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09:15 – 09:30

09:30 - 09:40

09:40 – 10:55

11:05 – 12:05

Ευάγγελος Τσεκρέκος
Πρόεδρος Δ.Σ - Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ)

Βασίλης Κουτεντάκης
Executive General Manager - Retail Banking and Distribution 
Networks, Τράπεζα Πειραιώς

Ξενοφών Αυλωνίτης
Group Compliance Officer, Alpha Bank

Ηλίας Στενός  
Country Compliance Officer, GSK Greece

Αμαλία Κυρίκου
Compliance, Strategy, Training & 
Communication Section Manager, Όμιλος OTE 

Αργυρώ Κασαπάκη 
Group Compliance Officer, Τράπεζα Πειραιώς 

Αναστασία (Νατάσα) Στάμου
Αντιπρόεδρος Β’, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Αθανάσιος Αθανασόπουλος
Group Compliance Officer,  Eurobank 

Χριστίνα Λιβαδά
Assistant Professor of Commercial Law, Special Legal Advisor, 
Alpha Bank

Χαιρετισμοί

Ενότητα I
Ο κανονιστικός κίνδυνος στις επιχειρήσεις

Ο κανονιστικός κίνδυνος – η επιχειρηματική προσέγγιση

Ενότητα IΙ
Η ποιότητα της Εταιρικής Διακυβέρνησης ως παράγοντας κινδύνου 
μη συμμόρφωσης

10:55 – 11:05

12:05 – 12:15

Διάλειμμα

Διάλειμμα
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Ενότητα IΙΙ
Αντιμετώπιση του κινδύνου ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με βάση τον κίνδυνο

12:15 – 13:40 Βασίλης Παναγιωτίδης
Διευθυντής, Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Theodoros Stavrou
Head of Compliance, Société Générale Bank Cyprus 

Κατερίνα Παυλάκη
AML/CFT Professional, Εξωτερική Σύμβουλος, ΕΥ Ελλάδος

Joël Pastre
Head Compliance, Anti-Corruption, Global Risk Profile

Σπύρος Θέμελης
Νομικός Σύμβουλος, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ / Philip Morris International

Γιάννης Μαστροκώστας
Εταιρικές Υποθέσεις - Διευθυντής Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
Καταπολέμησης Παράνομου Εμπορίου, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ/ Philip 
Morris International

13:50 – 15:05 Γιάννης Δρακούλης
Επικεφαλής τμήματος ειδικών ερευνών και εταιρικής 
συμμόρφωσης, ΕΥ Ελλάδος 

Κατερίνα Παυλάκη
AML/CFT Professional, Εξωτερική Σύμβουλος, ΕΥ Ελλάδος

Σοφοκλής Καραπιδάκης
Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Υπεύθυνος 
Προστασίας Δεδομένων (DPO), Μυτιληναίος Α.Ε

Saskia Rietbroek
CSS, Executive Director and Co-Founder, Association of 
Certified Sanctions Specialists (ACSS)

Daniel A. Tadros
Chief Legal Officer, American Steamship Owners Mutual 
Protection & Indemnity Association, Inc. - Shipowners Claims 
Bureau, Inc., Managers.

Ενότητα IV
Οικονομικές Κυρώσεις & Απαγορεύσεις

13:40 – 13:50 Διάλειμμα
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ΟΜΙΛΗΤΕΣ



Ο κ. Ευάγγελος Τσεκρέκος είναι πρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ) και Senior Director στην Κανονιστική Συμμόρφωση του Ομίλου της 
Τράπεζας Πειραιώς, με ευθύνη για τους τομείς Regulatory & Financial Markets and Investment 
Compliance και Group Controls & Compliance Support. 
Διετέλεσε επικεφαλής της Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Praxia Bank, όπου ασχολήθηκε εκτενώς με 
θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης σε περιβάλλον νέων τεχνολογιών.  
Ως επικεφαλής της Κανονιστικής Συμμόρφωσης στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
(ΤΧΣ-Hellenic Financial Stability Fund) διαχειρίστηκε, αφενός εσωτερικά θέματα Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης, αφετέρου θέματα πού άπτονται του συστήματος εσωτερικού έλεγχου και εταιρικής 
διακυβέρνησης των συστημικών τραπεζών. Διατέλεσε επί σειρά ετών Διευθυντής Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης στην Τράπεζα «BNP Paribas» - Υποκατάστημα Αθήνας, αναφορικά με όλες τις 
δραστηριότητες της BNP Paribas στην Ελλάδα. Παράλληλα, συμμετείχε ως μέλος στο Εxecutive 
Management Committee της ΒΝP Paribas στην Ελλάδα και στο CIB Continental Europe Compliance 
Committee. 
Ως επικεφαλής του Τμήματος Διεθνών Εποπτικών Υποθέσεων του Ομίλου «Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ», 
ασχολήθηκε εκτενώς με θέματα καταχώρισης, εκκαθάρισης, διακανονισμού τίτλων και παρακολούθησης 
σχετικών, κανονιστικών, εξελίξεων σε ευρωπαϊκό, θεσμικό, επίπεδο, αλλά και με γενικότερα θέματα του 
κοινοτικού, κανονιστικού, πλαισίου της κεφαλαιαγοράς. 
Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλος του Δικηγορικού 
Συλλόγου Ναυπλίου και εξειδικεύεται σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης στο χώρο των τραπεζικών 
και επενδυτικών υπηρεσιών. Επιπλέον, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 
από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στην Επικοινωνία από το UCL (Βέλγιο) και από το Τμήμα 
Επικοινωνίας και ΜΜΕ της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Είναι πιστοποιημένος ως Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και 
την International Compliance Association, με μεγάλη εμπειρία στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Ο κύριος Βασίλης Κουτεντάκης είναι Ανώτερος Γενικός Διευθυντής στην Τράπεζα Πειραιώς, επικεφαλής 
της Λιανικής Τραπεζικής και Δικτύου Καταστημάτων , μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και  
Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις και διευθύνσεις της Τράπεζας Πειραιώς από το 2004 και πριν από 
αυτό, έχει εργαστεί σε μεγάλους ομίλους όπως η Citibank N.A, η S&E&A Metaxa S.A. και η Procter & 
Gamble Hellas S.A.
Αποφοίτησε από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και έλαβε τον 
μεταπτυχιακό του τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο INSEAD στο Fontainebleau της 
Γαλλίας.
Είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών και Πρόεδρος του συλλόγου 
αποφοίτων Ελλάδος  του Πανεπιστημίου INSEAD .
Ζει στη Αθήνα και είναι παντρεμένος με τρία παιδιά.

