιακώννόμων, εταιρικού δικαίου και δικαίου του ανταγωνισμού.



Raluca Enache, Associate Partner, KPMG’s EU Tax Centre

Raluca is a member of KPMG's EU Tax Centre, based in Bucharest. Raluca has over 15 years experience in EU and
international direct tax law, more recently with a focus on anti-abuse measures and transparency initiatives, including
the EU Mandatory Disclosure Rules, the OECD MLI, EU anti-abuse legislation and state aid issues. Before joining the EU
Tax Centre, Raluca worked in KPMG’s financial services tax practice and spent three years in London advising institutional
investors as part of the global operational taxes team of a large banking and financial services group.



Θεοφάνης Ζώης, Δημοσιογράφος, Η Ναυτεμπορική

Ο Θεοφάνης Ζώης εργάζεται ως δημοσιογράφος καταγράφοντας την δραστηριότητα στον τομέα των μεταφορών και
υποδομών, αλλά και την οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα των φορέων Επαγγελματοβιοτεχνών και
Εμπόρων. Διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος στα Γραφεία Τύπου μεγάλης Τράπεζας και εταιρείας τηλεπικοινωνιών, ενώ από
το 1983 εργάζεται ως συντάκτης στην οικονομική εφημερίδα Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Εργάστηκε επίσης ως αρχισυντάκτης
σε κλαδικά περιοδικά, ενώ έχει διατελέσει διαπιστευμένος συντάκτης των υπουργείων Εμπορίου, Προεδρίας,
Εσωτερικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Ως ρεπόρτερ έχει καλύψει σχεδόν όλα τα γεγονότα του τομέα του τα
τελευταία πολλά χρόνια, αναδεικνύοντας τις προτάσεις και θέσεις φορέων και παραγόντων της αγοράς. Έχει αναπτύξει
πλούσια συνδικαλιστική δραστηριότητα, καθώς διατελεί για έκτη κατά σειράν φορά μέσα σε 12 χρόνια, εκπρόσωπος
των εργαζομένων στο Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ.



Η Μαρία Ζούπα είναι επικεφαλής της ομάδας παροχής φορολογικών συμβουλών & συμμόρφωσης επιχειρήσεων.
Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πολυεθνικές εταιρείες αναφορικά με ολόκληρο το εύρος εγχώριων και διεθνών
φορολογικών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης της εισόδου τους στην ελληνική αγορά, σύστασης, χρηματοδότησης,
λειτουργίας και αναδιάρθρωσης/μετασχηματισμών των ελληνικών θυγατρικών τους. 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 διαχειριστικής επιτροπής (executive committee) της εταιρείας.

Μαρία Ζούπα, Εταίρος, Ζέπος & Γιαννόπουλος



Eli Katz is a partner in the New York office of Latham & Watkins. He serves as Global Vice Chair of the firm’s Energy &
Infrastructure Industry Group and is a member of the firm’s Tax Department and Project Development & Finance
Practice. Over the past two decades, Mr. Katz has advised clients on some of the most notable transactions closed in
the power and renewable energy sector. His clients include leading independent power producers, large financial
institutions, and private equity, infrastructure, pension, and sovereign wealth funds. His practice is focused on energy
tax incentives, project development and financing, joint venture arrangements, capital raising and deployment
structures, mergers and acquisitions, and leasing transactions both internationally and in the United States. Prior to
joining Latham, Mr. Katz wasvice president and tax counsel at GE Energy Financial Services.

