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Απολογισμός Συνεδρίου



Αγαπητοί σύνεδροι,

«Το Συνέδριο του ΣΕΚΑΣΕ στέφτηκε με επιτυχία τόσο ως προς τη συμμετοχή των επαγγελματιών του κλάδου όσο και ως προς την παρουσία των ομιλητών και τα θέματα που 

κάλυψε. Αναδείχθηκαν οι προκλήσεις που προκύπτουν από τη χρήση νέων τεχνολογιών, η συνεχής εξέλιξη των αγορών, και η μετεξέλιξη των χαρακτηριστικών και του ρόλου 

του Compliance Officer. Το ΔΣ του ΣΕΚΑΣΕ θα συνεχίσει την προσπάθεια για τη θεσμική καθιέρωση του Συνεδρίου και την ενίσχυση του ρόλου του Compliance Officer σε 

όλους τους τομείς»

Ευάγγελος Τσεκρέκος

Πρόεδρος Δ.Σ, Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΣΕΚΑΣΕ)



Γρηγόρης Λεωνίδης

Managing Partner, Palladian Conferences



Ευάγγελος Τσεκρέκος

Πρόεδρος Δ.Σ, Σύνδεσμος Επαγγελματιών  Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΣΕΚΑΣΕ)

Ο κύριος Ευάγγελος Τσεκρέκος, κατά τον χαιρετισμό, μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Επιθυμία και στόχος μας είναι το συνέδριο του ΣΕΚΑΣΕ να εξελιχθεί σε θεσμό, ο οποίος

θα ικανοποιεί τα ενδιαφέροντα των στελεχών της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, σε όλους

τους κλάδους εάν είναι εφικτό και θα ασχολείται με επίκαιρα θέματα. Σήμερα θα

επιχειρήσουμε να αναδείξουμε, αφενός τις νέες τεχνολογίες και τις ευκαιρίες που αυτές

παρέχουν και αφετέρου τις προκλήσεις και τους κινδύνους που γεννούν για τους

οργανισμούς, την Κανονιστική Συμμόρφωση και κατ’ επέκταση για τους Compliance

Officers. Με άλλα λόγια θα επιδιώξουμε να αναλύσουμε πώς μετασχηματίζονται οι αγορές,

οι επιχειρήσεις που υπηρετούμε και το ίδιο μας το επάγγελμα».



Αλέξανδρος Χατζόπουλος

Γενικός Διευθυντής - Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) 

«Η 4η βιομηχανική επανάσταση και το διαρκώς αυξανόμενο και πολύπλοκο κανονιστικό

πλαίσιο αποτελούν δυο τάσεις της τελευταίας δεκαετίας, οι οποίες αλλάζουν τον ρόλο, τις

αρμοδιότητες και τη θέση των επαγγελματιών της κανονιστικής συμμόρφωσης εντός των

επιχειρήσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά στο χαιρετισμό που απηύθυνε, ο κύριος

Αλέξανδρος Χατζόπουλος. Ακόμη, σημείωσε ότι «στον ΣΕΒ πιστεύουμε ότι το ελληνικό

επιχειρείν έχει προοπτική, αλλά πρέπει να κινηθεί με πολύ πιο γοργούς ρυθμούς για να μην

μείνει εκτός παιχνιδιού. Με τις δράσεις μας προσπαθούμε να αναδείξουμε την προσέγγιση

που απαιτείται τόσο ως προς τις αλλαγές που επιφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον

τρόπο οργάνωσης των επιχειρήσεων, όσο και για το ρόλο που μπορεί να παίξει ο

Compliance Officer.»



Ζέφη Νικολάου

MA, CFE, CFSE, Γενική Γραμματέας Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος -

Στέλεχος Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ΕΤΕ

Η κυρία Ζέφη Νικολάου, αναφέρθηκε στη Διαφάνεια ως προαπαιτούμενη βάση όλων των

εργασιών του Compliance, καθώς και στην αναγκαιότητα της Ακεραιότητας ανθρώπων και

επιχειρήσεων σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι «ο

επιχειρηματικός κόσμος μπορεί, και θα συμβάλει, στην προσπάθεια καταπολέμησης της

διαφθοράς, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί ηθικοί πειρασμοί, καθώς η ενίσχυση της

διαφάνειας και η αειφόρος ανάπτυξη είναι αδιαχώριστες» και επεσήμανε πως η «διαμόρφωση

μιας business ethics κουλτούρας αποτελεί ανάχωμα στη διαφθορά. Όσα χρήματα και αν

επενδύσει μια εταιρεία σε καινοτόμα συστήματα ασφαλείας και μηχανισμούς ελέγχου, αν η

κουλτούρα με την οποία κυβερνάται η χώρα ή ο οργανισμός δεν περιλαμβάνει αδιαφιλονίκητες

αξίες, τότε ο κίνδυνος διαφθοράς παραμένει πραγματική απειλή».