Ευάγγελος Τσεκρέκος
Πρόεδρος Δ.Σ - Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ)

Βασίλης Κουτεντάκης
Executive General Manager - Retail Banking and Distribution Networks, 
Τράπεζα Πειραιώς
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Ο Ηλίας Στενός είναι Επικεφαλής Συμμόρφωσης και Επιχειρηματικής Ηθικής της GlaxoSmithKline 
Pharmaceuticals Greece από το 2015.  Είναι μέλος του Compliance Committee του Συνδέσμου 
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος.  Είναι Certified Ethics & Compliance Professional από τον 
οργανισμό Ethics & Compliance Initiative. 
Έχει επίσης αναλάβει το 2018, το ρόλο του Data Privacy Officer στο πλαίσιο της εφαρμογής του GDPR 
στην Ελλάδα και είναι επίσης Certified Information Privacy Professional από τον οργανισμό International 
Association of Privacy Professionals.
Έχει μακροχρόνια εμπειρία σε ρόλους Supply Chain & Commercial Operations καθώς και συμμετοχή σε 
έργα αναδιοργάνωσης διοικητικών δραστηριοτήτων και εγκατάστασης ERP συστημάτων.
Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της ΑΣΟΕΕ και κάτοχος ΜΒΑ του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Γεννήθηκε το 1969. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από το 2009 έως το 2019, 
εξαντλώντας το μέγιστο των δύο θητειών. Υπήρξε αναπληρωτής εκπρόσωπος της Επιτροπής στο Board 
of Supervisors της ESMA και Πρόεδρος σε σειρά νομοπαρασκευαστικών επιτροπών για την ενσωμάτωση 
Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Στην Επιτροπή εργαζόταν από το 1997 έχοντας διατελέσει Διευθυντής Εισηγμένων 
Εταιρειών την περίοδο 2003-2009. Τα πρώτα έξι χρόνια της καριέρας του εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα. 
Συμμετείχε στο Δ.Σ. της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων από τη σύστασή της και είναι 
μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης από το 2011. Έχει σπουδάσει Οικονομικά στο 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στα χρηματοοικονομικά από το Brunel University. 
Είναι ο πρώτος Έλληνας που έχει γίνει δεκτός στο Yale World Fellows Program.

Ηλίας Στενός  
Country Compliance Officer, GSK Greece

Ξενοφών Αυλωνίτης
Group Compliance Officer, Alpha Bank
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Αργυρώ Κασαπάκη
Group Compliance Officer, Τράπεζα Πειραιώς 

Η κ. Αικατερίνη-Αμαλία Κυρίκου εργάζεται από τον Οκτώβριο του 2010 στην υπηρεσιακή λειτουργία 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ. Από το 
Φεβρουάριο 2014 έως τον Μάρτιο 2017 εκτελούσε τα καθήκοντα Προϊσταμένης στο Τμήμα Διαχείρισης 
Υποθέσεων Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Από τον Απρίλιο 2017 είναι Προϊσταμένη του Τμήματος Στρατηγικής, 
Εκπαίδευσης και Επικοινωνίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης. 
Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό του Ομίλου ΟΤΕ από το 1998. Έχει διατελέσει στέλεχος της Υποδιεύθυνσης 
Επιχειρησιακού Σχεδιασμού ΟΤΕ (1998-2003) και Εσωτερικός Ελεγκτής (με εξειδίκευση σε έργο 
“διαχειριστικό-οικονομικό”) στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ΟΤΕ & στην Διεύθυνση Ανάπτυξης 
Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου ΟΤΕ (2003-2010). Πριν από τον Όμιλο ΟΤΕ, εργάσθηκε στις οικονομικές 
διευθύνσεις των εταιρειών Π.Ν. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ  Α.Ε. και UCB PHARMA ΕΛΛΑΣ Α.Ε., αποκτώντας εμπειρία 
σε λογιστικά θέματα και στην κατάρτιση / παρακολούθηση προϋπολογισμού και επιχειρησιακού σχεδίου.
Η κα. Κυρίκου είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου σε Διεθνείς Τραπεζικές & Χρηματοοικονομικές Σπουδές από το 
Southampton University του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιπρόσθετα, διαθέτει πιστοποίηση ως Certified Fraud 
Examiner (CFE) από το ACFE, Fraud Investigator (Advanced level) από το 
Frankfurt School of Finance & Management και διεθνή Πιστοποίηση σε θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης 
και Οικονομικού Εγκλήματος (International Advanced Certificate in Compliance & 
Financial Crime) από το International Compliance Association σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του 
Manchester. Είναι μέλος του ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) και του ΣΕΚΑΣΕ (Σύνδεσμος 
Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος). Ομιλεί Αγγλικά και Ιταλικά. 