Eli Katz, Partner, Latham & Watkins LLP



Η Ασπασία Μάλλιου έχει σχεδόν 35 χρόνια εξειδίκευσης στην παροχή συμβουλών σε θέματα φορολογικού δικαίου
καθώς και σε ζητήματα εταιρικών δομών και διαχείρισης οικογενειακών περιουσιών. Συστηματικά, χειρίζεται
πολύπλοκες και πρωτότυπες φορολογικές υποθέσεις ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και του Συμβουλίου της
Επικρατείας. Έχοντας και την ιδιότητα του οικονομολόγου, διαθέτει επιχειρηματική προσέγγιση στην άσκηση του
δικαίου. Η Ασπασία έχει συμμετάσχει σε επιτροπές που έχουν συσταθεί για την εξέταση της φορολογικής νομοθεσίας
στο πλαίσιο δημοσίων διαβουλεύσεων στο Υπουργείο Οικονομίας και σε ομάδες εργασίας του Συνδέσμου
Επιχειρήσεων Ελλάδος για τη βελτίωση του φορολογικού συστήματος. Είναι γραμματέας του Ελληνικής Εταιρείας
Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Σπουδών καθώς και ταμίας στο ελληνικό παράρτημα της IFA. Έχει
οργανώσει και συμμετάσχει σε πολυάριθμα σεμινάρια, διαλέξεις, συνέδρια και ομάδες εργασίας για την ερμηνεία της
φορολογικής νομοθεσίας στη Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Ασπασία έχει διδάξει μαθήματα φορολογικού δικαίου στο
ALBA Graduate Business School και σεμινάρια στη Νομική Εταιρία Αθηνών και στο Υπουργείο Οικονομικών για τις
εξελίξεις στον φορολογικό κώδικα. Κατά τα τελευταία χρόνια, συνεργάζεται στα προγράμματα του μεταπτυχιακού του
Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών ως εισηγήτρια. Επί δεκαετίες δημοσιεύει άρθρα και μελέτες σε νομικά περιοδικά
και εφημερίδες και ασχολείται με την ερμηνεία του φορολογικού δικαίου. Από το 2011, η Ασπασία είναι εκδότρια του
παλαιότερου νομικού φορολογικού περιοδικού, Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, το οποίο και με διάφορες ιδιότητες
συνδράμει από το έτος 1989.

Ασπασία Μάλλιου, Εταίρος, ΠΟΤΑΜΙΤΗΣΒΕΚΡΗΣ



Άριελ Μανίκα, Tax Director, KPMG Ελλάδος

Η Άριελ Μανίκα είναι δικηγόρος και Tax Director στην KPMG στην Ελλάδα. Διαθέτει μεγαλύτερη από 20 χρόνια
εμπειρία σε θέματα Ελληνικής και διεθνούς φορολογίας με εξειδίκευση στη φορολόγηση επιχειρήσεων, διεθνή
φορολογία επιχειρήσεων, φορολογία ναυτιλιακών εταιρειών, φορολόγηση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και
προϊόντων, αναδιάρθρωση εταιρειών και ομίλων εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει συμμετάσχει σε
συμβουλευτικά έργα για μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα.



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.



Τερέζα Μεσσάρη, Γενική Διευθύντρια Οικονομικών και Εργασιών, Prodea Investments

Η Τερέζα Μεσσάρη κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Εργασιών και είναι εκτελεστικό μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας PRODEA Investments. H εμπειρία της στον χώρο του real estate ξεπερνά
τα 20 έτη καθώς προηγουμένως κατείχε υψηλόβαθμες θέσεις στο χώρο του real estate στους ομίλους της Εθνικής
Τράπεζας και της Eurobank, έχοντας ενεργό ρόλο στην ίδρυση και εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών της Grivalia
Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. στην οποία κατείχε τη θέση του Επικεφαλής Finance, Control & Operations. To 2010 συμμετείχε
στην ομάδα ίδρυσης της Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ η οποία αργότερα απορροφήθηκε από τη σημερινή PRODEA. Eίναι
απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (BSc in Informatics με εξειδίκευση στην ανάλυση, σχεδιασμό και
διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων) με συμπληρωματικές σπουδές στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς.



Ο Στέφανος Μήτσιος είναι Partner και Επικεφαλής του φορολογικού τμήματος της EY Ελλάδος. Εργάζεται στην EY με
έδρα την Αθήνα για πάνω από 35 χρόνια. Ειδικεύεται σε θέματα που αφορούν τη φορολογική στρατηγική και το
σχεδιασμό, τις εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, τη διεθνή φορολογία και τους φορολογικούς ελέγχους. Η
εμπειρία του εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα εταιριών, οι οποίες καλύπτουν κυρίως τους κλάδους των καταναλωτικών
προϊόντων, των πετρελαιοειδών και των αερίων, των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, και του χρηματοοικονομικού
κλάδου. Είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και τελειόφοιτος
του Νομικού τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης έχει ολοκληρώσει το
πρόγραμμα Kellogg Executive στο Πανεπιστήμιο Northwestern του Ιλινόις, ΗΠΑ. Έχει παρακολουθήσει πολλά
σεμινάρια, τόσο για τεχνικά και εξειδικευμένα φορολογικά θέματα, όσο και για ζητήματα στρατηγικής και διοίκησης.