Βασίλης Παναγιωτίδης

Διευθυντής, Ελληνική Ένωση Τραπεζών



Γιώτα Καραγεώργου 

Operational Manager - ΙΙΑ Greece 



Σπυρίδων Κυρίτσης

Πρόεδρος – Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών



Θάνος Στεφανίδης

τ. Σύμβουλος Διοικήσεως της Τράπεζας της Ελλάδος επί θεμάτων Εποπτείας του Χ/Π Τομέα, f. Head of 

Compliance and Internal Audit, ACO-Greece of HSBC- Group in Greece

Ο κύριος Θάνος Στεφανίδης, στην εισαγωγική ομιλία του αναφέρθηκε συνοπτικά στις σημαντικότερες 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Compliance Officers στο κατώφλι της 3ης δεκαετίας του 21ου αιώνα.  

Ο κύριος Στεφανίδης προέτρεψε τους Compliance Officers να αναλάβουν ουσιαστική προσωπική ευθύνη 

(πέραν της αντικειμενικής που επιβάλλεται από τη νομοθεσία) για αυτά που οι ίδιοι πράττουν και για εκείνα που 

συμβουλεύουν το προσωπικό της επιχείρησης και τη Διοίκηση στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, χωρίς να 

αναλώνονται σε αυστηρότατη κατά γράμμα τήρηση των κατά περίπτωση προς εφαρμογή ρυθμιστικών κανόνων 

αλλά, αντίθετα, με τη διαλεκτική και σε βάθος κατανόηση και ερμηνεία του πνεύματός τους να συμβάλουν στην 

επίτευξη του διττού στόχου της ελαχιστοποίησης του κανονιστικού κινδύνου παράλληλα με την επίτευξη των 

νόμιμων επιχειρηματικών στόχων της επιχείρησης.  Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, δήλωσε αισιόδοξος ότι με 

τον τρόπο αυτό και με την επαναφορά, όπως πρότεινε, του ανθρώπινου παράγοντα στο επίκεντρο της όλης 

διαδικασίας κανονιστικής συμμόρφωσης, οι εξαιρετικά υψηλού επιπέδου και ήδη άριστα εκπαιδευμένοι 

σύγχρονοι Λειτουργοί Κανονιστικής Συμμόρφωσης θα επιτύχουν να φέρουν αποτελεσματικά σε πέρας το 

δύσκολο και υπεύθυνο έργο που τους έχει ανατεθεί.



Brendan Leddy Chief Compliance Officer and Head of Risk – Tellimer, UK 

Τίτλος ομιλίας Modernising Compliance From a foundational programme

To a value – add Strategic partner - LINK

http://palladianconferences.gr/img/compliance2_presentations/LEDDY.pdf


Ενότητα Ι

Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και κίνδυνοι 

Σκιαγραφώντας τον νέο Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Συντονίστρια: Βάσω Αγγελέτου, Δημοσιογράφος

Ομιλητές:

Δημήτριος Παππάς, Head of Transparency & Regulatory Monitoring Division - Group

Compliance - Eurobank Ergasias S.A

Σπύρος Λούρος, Digital & New Business Development Director OTE - Cosmote

Σοφία Μπίζα, Compliance & Data Protection Manager – Praxia Bank

Αστυάναξ Κανακάκης, Co-Founder and CEO – Norbloc

Νατάσα Μαυρομμάτη, Group Data Privacy Counsel – Deutsche Bank

Ευθαλία Σαρρή, Lawyer, General Counsel's Division - Financial Conduct Authority



Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και κίνδυνοι 

Σκιαγραφώντας τον νέο Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Δημήτριος Παππάς Head of Transparency & Regulatory Monitoring Division Group Compliance - Eurobank Ergasias 

S.A  

Τίτλος ομιλίας Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Open Banking: Μετατρέποντας τις προκλήσεις και τους

κινδύνους σε επιτυχημένα projects, εμπειρίες και γνώσεις για τον Compliance Officer - LINK

Σπύρος Λούρος Digital & New Business Development Director OTE - Cosmote

Τίτλος ομιλίας New Business in the New Digital Era - LINK

Σοφία Μπίζα Compliance & Data Protection Manager – Praxia Bank 

Τίτλος ομιλίας Digital Onboarding - Challenges & Opportunities for Compliance

Officers - LINK

http://palladianconferences.gr/img/compliance2_presentations/PAPPAS.pdf
http://palladianconferences.gr/img/compliance2_presentations/LOUROS.pdf
http://palladianconferences.gr/img/compliance2_presentations/MPIZA.pdf


Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και κίνδυνοι 

Σκιαγραφώντας τον νέο Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Αστυάναξ Κανακάκης Co-Founder and CEO – Norbloc

Τίτλος ομιλίας Mutualizing KYC compliance - LINK

Ευθαλία Σαρρή Lawyer, General Counsel's Division - Financial Conduct Authority

Τίτλος ομιλίας Impact of technological developments and innovation on financial

regulation

Νατάσα Μαυρομμάτη Group Data Privacy Counsel – Deutsche Bank 

Τίτλος ομιλίας GDPR and Reg Tech: is Reg Tech a Panacea for data protection

compliance?