Η  κα. Αργυρή Κασαπάκη  υπηρετεί στην θέση του Group Compliance Officer του Ομίλου της Τράπεζας 
Πειραιώς από τον Ιούλιο του 2014. Έχει 34 έτη τραπεζική εμπειρία, εκ των οποίων 16  και ως Επικεφαλής 
Μονάδων Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Πριν από τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς , εργάστηκε στην Ιονική 
Τράπεζα , στην  ALPHA BANK και στην Ελληνική Τράπεζα, παρέχοντας της υπηρεσίες της σε πλήθος 
διαφορετικών αντικειμένων (Αναλύτρια Πληροφορικής , Διευθύντρια Οργάνωσης , Διευθύντρια Λειτουργικής 
Υποστήριξης, Διευθύντρια Κανονιστικής Συμμόρφωσης ,κλπ).  Έχει πτυχίο Φυσικής  από το Πανεπιστήμιο 
Πατρών  και τίτλο σπουδών μεταπτυχιακών σπουδών στην <<Ανάλυση και Προγραμματισμό >> από το Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών . Είναι πιστοποιημένη ως Υπεύθυνη  Κανονιστικής Συμμόρφωσης 
από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Αμαλία Κυρίκου
Compliance, Strategy, Training & 
Communication Section Manager, Όμιλος OTE 
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Η Νατάσα Στάμου είναι Αντιπρόεδρος Β’ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Έχει μακροχρόνια εμπειρία 
σε θέματα χρηματοδότησης εταιριών μέσω IPOs, νέων εισαγωγών, υλοποίησης εταιρικών συναλλαγών 
εισηγμένων εταιριών και δημιουργίας νέων αγορών και προϊόντων.
Ασχολείται ενεργά με την εταιρική διακυβέρνηση και την αξιοποίηση του πλέγματος «περιβάλλον, κοινωνία και 
εταιρική διακυβέρνηση» («ESG») για την βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Είναι μέλος του Συμβουλίου 
Διοίκησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) και της μη κερδοσκοπικής Ενωσης 
για την Εταιρική Διακυβέρνηση 2020 – (Corporate Governance Hub 2020).
Εργάστηκε για είκοσι χρόνια στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αρχικά ως νομική σύμβουλος και μετέπειτα ως  
Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών και Υπεύθυνη Προστασίας 
Δεδομένων του Ομίλου. Είχε συμμετοχή σε Επιτροπές του Ομίλου του Χρηματιστηρίου (Επιτροπή Εισήγησης 
Πολιτικών, Επιτροπή Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, Επιτροπή Αξιολόγησης της Εναλλακτικής 
Αγοράς) και, ex officio, στην Εκτελεστική Επιτροπή του Χρηματιστηρίου.
Έχει διατελέσει εμπειρογνώμων διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, σε θέματα ελληνικού εταιρικού 
δικαίου, δικαίου κεφαλαιαγοράς και εταιρικής διακυβέρνησης.
Συμμετέχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και λαμβάνει μέρος σε διαπραγματεύσεις με κυβερνητικούς 
και εποπτικούς φορείς με σκοπό την προώθηση θέσεων για την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς.
Συμμετέχει επίσης σε νομικά  και οικονομικά συνέδρια με ομιλίες και εισηγήσεις.
Παρέχει εθελοντική εργασία, σε μη κερδοσκοπικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις.
Είναι δικηγόρος (Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (1990) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου LL.M του 
Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον (LL.M. Sotón 1995).
Μιλάει άπταιστα αγγλικά και καλά γαλλικά.
Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο κοριτσιών.

Ο Αθανάσιος Αθανασόπουλος είναι ο Group Compliance Officer της Eurobank.
Έχει επαγγελματική εμπειρία άνω των είκοσι ετών σε διοικητικές θέσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
στους τομείς κανονιστικής συμμόρφωσης, εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου και 
πιστοδοτήσεων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει πτυχίο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και 
μεταπτυχιακά από το London School of Economics και το University of Reading. Είναι Fellow του ICAEW 
(FCA) και Certified Director (IDP-C) από το INSEAD.

Αναστασία (Νατάσα) Στάμου
Αντιπρόεδρος Β’, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Αθανάσιος Αθανασόπουλος
Group Compliance Officer,  Eurobank 
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Ο Βασίλης Παναγιωτίδης παρακολούθησε το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών του Παντείου 
Πανεπιστημίου όπου και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο διεθνές οικονομικό, 
χρηματοπιστωτικό και τραπεζικό δίκαιο.  Από τον Οκτώβριο του 2000 εργάζεται στη Γενική Γραμματεία 
της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ). Είναι επικεφαλής της διεύθυνσης συστημάτων πληρωμών, 
καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος και φυσικής ασφάλειας τραπεζών, καθώς  και του Ελληνικού 
Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ), του φορέα εκπαίδευσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Εκπροσωπεί, 
μέσω της Γενικής Γραμματείας της ΕΕΤ, τις τράπεζες-μέλη της σε επιτροπές της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής 
Ομοσπονδίας και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών. Είναι μέλος των ΔΣ της ΔΙΑΣ Α.Ε., του ΤΕΚΕ και 
της ΕΛΑΝΕΤ και εκπροσωπεί την ΕΕΤ σε διάφορες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές κατά τη διαδικασία 
ενσωμάτωσης του ενωσιακού δικαίου στην ελληνική έννομη τάξη. 