Στέφανος Μήτσιος, Partner και Επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος, EY Ελλάδος



Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εταίρος, Δικηγορική Εταιρεία Σταυρόπουλος και Συνεργάτες

Η Βασιλική Μιχαλοπούλου είναι Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας Σταυρόπουλος και Συνεργάτες και
διαθέτει μεγάλη εμπειρία και ειδίκευση σε θέματα εταιρικού φορολογικού δικαίου. Ένα μεγάλο τμήμα της πρακτικής
της είναι αφιερωμένο στη δικαστική εκπροσώπηση πολυεθνικών επιχειρήσεων στα πεδία της άμεσης και έμμεσης
φορολογίας, των τελωνειακών διαφορών και των ειδικών φόρων κατανάλωσης, της εφαρμογής συμβάσεων
αποφυγής διπλής φορολογίας, των ενδοομιλικών συναλλαγών και διαφορών διεθνούς και ευρωπαϊκού φορολογικού
δικαίου. Παρέχει φορολογικές συμβουλές προς επιχειρήσεις σε τακτική βάση για σύνθετα νομικά ζητήματα, καθώς
και υποστήριξη στο πλαίσιο φορολογικών ελέγχων και εξωδικαστικών διαδικασιών ενώπιον των αρμοδίων
διοικητικών αρχών. Ασχολείται επίσης με την προετοιμασία Φακέλων Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών
καθώς και με την υποστήριξη πολυεθνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ πεδίο κλάδων της
βιομηχανίας σχετικά με ελέγχους ενδοομιλικών συναλλαγών και διαδικασίες αμοιβαίου διακανονισμού. Συμμετέχει
συχνά ως ομιλήτρια σε συνέδρια σχετικά με ζητήματα φορολογικού δικαίου. 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) του Chartered Institute of Taxation. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
και του Ελληνικού Παραρτήματος του International Fiscal Association. Έχει συμμετάσχει στην έκδοση του Νομικού
Επενδυτικού ΟδηγούGreekLaw Digest – TheOfficial Guide toGreek law με το άρθρο της Indirect Taxes in Greece.



.

Άγις Μοσχοβάκος, Partner, Tax, PwC Ελλάδος

Ο Άγις Μοσχοβάκος είναι επικεφαλής της ομάδας τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών της PwC Ελλάδος. Έχει
εξειδίκευση σε θέματα εταιρικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς φορολογικού δικαίου, ενδοομιλικών τιμολογιακών
πολιτικών και προετοιμασίας φακέλων τεκμηρίωσης. Έχει ευρύτατη εμπειρία παροχής φορολογικών
συμβουλευτικών υπηρεσιών σε πολυεθνικούς και τοπικούς οργανισμούς αναφορικά με το σχεδιασμό, την
υποστήριξη και την συμμόρφωση σε θέματα τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, με διασυνοριακούς
μετασχηματισμούς και μεταβιβάσεις και εξαγορές κλάδων, περιουσιακών στοιχείων και με την αναδιάρθωση των
δανειακών υποχρεώσεων τους. Έχει εκτενή εμπειρία στη διαχείριση φορολογικών και έργων ενδοομιλικών
συναλλαγών με πελάτες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας και στην διαρκώς αυξανόμενη έκθεση
των επιχειρήσεων σε ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης και φορολογικής διαφάνειας. Είναι πτυχιούχος της Νομικής
Σχολής Α.Π.Θ. και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλος στο φορολογικό δίκαιο (LLM Tax) από το Πανεπιστημίου του
Λονδίνου ενώ είναι απόφοιτος του Μακροχρόνιου Προγράμματος Κατάρτισης Στελεχών στο Φορολογικό Δίκαιο του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.



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

Ο Κωνσταντίνος Μοτσάκος είναι Principal στην Deloitte Ελλάδος 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 (προϋπολογισμός, προβλέψεις ταμειακών ροών κ.λπ.) στον κλάδο των κατασκευών, της ναυτιλίας, τoν
ξενοδοχειακό και των καταναλωτικών προϊόντων.