Βασίλης Παναγιωτίδης
Διευθυντής, Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Η Χριστίνα Λιβαδά είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο του Εμπορικού Δικαίου στη Νομική 
Σχολή του ΕΚΠΑ. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο 
πανεπιστήμιο Panthéon-Assas (Paris II) στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και 
τη διδακτορική της διατριβή στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ. Το συγγραφικό της έργο αφορά κυρίως θέματα 
τραπεζικού δικαίου, δικαίου της κεφαλαιαγοράς, εταιρικού δικαίου, εταιρικής διακυβέρνησης και δικαίου 
της προστασίας του καταναλωτή. Είναι μέλος επιστημονικών σωματείων που δραστηριοποιούνται στο 
εμπορικό και το χρηματοπιστωτικό δίκαιο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι Ειδική Νομική Σύμβουλος 
της Alpha Bank και δικηγόρος Αθηνών. 

Χριστίνα Λιβαδά
Assistant Professor of Commercial Law, Special Legal Advisor, 
Alpha Bank
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Ο Θεόδωρος Σταύρου γεννήθηκε το 1973. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός ενώ κατέχει επίσης πτυχίο στη 
Διοίκηση από το Henley Management College στο Λονδίνο και  μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 
(MBA). Ξεκίνησε την καριέρα του ως πολιτικός μηχανικός και στη συνέχεια εντάχθηκε στην Κυπριακή 
Αστυνομία. Εργάστηκε ως αστυνομικός ανακριτής για πλημμελήματα και σοβαρά αδικήματα και το 2001 
προσχώρησε στη ΜΟΚΑΣ, τη Μονάδα Αδικημάτων Συγκάλυψης  της Κύπρου, ως ανακριτής για υποθέσεις  
ξέπλυματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 
Πέραν από τα κύρια καθήκοντά του ως ερευνητής, ο κ. Σταύρου καθ’ όλη τη διάρκεια των 17 ετών του 
στη ΜΟΚΑΣ, διετέλεσε επίσης εκπρόσωπος της Κύπρου σε διάφορους οργανισμούς όπως η Europol, η 
επιτροπή MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης, το FIU.net και άλλους. Εισήγαγε επίσης στη ΜΟΚΑΣ 
το αυτοματοποιημένο σύστημα υποβολής και ανάλυσης ύποπτων συναλλαγών / αναφορών, το οποίο πλέον  
χρησιμοποιείται από  όλους τους εποπτευόμενους οργανισμούς στην Κύπρο. 
Από το 2017, ο κ. Σταύρου εργάζεται σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και πιο συγκεκριμένα στον τομέα 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Σήμερα είναι  ο  Επικεφαλής του τμήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης της 
τράπεζας Societe Generale Cyprus.

Theodoros Stavrou
Head of Compliance, Société Générale Bank Cyprus 

Με προηγούμενη εμπειρία 15 χρόνων ως επικεφαλής της μονάδας AML/CFT της EUROBANK και κάτοχος 
της αντίστοιχης πιστοποίησης CAMS (CERTIFIED ANTIMONEY LAUNDERING SPECIALIST – ACAMS) και, 
νωρίτερα, με 23 χρόνων διαδρομή στο Δίκτυο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. 
Πτυχιούχος Στατιστικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων και τα δύο από το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ.
Μετά από την διαδρομή αυτή -στον πυρήνα της αγοράς που συσχετίζεται με τις οικονομικές συμπεριφορές 
των συμμετεχόντων σ’ αυτή- συνεργάζεται πλέον σαν σύμβουλος σε θέματα AML/CFT με την ΕΥ. 
Ειδικότερα, εξειδικεύεται σε θέματα που αφορούν στην κατανόηση των απαιτήσεων και την εφαρμογή σε 
τεχνικό, λειτουργικό και οργανωτικό επίπεδο, των ειδικών εθνικών και διεθνών οδηγιών και κανονισμών, 
σύμφωνα με τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές. Επίσης, στην ανάπτυξη μοντέλων ανάλυσης και αξιολόγησης 
των κινδύνων από την εφαρμογή αυτών, αλλά και την ανάλυση/έρευνα υποθέσεων που σχετίζονται με θέματα 
AML/CFT. 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
• CAMS: CERTIFIED ANTI-MONEY LAUNDERING (CAMS) SPECIALIST BY THE ASSOCIATION OF 
CERTIFIED ANTI-MONEY LAUNDERING SPECIALIST (ACAMS MEMBER) 
• ΕΤΙ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ: COMPLIANCE CERTIFICATION 
• ALBA: CERTIFIATION IN LEADERSHIP DEVELOPMENT 
• HARVARD BUSINESS SCHOOL: CERTIFICATION IN LEADERSHIP, MANAGEMENT, AND MENTORING 
• INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS: CIA REVIEW COURSE
 ΜΕΛΟΣ: ΣΕΚΑΣΕ, ΙΙΑ και Οικονομικού Επιμελητηρίου.