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. Είναι 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



Άγγελος Μπένος, Tax Partner, PwC Ελλάδος

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 στο
Λονδίνο και την Μόσχα. Πριν επανενταχθεί στην ομάδα μας στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 2019 ήταν Tax Partner
σε άλλη Big4 εταιρεία με έδρα το Λονδίνο. Ο Άγγελος Μπένος έχει πάνω από 16 χρόνια εμπειρία παροχής
φορολογικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της διεθνούς φορολογίας και φορολογικού σχεδιασμού,
καθώς και αναδιοργανώσεων επιχειρήσεων (tax structuring) καθώς και στον τομέα της τεκμηρίωσης ενδοομιλικών
συναλλαγών (Transfer Pricing) και επενδυτικών κινήτρων (Incentives). Ο Άγγελος Μπένος είναι υπεύθυνος των
ομάδων που ασχολούνται με θέματα διεθνούς φορολογίας και επενδυτικών κινήτρων, θέματα φορολογικής
συμμόρφωσης (Tax Compliance) καθώς και έμμεσης φορολογίας.



Σπύρος Παναγόπουλος, Finance Transformation Manager, Aegean Airlines

Ο Σπύρος Παναγόπουλος είναι υπεύθυνος του τμήματος Finance Transformation της Aegean Airlines. Εντάχθηκε στο
δυναμικό της Aegean Airlines το 2018, ενώ έχει εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης,
έργα due diligence και σε ελεγκτικές υπηρεσίες, δεδομένου ότι έχει εργαστεί στο παρελθόν σε μία από τις Big4
εταιρείες παροχής συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο του σημερινού του ρόλου, ο Σπύρος
επικεντρώνεται στη δημιουργία αξίας μέσω του εντοπισμού, σχεδιασμού και υλοποίησης έργων οικονομικού
μετασχηματισμού σε συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.



Τζένη Πάνου, Εταίρος και Επικεφαλής του Τμήματος Φορολογικών Υπηρεσιών, AS Network

Η Τζένη Πάνου είναι μέτοχος της Accounting Solutions AE και επικεφαλής του Τμήματος Φορολογικών Υπηρεσιών της
Εταιρείας. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών και έχει λάβει εξειδίκευση στη φορολογική νομοθεσία από το
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και Δικηγόρος παρ’ Αρείω
Πάγω. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία άνω των είκοσι ετών συνεργαζόμενη στο παρελθόν με τη
PricewaterhouseCoopers και σήμερα με την Αccounting Solutions ΑΕ. Ασχολείται με την παροχή φορολογικών
συμβουλευτικών υπηρεσιών προς πολυεθνικές και ελληνικές επιχειρήσεις, στα εξής αντικείμενα: Φορολογία Νομικών
Προσώπων, τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών, φορολογική επισκόπηση συμβάσεων, Διμερείς Συμβάσεις
Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, μετατροπές – συγχωνεύσεις, Διαγνωστικοί Φορολογικοί Έλεγχοι, φορολογικός
σχεδιασμός, θέματα χαρτοσήμου, φορολογία φυσικών προσώπων/ εκπατριζόμενων, κλπ. Αρθρογραφεί για φορολογικά
θέματα κάθε Κυριακή στην οικονομική ενότητα της εφημερίδας Καθημερινή και είναι μέλος της Φορολογικής
Επιτροπής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Μιλά αγγλικά και γαλλικά.



Αθανάσιος Παπανικολάου, Group CEO, Όμιλος Vivartia

O Αθανάσιος Παπανικολάου γεννήθηκε στην Αθήνα. Απόφοιτος της Βαρβακείου Σχολής, σπούδασε Οικονομικά στο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) με εξειδίκευση στο Marketing και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού
τίτλου (MSc) στο Διεθνές Management από το Πανεπιστήμιο INSEAD στη Γαλλία. Έχει εξειδίκευση στο Λιανικό Εμπόριο
και στην Οργάνωση και Διοίκηση μεγάλων οργανισμών, έχοντας διατελέσει, Γενικός Διευθυντής στην Continent Hellas
(Carrefour), όπου εργάστηκε στη Γαλλία και στην Ελλάδα για 8 χρόνια (1990-1998), Διευθύνων Σύμβουλος στην
Αρτοβιομηχανία Βενέτης για 3 χρόνια (1998-2001), Γενικός Διευθυντής (2001-2007) και Διευθύνων Σύμβουλος (2007-
2011) στον Όμιλο Everest, Διευθύνων Σύμβουλος (2011-2017) στον κλάδο Εστίασης του Ομίλου Vivartia (Goody's,
Everest, Olympic Catering), ενώ ταυτόχρονα διατέλεσε Αντιπρόεδρος του Ομίλου Vivartia (ΔΕΛΤΑ, Μπάρμπα Στάθης,
Goody’s, Everest). Από τον Ιούλιο του 2016 έως τον Μάρτιο του 2021, διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος στον Όμιλο
MIG, ενώ από τον Φεβρουάριο του 2018 κατείχε τη θέση του Εκτελεστικού Προέδρου στον Όμιλο Εστίασης της Vivartia.
Επιπροσθέτως, από το Νοέμβριο του 2016 έως τον Οκτώβριο του 2020 είχε διατελέσει Προέδρος του ΔΣ του Ομίλου
ΥΓΕΙΑ. Από 1 Απριλίου 2021 (μετά την εξαγορά της Vivartia από το CVC Capital Partners) κατέχει τη θέση του Group CEO
του Ομίλου Vivartia. Μιλά αγγλικά και γαλλικά. Είναι παντρεμένος και έχει τρεις κόρες.