Κατερίνα Παυλάκη
AML/CFT Professional, Εξωτερική Σύμβουλος, 
ΕΥ Ελλάδος
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Ο Σπύρος Θέμελης είναι δικηγόρος, μέλος του Δ.Σ.Α. από το 1992. Από τον Απρίλιο του 2013, είναι νομικός 
σύμβουλος της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ, θυγατρικής στην Ελλάδα της PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 
(PMI). Πριν να αναλάβει αυτή τη θέση, είχε εργαστεί ως νομικός σύμβουλος της MOBIL OIL HELLAS και 
ως συνεργάτης δικηγόρος στα δικηγορικά γραφεία «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ» και «ΦΕΛΙΟΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», ενώ από το 2005 διατηρεί δικό του δικηγορικό γραφείο επί της οδού 
Κοδριγκτώνος 11Β.
Ο Σπύρος Θέμελης είναι απόφοιτος του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (LLM) στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, από το Πανεπιστήμιο 
Leicester της Αγγλίας. Διαθέτει πλούσια εμπειρία σε υποθέσεις αστικού, εμπορικού και εργατικού δικαίου. 
Ως νομικός σύμβουλος της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, συνεργάζεται συστηματικά με τα Τμήματα Συμμόρφωσης και 
Εσωτερικού Ελέγχου και είναι μέλος της Παγκόσμιας Ομάδας Εργασίας της PMI σε θέματα καταπολέμησης 
της διαφθοράς (PMI Anti-Corruption Working Group), εκπροσωπώντας τις εταιρείες της PMI που εδρεύουν 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σπύρος Θέμελης
Νομικός Σύμβουλος, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ / Philip Morris International

Joel Pastre, CEO of Global Risk Profile Sàrl (GRP), co-founded the company in 2009. By implementing 
innovative processes and strategies, and placing Due Diligence as the core of the business, GRP has 
quickly joined the ranks of internationally recognized specialists in the field of Third-Party Risk 
Management.  Prior to launching his own business, Mr. Pastre worked in the financial industry. 
Starting as a research and quantitative analyst, he was then entrusted with managing traditional 
equity and absolute return portfolios. He was notably in charge of the open fund AAA Long Only 
Fund European Equities, highly rated for its exceptional overall performance.

Joël Pastre
Head Compliance, Anti-Corruption, Global Risk Profile
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Ο Γιάννης Μαστροκώστας έχοντας εμπειρία σε εταιρείες καταναλωτικών και φαρμακευτικών προϊόντων στην 
Ελλάδα, την Αγγλία και τη Β. Ιρλανδία, ξεκίνησε την καριέρα του στην Παπαστράτος το 2005. Ανέλαβε θέσεις 
ευθύνης στο τμήμα Λειτουργιών ενώ το 2016 ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Στρατηγικών Καταπολέμησης 
Παράνομου Εμπορίου. Την περίοδο 2017-2019 κατείχε το ρόλο του Περιφερειακού Διευθυντή Στρατηγικών 
Καταπολέμησης Παράνομου Εμπορίου για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Philip 
Morris International στην Ελβετία. Από το 2019 έχει αναλάβει το ρόλο του Διευθυντή Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης Καταπολέμησης Παράνομου Εμπορίου υπεύθυνος για την Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρο, 
Μάλτα, Σλοβενία και Κροατία.
Ο Γιάννης Μαστροκώστας είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Διανοητικής Ιδιοκτησίας του 
Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Γιάννης Μαστροκώστας
Εταιρικές Υποθέσεις - Διευθυντής Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
Καταπολέμησης Παράνομου Εμπορίου,
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ/ Philip Morris International

Ο Γιάννης Δρακούλης είναι επικεφαλής του τμήματος ειδικών ερευνών και εταιρικής συμμόρφωσης της 
EY Ελλάδας. Διαθέτει 18ετή εμπειρία σε σύνθετα έργα διερεύνησης απατών, ελέγχου και αξιολόγησης 
συμμόρφωσης εταιρειών που υπόκεινται στο Νόμο περί Πρακτικών Διαφθοράς στην Αλλοδαπή και στο 
Νόμο Καταπολέμησης της Δωροδοκίας στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και υποστήριξης στην εκδίκαση 
υποθέσεων εταιρικών αντιδικιών.
Εξειδικεύεται σε θέματα έρευνας και εντοπισμού απάτης, στη δημιουργία πλαισίου πρόληψης και 
αντιμετώπισης της απάτης καθώς και στη διενέργεια ειδικών ελέγχων που σχετίζονται με το κανονιστικό 
πλαίσιο λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων. Τελευταία, ασχολείται με τις προσπάθειες των εταιριών 
να ελέγξουν το βαθμό συμμόρφωσης τους με τον  Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, 
με ελέγχους κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες όπως και με θέματα 
βελτιστοποίησης των διαδικασιών whistleblowing.
Είναι Πιστοποιημένος Ερευνητής Απατών (CFE), Πιστοποιημένος Ελεγκτής Πληροφοριακών Συστημάτων 
(CISA) καθώς και Πιστοποιημένος Επαγγελματίας πάνω στο Ξέπλυμα μαύρου Χρήματος (ACAMS). Είναι 
κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών πάνω στην «Απάτη και την Εγκληματολογική Ανάλυση», (LLM) 
από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και στα «Πληροφοριακά Συστήματα στις Επιχειρήσεις», (MSc) 
από το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt του Εδιμβούργου, καθώς και πτυχίου Οικονομικής Επιστήμης από το 
Πανεπιστήμιο Πειραιά.
Είναι μέλος του Ινστιτούτου κατά της Απάτης στην Ελλάδα, του Ελληνικού Ινστιτούτου Ελεγκτών Συστημάτων 
Πληροφορικής (Ε.Ι.Ε.Σ.Π.), καθώς και του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Έχει υπάρξει βασικός 
εισηγητής σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και άρθρα του έχουν δημοσιευθεί στον οικονομικό τύπο. 