Παναγιώτης Παπασταματίου, Γενικός Διευθυντής, Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής
Ενέργειας-ΕΛΕΤΑΕΝ

Ο Παναγιώτης Παπασταματίου είναι Διευθυντής Ανάπτυξης και Επικεφαλής του Χρηματοοικονομικού τομέα του
Ομίλου ENTEKA. Επιπλέον, είναι Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας ΕΛΕΤΑΕΝ.
Έχει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη ενεργειακών έργων στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια με ιδιαίτερη έμφαση και βαθιά
γνώση της αιολικής ενέργειας. Στο παρελθόν εργάστηκε ως σύμβουλος του Υπουργείου Ανάπτυξης καθώς και για άλλες
δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ με Διδακτορικό Δίπλωμα
στην Επιχειρησιακή Έρευνα και Ενεργειακή Πολιτική και Σχεδιασμό και μεταπτυχιακά μαθήματα στα Οικονομικά και
Διοίκηση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού
Συνδέσμου Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ, ΕΣΗΑΠΕ.



O 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 Ειρηνικός Πλατής είναι ιδρυτικός Εταίρος της Πλατής-Αναστασιάδης και Συνεργάτες – EY Law συνεργαζόμενης με την
EY Ελλάδος δικηγορικής εταιρείας και της συνεργαζόμενης δικηγορικής εταιρίας με την ΕΥ Ρουμανίας. Πριν ενταχθεί
στο δίκτυο EY Law, ο Ειρηνικός εργάστηκε σε διακεκριμένη δικηγορική εταιρεία του Λονδίνου. Είναι μέλος του
Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, καθώς και μέλος των Δικηγορικών Συλλόγων Βουκουρεστίου και Σόφιας.
Στην επαγγελματική του πορεία έχει διευθύνει νομικά περίπλοκες συναλλαγές, συμβουλεύοντας πελάτες σε όλο το
εύρος σχετικών έργων, νομικούς ελέγχους, σύνταξη και διαπραγμάτευση των συμβάσεων της συναλλαγής, σχολιασμός
χρηματοδοτικών συμβάσεων, έλεγχος και έκδοση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων. Η δικηγορική εταιρία που ηγείται
έχει διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο σε όλες τις πρόσφατες σημαντικές μεταρρυθμίσεις και την αντίστοιχη ανάγκη για
νομική υποστήριξη. Ενδεικτικές σχετικές δράσεις αφορούν αναδιαρθρώσεις κατά τις προ/παραπτωχευτικές διαδικασίες
και η προστασία προσωπικών δεδομένων με την ανάληψη συμμόρφωσης μεγάλων οργανισμών στην Ελλάδα και το
εξωτερικό. Ο Ειρηνικός Πλατής κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MJur) από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και
είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι μέλος
νομοπαρασκευαστικών επιτροπών και δημοσιεύει άρθρα σε ακαδημαϊκά περιοδικά και τον ημερήσιοτύπο.

Ειρηνικός Πλατής, Εταίρος, Πλατής-Αναστασιάδης και Συνεργάτες Law Partnership
associated with EY Law



Παναγιώτης Πόθος, Εταίρος, Κυριακίδης Γεωργόπουλος Δικηγορική Εταιρεία

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. Τέλος, 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.



Ελευθέριος Α. Ράντος, Εταίρος, Δρυλλεράκης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Ο Ελευθέριος Α. Ράντος είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, εταίρος της δικηγορικής Εταιρείας Δρυλλεράκης &
Συνεργάτες, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με Master II στο Διοικητικό Δίκαιο από το
Πανεπιστήμιο Aix-Marseille III (Γαλλία). Ειδικεύεται στους τομείς του δημοσίου και διοικητικού δικαίου, του εθνικού
και ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων. Έχει
χειριστεί σημαντικές φορολογικές υποθέσεις τόσο σε συμβουλευτικό επίπεδο όσο και ενώπιον των Δικαστηρίων όλων
των βαθμών, με έμφαση στους τομείς της φορολογίας επιχειρήσεων, των ομίλων επιχειρήσεων και των εταιρικών
μετασχηματισμών, της φορολογίας του χρηματοπιστωτικού τομέα, του ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου, του ΦΠΑ και
της φορολογίας στο πεδίο των κρατικών ενισχύσεων. Το επιστημονικό συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει
αρθρογραφία και συμμετοχή σε συλλογικά έργα στους τομείς του φορολογικού δικαίου και του δικαίου των κρατικών
ενισχύσεων. Έχει διατελέσει μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Νομικού Βήματος σε ζητήματα δημοσίου και
φορολογικού δικαίου. Διετέλεσε επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (2014-
2021).



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, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, Κάτοχος Έδρας Jean Monnet



Στέλιος Δ. Σαράντης, Μέλος ΔΣ, Ελληνικά Γαλακτοκομεία

Ο Στέλιος Δ. Σαράντης γεννήθηκε το 1990, κατοικεί στα Τρίκαλα και είναι μέλος της 3ης γενιάς των ιδιοκτητών του
ομίλου Ελληνικά Γαλακτοκομεία. Το 2013 αποφοίτησε από τη σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου. Το 2015 εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις υπηρετώντας ως Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός.
Έπειτα από μία διετή εκπαίδευση στις παραγωγικές εγκαταστάσεις του ομίλου σε Βουλγαρία και Ρουμανία, το 2016
ξεκίνησε διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων στο The Ohio State University των
ΗΠΑ. Από το 2018 είναι μέλος Δ.Σ. της εταιρίας Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε. επιφορτισμένος με την επίβλεψη των
παραγωγικών λειτουργιών, των εγκαταστάσεων και των επενδύσεων. Εκτός από τα Ελληνικά μιλάει επίσης Αγγλικά
και Ρουμανικά. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος και το 2022 εξελέγη μέλος Δ.Σ. του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΘΣΕ).



.

Στέλιος Σμπυράκης, Tax Principal, Global Investment & Innovation Incentives, Deloitte
Ελλάδος

Ο Στέλιος Σμπυράκης είναι Principal Global Innovation & Investment Incentives (GI3) καθώς και Chief Technology
Officer των Φορολογικών και Νομικών υπηρεσιών της Deloitte στην Ελλάδα. Είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, με
εξειδίκευση στη μικροηλεκτρονική και στις τηλεπικοινωνίες. Από το 1991 είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος. Έχει επαγγελματική εμπειρία άνω των 30 ετών σε διευθυντικές και συμβουλευτικές θέσεις στον τομέα
Τεχνολογίας 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 μεγάλα έργα τηλεπικοινωνιακών υποδομών και έχοντας συμμετάσχει σε ερευνητικά τεχνολογικά έργα,
τα οποία συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδεικτικά, η εμπειρία του
περιλαμβάνει: α) Συμβουλευτικές υπηρεσίες κρατικών ενισχύσεων σε μονάδες του Δημοσίου, β) Κρατικές ενισχύσεις /
επιχορηγήσεις / φορολογικές απαλλαγές για την ανάπτυξη ενσύρματων και ασύρματων ευρυζωνικών
τηλεπικοινωνιακών υποδομών στην Ελλάδα, γ) Φορολογικές ελαφρύνσεις σε δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής
έρευνας σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης στους τομείς τηλεπικοινωνιών, ανάπτυξης λογισμικού,
βιομηχανίας τροφίμων και φαρμάκου στην Ελλάδα, δ) Φορολογικά κίνητρα ευρεσιτεχνιών (Patent Box) βιομηχανιών
πλαστικών, ε) Αναπτυξιακός νόμος 4399/2016 σε τηλεπικοινωνίες, μεταποίηση και τουρισμό, στ) Στρατηγικές
Επενδύσεις Ν.4608/2019 σε ενέργεια, μέταλλα και τουρισμό.