Γιάννης Δρακούλης
Επικεφαλής τμήματος ειδικών ερευνών και εταιρικής συμμόρφωσης, 
ΕΥ Ελλάδος 

13



Saskia is the Executive Director and Co-Founder of the Association of Certified Sanctions Specialists 
(ACSS), a professional membership body for sanctions professionals worldwide. She is a Certified Sanc-
tions Specialist (CSS) and Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) and an industry leader in 
financial crime topics. Saskia has over 15 years of Sanctions/AML experience in the U.S., Latin America 
and Europe. Her global footprint enables Saskia to apply valuable expertise and insight into internation-
al training and financial crime compliance projects. 
Previously, Saskia was the Executive Director at SanctionsAlert, the world’s first information and train-
ing business on the subject, and before that was founder of AML Services International LLC, an an-
ti-money laundering training company. Prior to that, she was Financial Crimes Advisor to Fiserv, and 
she was also the founding executive director of the Association of Certified Anti-Money Laundering Spe-
cialists (ACAMS), where she spearheaded the development of the CAMS certification and co-led many 
international conferences. 
She is a frequent speaker in English, Spanish and Dutch on a variety of financial crime topics. 
She earned law degrees from Leiden University (Netherlands) and Universidad La Católica (Lima, Peru), 
and was admitted to the Lima Bar Association. She also holds an international MBA from 
Florida International University. She speaks fluent Dutch, English and Spanish, as well as basic 
German. She is based in the Netherlands. 

Saskia Rietbroek
CSS, Executive Director and Co-Founder, Association of 
Certified Sanctions Specialists (ACSS)

Ο Σοφοκλής Καραπιδάκης είναι ο Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Υπεύθυνος Προστασίας 
Δεδομένων (DPO) στην Μυτιληναίος Α.Ε. Πριν από αυτό το ρόλο κατείχε διάφορες θέσεις στην Siemens 
Ελλάδος καθώς και στην Siemens Γερμανίας στο Μόναχο ως Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και 
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) από το 2007 έως το 2018 καιvw υποδιευθυντής περιφερειακής 
στρατηγικής και ανάπτυξης από το 2001 έως το 2007. Πριν από αυτά διετέλεσε για πέντε έτη ως διευθυντής 
σε μεσαίας κλίμακας εργοτάξια.
Ο Σοφοκλής είναι διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
και κατέχει μεταπτυχιακό διετούς φοίτησης (Master of science) στην Στρατηγική από το Τεχνολογικό Ίδρυμα 
της Μασαχουσέτης,  Massachusetts Institute of Technology (MIT).  

Σοφοκλής Καραπιδάκης
Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Υπεύθυνος Προστασίας 
Δεδομένων (DPO), Μυτιληναίος Α.Ε
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Dan Tadros serves as Chief Legal Officer for Shipowners Claims Bureau, Inc., managers of the 
American Club. In this role, Dan has oversight of compliance and corporate governance, and offers 
legal support to all other departments, including Underwriting and Claims, as well as the Club’s offices 
in London, Piraeus, Shanghai, Hong Kong and Houston. Dan joined the American Club’s senior manage-
ment team in July 2019 with extensive experience in P&I, FD&D and Owners’ matters, having previously 
served as legal correspondent for many of the International Group Clubs. As a maritime lawyer with 
New Orleans and Houston based Chaffe McCall, LLP, the last 10 years as Practice Area Coordinator for 
the firm’s Admiralty Section, Dan dealt with a wide variety of maritime matters, 
including, oil pollution, environmental criminal matters, collisions, allisions, charter party disputes, 
cargo, personal injury, maritime liens and vessel arrests.     
Dan received a Bachelor of Arts degree from the University of Florida and his Juris Doctor from Loyola 
University College of Law – New Orleans, Louisiana. Dan is fluent in Modern Greek and is admitted to 
practice before the U.S. Fifth and Sixth Circuit Courts of Appeal, the U.S. District Courts for the 
Eastern, Western and Middle Districts of Louisiana, the Supreme Court of Louisiana, and the U.S. 
District Court for the Southern District of Texas. He is a member of the Maritime Law Association of the 
United States. 

Daniel A. Tadros
Chief Legal Officer, American Steamship Owners Mutual 
Protection & Indemnity Association, Inc. - Shipowners Claims Bureau, Inc., 
Managers.
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Bronze Sponsors

Ο Όμιλος Alpha Bank

Η Alpha Bank, Μητρική Εταιρία και βασική Τράπεζα του Ομίλου, ιδρύθηκε το 1879 από τον 
Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο. Ο Όμιλος Alpha Bank είναι ένας από τους μεγαλύτερους Ομίλους 
του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα. 
Προσφέρει ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών 
στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά και διαθέτει έναν από τους υψηλότερους δείκτες 
κεφαλαιακής επάρκειας στην Ευρώπη.
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Bronze Sponsors

Ο Όμιλος Eurobank είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός οργανισμός με παρουσία σε 
έξι  χώρες, σύνολο ενεργητικού €65,8 δισ. και ανθρώπινο δυναμικό 13.346 εργαζόμενους. 
Ξεκίνησε τη διαδρομή του το 1990 και έπειτα από μία δυναμική πορεία ανάπτυξης και 
εξαγορών, πρωτοστατεί τα τελευταία χρόνια στις εξελίξεις και τη διαμόρφωση του τραπεζικού 
περιβάλλοντος. 
Με συνολικό δίκτυο 651 σημείων εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο Όμιλος 
παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες 
και επιχειρήσεις. 
Στην Ελλάδα, η Eurobank δραστηριοποιείται με ευρύ δίκτυο λιανικής, εξειδικευμένα κέντρα 
εξυπηρέτησης επιχειρήσεων, δίκτυο private banking και βραβευμένα ηλεκτρονικά κανάλια. 
Η φιλοσοφία της Eurobank εστιάζει στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους 
πελάτες της, δίνοντας έμφαση στις εξειδικευμένες και διαφορετικές ανάγκες τους.
Ο Όμιλος επίσης διατηρεί στρατηγική θέση στη Βουλγαρία και τη Σερβία, και διακρίνεται 
στον τομέα διαχείρισης περιουσίας στην Κύπρο, το Λουξεμβούργο και το Λονδίνο.