.

Γιάννης Σμυρλής, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας,
Υπουργείο Εξωτερικών

Ο Γιάννης Σμυρλής είναι Πολιτικός Επιστήμονας, απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας
Διοίκησης και κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σχέσεις από το Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.). Διετέλεσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών στην Ελληνική
Προεδρία της Ε.Ε., 2013-2014. Εργάστηκε ως Σύμβουλος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων στον Ο.Δ.Ι.Ε. A.E. 2009-2010.
Διετέλεσε Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 2007-2009 και
Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Σ.Ε.Π.Ε. την περίοδο 2005-2007. Είναι ο πρώτος Έλληνας, ο οποίος πέτυχε να
εκλεγεί στη θέση του προέδρου της νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (YEPP) 2007-2009, της μεγαλύτερης
δηλαδή πολιτικής νεολαίας στην Ευρώπη. Υπηρέτησε ως Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. της Ν.Δ 2013-2019 ενώ
την ίδια περίοδο διετέλεσε Μέλος του Πολιτικού Γραφείου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Ε.Λ.Κ.) ως εκπρόσωπος
της Ν.Δ. Την περίοδο εκείνη καλλιέργησε προσωπικές σχέσεις με σημαντικούς παράγοντες στις Βρυξέλλες και στις
μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Υπήρξε Ευρωπαίος υπότροφος του German Marshall Foundation των ΗΠΑ, ενώ
έχει διατελέσει μέλος της Συνέλευσης των Νέων της Ε.Ε. για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα (2003), μέλος της Ελληνικής
Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (Ε.Ε.Π.Ε.) και μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων του
Ινστιτούτου Αιγαίου για το Δίκαιο της Θάλασσας και της Ναυσιπλοΐας. Εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας από το
2009. Η επαγγελματική του δραστηριότητα εκτείνεται στο χώρο της εστίασης, του εμπορίου και των εισαγωγών-
εξαγωγών. Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.



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

Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονομικών



Δικηγόρος Αθηνών από το 1986. Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας από το 1997. Ιδρυτής
και Διαχειριστής Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας Σταυρόπουλος & Συνεργάτες. 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
συμπεριλαμβανομένων και όλων των φορολογικών συνεδρίων που έχουν διοργανωθεί από το Ελληνοαμερικάνικο
Επιμελητήριο. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Φορολογικής Επιτροπής του
Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, ενώ συμμετέχει και σε αντίστοιχες επιτροπές άλλων Συνδέσμων και
Επιμελητηρίων. Έχει διακριθεί από τον κορυφαίο νομικό οδηγό παγκοσμίως Legal 500 με τη διάκριση Hall of Fame
στον τομέα του φορολογικού δικαίου.

Ιωάννης Σταυρόπουλος, Πρόεδρος Φορολογικής Επιτροπής, Ελληνο-Αμερικανικό
Εμπορικό Επιμελητήριο



Η Άννα Κ. Στρατινάκη γεννήθηκε το 1971 στ ην Αθήνα και είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Είναι πτυχιούχος της Νομ ικής
Σχολής του Αριστοτελ είου Πανεπιστημ ίου Θεσ/ νίκης. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Πανεπιστημ ίου
Αθηνών στο Ιδιωτ ικό Διεθνές Δίκαιο και Υπ. Διδάκτωρ στη Νομική Σ χολή του Πανεπιστημ ίου Αθηνών.
Διετέλεσε Γενική Γραμματέας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλ ισης και Πρόνο ιας από 18.3.2011 έως
17.3.2015. Ασκεί μ άχιμ η δικηγορία από το 1996, μ ε έμ φαση στο εμπο ρικό και το εργατ ικό δίκαιο. Έχει διατελ έσει νομ ικός
σύμβουλος σε διάφορες θέσεις της Δημόσιας Διοίκησης (Γ .Γ. Καταναλ ωτή, Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διο ίκησης και
Αποκέντρωσης, Υπ . Οικονομ ίας, Ανταγωνιστ ικότητ ας και Ναυτ ιλίας, Υπ . Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης) .
Νομοπαρασκευαστ ικά επεξ εργάστηκε τον ιδρυτ ικό Νόμο του ΕΦΕΤ, τον Νόμο για τα Υπερχρεωμ ένα Νοικο κυριά (Νόμος
Κατσέλ η), τον Νόμο για την Απλοποίηση Ίδρυ σης Επιχειρήσεων, τον Αναπτυξ ιακό Νόμο και τον Νόμο για την Κοινωνική
Οικονομ ία. Από 8.7.2019 μ έχρι και σήμ ερα είναι Γενική Γραμματέας Εργασίας, και μ ετέπειτα Εργασιακών Σχέσεων του

Υπουργείου Εργασίας και Κο ινωνικών Υποθέσεων. Νομοπαρασκευαστ ικά επ εξ εργάστ ηκε, κατά λό γο αρμο διότητας, το ν Ν .
4808/2021 «για την Προστασία της Εργασίας – Σύ σταση Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρηση Εργασίας». Επίσης, το ν Ν. 4635/2019
«Επενδύ ω στην Ελλάδα και άλλ ες διατάξ εις» ως προς τις διατάξ εις των Εργασιακών Σχέσεων. Κατ ά τα έτη της πανδημ ίας,
επεξ εργάστηκε νομοπαρασκευαστ ικά όλα τα μέτρα στήριξ ης της αγοράς εργασίας τα οποία θεσπ ίστ ηκαν, και ήταν υπεύθυ νη
για την επιχειρησιακή τους εφαρμο γή και υλοποίηση. Συγκεκριμ ένα Μηχανισμός ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (short-term work scheme)
(15.06.2020 έως 31.05.2022). Αποζημίωση Ειδικού σκοπού λόγω αναστολών συμβάσεων εργασίας («Αναστολές») (15.03.2020 έως
30.09.2021 και Ιαν 2022). Ανοικτό πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας του ΥΠΕΚΥΠ για την πρώτη πρόσληψη νέων ηλικίας 18-29 ετών
«ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ» (Θεσπίστηκε Δεκ. 2021). Ανοικτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, του ΥΠΕΚΥΠ
(Θεσπίστηκε Σεπτ. 2020). Την τρέχουσα χρονική περίοδο, η κυρία Στρατ ινάκη είναι επικεφαλ ής του έργου για την αναβάθμ ιση
του ΟΠΣ ΕΡΓΑΝΗ σε ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ καθώς και για την εφαρμο γή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Η κυ ρία Στρατ ινάκη διετέλ εσε
Μέλος του Δ.Σ. του Δικηγο ρικού Συλλόγου Αθηνών από το 2008 έως το 2011 και ήταν Μέλος της Επιστημο νικής Επιτροπής του
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών καθώς και Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου.

Άννα Στρατινάκη, Γενική Γραμματέας Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων



Ο κ. Κώστας Σφακάκης αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) το 1974 με πτυχίο στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1976 στην Ελεγκτική Εταιρεία Peat,
Marwick, Mitchell & Co. στο εξωτερικό και εν συνεχεία εργάσθηκε στην Ελλάδα από το 1977 έως το 1982 σε
υψηλόβαθμες θέσεις της Οικονομικής Διεύθυνσης των εταιρειών Bristol Myers International Corporation και Johnson
& Johnson Hellas AΒΕΕ. Από το 1983 ως το 2008 εργάσθηκε στην Εταιρεία Coca-Cola Τρία Έψιλον στη θέση του Country
CFO και του Corporate finance and external relations Director αποτελώντας μέλος της ομάδας των εξαγορών και
συγχωνεύσεων τις οποίες πραγματοποίησε ο Όμιλος. Από τον Οκτώβριο του 2014 κατέχει τη θέση του Συμβούλου
Διοίκησης επί φορολογικών θεμάτων του ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών) και είναι μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Λ.Τ.Ε. (Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων). Συμμετέχει, από το 2008 έως
σήμερα, ως Πρόεδρος ή μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια και τις Επιτροπές Ελέγχου εισηγμένων Επιχειρηματικών
Ομίλων. Είναι Τακτικό Μέλος του Ελληνικού Παραρτήματος του International Fiscal Association (IFA), του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος και της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Κώστας Σφακάκης, Μέλος της Φορολογικής Επιτροπής, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό
Επιμελητήριο



Gerassimos Thomas, Director General, Directorate General for Taxation and Customs Union,
European Commission

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