Πέρα από την επιχειρηματική του δραστηριότητα, ο Όμιλος αναπτύσσει δράσεις κοινωνικής 
υπευθυνότητας ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται. 
Στο πλαίσιο αυτό  υλοποιεί ενέργειες  και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τους τομείς της Παιδείας, 
της Κοινωνίας, του Πολιτισμού, της Καινοτομίας και της Νεανικής Επιχειρηματικότητας, σε 
συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς και οργανώσεις, ενώ παράλληλα  δραστηριοποιείται 
έντονα σε θέματα προστασίας του Περιβάλλοντος, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

                                                                

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.eurobank.gr 
 

 
 

Ο Όμιλος Eurobank είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός οργανισμός με παρουσία σε έξι  χώρες, 
σύνολο ενεργητικού €65,8 δισ. και ανθρώπινο δυναμικό 13.346 εργαζόμενους. Ξεκίνησε τη διαδρομή του 
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Με συνολικό δίκτυο 651 σημείων εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο Όμιλος παρέχει ένα 
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Στην Ελλάδα, η Eurobank δραστηριοποιείται με ευρύ δίκτυο λιανικής, εξειδικευμένα κέντρα 
εξυπηρέτησης επιχειρήσεων, δίκτυο private banking και βραβευμένα ηλεκτρονικά κανάλια. Η φιλοσοφία 
της Eurobank εστιάζει στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες της, δίνοντας έμφαση 
στις εξειδικευμένες και διαφορετικές ανάγκες τους. 
 
Ο Όμιλος επίσης διατηρεί στρατηγική θέση στη Βουλγαρία και τη Σερβία, και διακρίνεται στον τομέα 
διαχείρισης περιουσίας στην Κύπρο, το Λουξεμβούργο και το Λονδίνο. 
 

 
Βασικά Μεγέθη Ομίλου  €δισ. 

Δάνεια (προ προβλέψεων) 44,9 

Καταθέσεις 45,3 

Σύνολο ενεργητικού 65,8 

Ίδια κεφάλαια 6,6 

Δίκτυο Εξυπηρέτησης Πελατών 651 

Ελλάδα 350 

Εξωτερικό 301 

Ημερομηνία στοιχείων: 31 Μαρτίου 2020  
 

 

Μετοχική Σύνθεση % 

Θεσμικοί & Ιδιώτες μέτοχοι    98,6 

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 1,4 

Ημερομηνία στοιχείων: 23 Μαΐου 2019  

 
Πέρα από την επιχειρηματική του δραστηριότητα, ο Όμιλος αναπτύσσει δράσεις κοινωνικής 
υπευθυνότητας ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται. Στο 
πλαίσιο αυτό  υλοποιεί ενέργειες  και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τους τομείς της Παιδείας, της 
Κοινωνίας, του Πολιτισμού, της Καινοτομίας και της Νεανικής Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με 
αναγνωρισμένους φορείς και οργανώσεις, ενώ παράλληλα  δραστηριοποιείται έντονα σε θέματα 
προστασίας του Περιβάλλοντος, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.  
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Contributors

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, εταιρικής 
στρατηγικής, συναλλαγών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των 
υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές 
και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. 
H EY λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1926. Η ΕΥ Ελλάδος διαθέτει γραφεία σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη, ενώ εντάσσεται στην περιοχή της ΕΜΕΙΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ινδία, 
Αφρική) και είναι μία από τις 31 χώρες που απαρτίζουν την περιοχή της CESA (Kεντρική, 
Ανατολική, Νοτιοανατολική Ευρώπη & Κεντρική Ασία) τη μεγαλύτερη περιοχή στην ΕΥ.
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Contributors

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα. Αποτελεί μία από τις 
τρεις μεγαλύτερες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση, 
ενώ οι μετοχές του διαπραγματεύονται στο διεθνές χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο μετοχικό 
του κεφάλαιο μετέχουν η Deutsche Telekom με ποσοστό 46% και το Ελληνικό Δημόσιο με 
5,5%. Ο Όμιλος ΟΤΕ απασχολεί περίπου 12.500 εργαζομένους στην Ελλάδα και περίπου 
20.000 συνολικά.
Ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών: σταθερή, κινητή τηλεφωνία 
και ευρυζωνικές υπηρεσίες, συνδρομητική τηλεόραση και ολοκληρωμένες λύσεις ICT. 
Παράλληλα, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στους τομείς των ναυτιλιακών επικοινωνιών 
και των ακινήτων. Εκτός Ελλάδας, δραστηριοποιείται στην αγορά τηλεπικοινωνιών της 
Ρουμανίας, όπου προσφέρει υπηρεσίες σταθερών και κινητών επικοινωνιών, καθώς και 
τηλεόρασης.
Με κεντρικό μήνυμα «ένας κόσμος, καλύτερος για όλους», η COSMOTE αποτελεί την ενιαία 
εμπορική μάρκα για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ομίλου. Αποστολή της, είναι να 
φέρει τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε όλους, ώστε να μπορεί ο καθένας να αξιοποιεί 
πλήρως τις ευκαιρίες του σήμερα και παράλληλα να χτίζει ένα καλύτερο αύριο.
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Contributors

Ποιά είναι η Infocredit Group; 

Τα τελευταία 45 και πλέον χρόνια,  η Infocredit Group αποτελεί τον κορυφαίο παροχέα 
λύσεων σε θέματα διαχείρισης κινδύνων. Προσφέρει πρόσβαση σε κρίσιμες και ευάλωτες 
επιχειρηματικές πληροφορίες σχετικά με μελλοντικούς πελάτες αλλά και υφιστάμενους, 
τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μιας εταιρείας. 
Μέσα από το αναγνωρισμένο δίκτυο στρατηγικών εταίρων της, η Infocredit Group στοχεύει 
στην ενίσχυση των επιχειρήσεων με μια αξιόπιστη και ολοκληρωμένη σειρά εργαλείων που 
μπορούν να τις βοηθήσουν στην εκπλήρωση των οικονομικών, νομικών και ηθικών τους 
υποχρεώσεων. 
Πιο συγκεκριμένα, μέσω της αποκλειστικής της στρατηγικής συνεργασίας με την 
LexisNexis Risk Solutions - μέλος της RELX Group και ηγέτιδας στους τομείς της διαχείρισης 
κινδύνων και ανάλυσης δεδομένων – η Infocredit Group προσφέρει ανώτερες λύσεις για 
τη συμμόρφωση των τοπικών εταιρειών με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες, μέσω του εργαλείου WorldCompliance, μία από τις πιο 
ολοκληρωμένες βάσεις δεδομένων παγκοσμίως, καθώς και άλλων λύσεων, για αυτόματη 
παρακολούθηση και έλεγχο του πελατολογίου. Τα εργαλεία αυτά παρέχουν πληροφορίες 
που αφορούν Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα, Παγκόσμιες Λίστες Κυρώσεων και Επιβολών, 
Δυσμενή Δημοσιεύματα στον Παγκόσμιο τύπο, μεταξύ άλλων.
Η Infocredit Group προσφέρει επίσης υπηρεσίες Διαχείρισης Πιστωτικών Κινδύνων, 
Συμμόρφωσης με τους Κανονισμούς, Εταιρικής Διακυβέρνησης, Επαγγελματικής Κατάρτισης 
καθώς και υπηρεσίες Ανάκτησης Χρεών. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://greece.infocreditgroup.com/ 

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ:  +357 22 398000
Email:  compliance@infocreditgroup.com
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ΣΥΝΑΨΗ ΝΕΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ
ΑΣΦAΛΕΙΑ

στο LexisNexis World 
Compliance Online Search Tool

ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ

Έλεγχος φυσικών/νομικών οντοτήτων και πλοίων σε παγκόσμιες λίστες:
LexisNexis®  WorldCompliance™ Online Search Tool

• Συνεχής παρακολούθηση και ανανέωση των προφίλ που διατηρούνται στη βάση.
• Άμεση ενημέρωση του συστήματος όσον αφορά νέες κυρώσεις.
• Περισσότερες από 600,000 φωτογραφίες φυσικών προσώπων.
• Περισσότερα από 2,500,000 στοιχεία για εύκολη αναγνώριση όπως αριθμός ταυτότητας, ημερομηνία γέννησης, αριθμός 

διαβατηρίου κ.α.
• Διασυνδέσεις κάθε οντότητας προς αναζήτηση με άλλες οντότητες που περιλαμβάνονται στο σύστημα.
• Δυνατότητα για επιπλέον έρευνα χωρίς χρέωση.
• Δυνατότητα έρευνας ονομάτων στα Αγγλικά, Ελληνικά, Ρώσικα, Αραβικά, Κινέζικα, Ταιλανδέζικα, Φαρσί, Γερμανικά, Ιαπωνικά.

Χαρακτηριστικά:
• Δυνατότητα αναζήτησης ακόμα και χωρίς το ακριβές όνομα της οντότητας (π.χ λάθος στην ορθογραφία ή διαφορές στη μετάφραση

ξένων ονομάτων) και εμφάνισή τους βάσει της ακρίβειας στην ορθογραφία.
• Εμφάνιση βασικών στοιχείων οντότητας στην πρώτη σελίδα αποτελεσμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Τηλ: +357 22 398 000 // Email: compliance@infocreditgroup.com www.infocreditgroup.com

Πληροφορίες Χρήστη: Αριθμός χρηστών: 1

Όνομα:

Email:

Εταιρεία:

Ημερομηνία:

Όροι και Κανονισμοί:
*Η προσφορά ισχύει μόνο για άτομα που δεν είναι ήδη χρήστες του συστήματος και είναι άνω των 18 ετών ή άνω του επιτρεπόμενου ορίου ηλικίας όπως αυτό καθορίζεται               
στην χώρα που δίδεται το παρών. Οι κωδικοί πρόσβασης δεν είναι μεταβιβάσιμοι και δεν επιτρέπεται η  από κοινού χρήση τους. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη πρέπει να 
είναι ενεργή. Δεν είναι απαραίτητη η αγορά του συστήματος για να αποκτήσει κανείς δοκιμαστική πρόσβαση. Μπορούν να ισχύουν και άλλοι περιορισμοί.

• Κυρώσεων

• Επιβολών

• Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων

• Καθώς και σε περισσότερα από 35,000 δημοσιεύματα από όλο τον κόσμο

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων παγκοσμίως, σχετικά με πληροφόρηση για άτομα, εταιρείες και πλοία που 
πιθανόν να έχουν εμπλακεί σε Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, Χρηματοδότηση Τρομοκρατίας και συναφή αδικήματα που εμπίπτουν 
τόσο στη σχετική Νομοθεσία όσο και στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.  

Πλεονεκτήματα συστήματος:

Εγγραφείτε για ΔΩΡΕΑΝ δοκιμή

https://greece.infocreditgroup.com/


60, Skoufa Str, 106 80 Athens
T. (+30) 210 3392322
www.palladianconferences.gr

#staysafe