http://palladianconferences.gr/img/compliance2_presentations/KANAKAKIS.pdf


ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ

IDD και MiFID II: Προστασία και διαφάνεια προς όφελος των πελατών

Συντονιστής: Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δικηγόρος & Δημοσιογράφος

Ομιλητές:

Δημήτρης Αυγητίδης, Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου - Νομική Σχολή Δημοκρίτειου

Πανεπιστημίου Θράκης

Δανάη Μανουσάκη, Επικεφαλής Διεύθυνσης Market και Internal Conduct, Group

Compliance – Eurobank Ergasias S.A

Νίκος Μαρκόπουλος, Δικηγόρος MSc, CFE, Επικεφαλής Λειτουργίας Κανονιστικής

Συμμόρφωσης - INTERAMERICAN



Δημήτρης Αυγητίδης Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου - Νομική Σχολή Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης 

Τίτλος ομιλίας ΜiFID II: Mια νέα εποχή για την προστασία των επενδυτών;- LINK

Νίκος Μαρκόπουλος Δικηγόρος MSc, CFE, Επικεφαλής Λειτουργίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης -

INTERAMERICAN 

Τίτλος ομιλίας Το νέο πλαίσιο για τη διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων - Προκλήσεις

εφαρμογής και συμμόρφωσης LINK

Δανάη Μανουσάκη Επικεφαλής Διεύθυνσης Market και Internal Conduct, Group Compliance 

– Eurobank  Ergasias S.A 

Τίτλος ομιλίας ΜiFID II: Προστασία Επενδυτών και διαφάνεια αγοράς LINK

IDD και MiFID II: Προστασία και διαφάνεια προς όφελος των πελατών

http://palladianconferences.gr/img/compliance2_presentations/AVGITIDIS.pdf
http://palladianconferences.gr/img/compliance2_presentations/MARKOPOULOS.pdf
http://palladianconferences.gr/img/compliance2_presentations/MANOUSAKI.pdf


Λευτέρης Αναστασάκης Vice - President, PRIORITY

Τίτλος ομιλίας Εξειδικευμένο λογισμικό για GRC Αναγκαίο για το αποτέλεσμα, ή

πολυτέλεια;- LINK

http://palladianconferences.gr/img/compliance2_presentations/ANASTASAKIS.pdf


ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ

Αντιμετώπιση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος: Η διαδρομή από την 4η στην 6η Κοινοτική Οδηγία

Συντονίστρια: Βάσω Αγγελέτου, Δημοσιογράφος

Ομιλητές:

Χάρης Καραμπέλης, Counsel – Lambadarios Law Firm

Έλενα Παπαχρήστου, Partner – Zepos & Yannopoulos

Σωτήρης Συρμακέζης, Digital Transformation, Fintech, Innovation & Technology Expert

Τάσσος Ρεπάκης, Head of Legal & Compliance – CoinSchedule



Χάρης Καραμπέλης Counsel – Lambadarios Law Firm

Τίτλος ομιλίας Η εξέλιξη και οι τάσεις του κοινοτικού και εθνικού δικαίου αναφορικά με το

αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες- LINK

Τάσσος Ρεπάκης Head of Legal & Compliance – CoinSchedule

Τίτλος ομιλίας Regulating Crypto: The 5th AML Directive LINK

Έλενα Παπαχρήστου Partner – Zepos & Yannopoulos

Τίτλος ομιλίας Εφαρμογή του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων

Συμμόρφωση με την 4η & 5η Κοινοτική Οδηγία LINK

Αντιμετώπιση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος: Η διαδρομή από την 4η στην 6η Κοινοτική Οδηγία

http://palladianconferences.gr/img/compliance2_presentations/KARAMPELIS.pdf
http://palladianconferences.gr/img/compliance2_presentations/REPAKIS.pdf
http://palladianconferences.gr/img/compliance2_presentations/PAPACHRISTOU.pdf


ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV

Ζητήματα δεοντολογίας στην ψηφιακή εποχή

Συντονιστής: Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δικηγόρος & Δημοσιογράφος

Ομιλητές:

Γρηγόρης Λαζαράκος, Αν. Καθηγητής στο Συνταγματικό Δίκαιο, διαχειριστής εταίρος, L&L

Law Firm, πρώην αν. μέλος στην ΑΠΔΠΧ

Ιωάννης Ταλασλής, Pharmaceuticals Compliance Excellence Manager - Merck Serono

Jürgen Rennert, Vice President Compliance Europe & Compliance Real Estate/ Deutsche

Telekom AG

Εύη Μαθιού, Legal, Compliance & Quality Manager - Novo Nordisk



Γρηγόρης Λαζαράκος Αν. Καθηγητής στο Συνταγματικό Δίκαιο, διαχειριστής εταίρος, L&L Law Firm, πρώην αν. 

μέλος στην ΑΠΔΠΧ 

Τίτλος ομιλίας Η τεχνολογία στην υπηρεσία του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης: Αυτοματοποιημένη

λήψη αποφάσεων κατά τη διαδικασία ελέγχου περιπτώσεων ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Jürgen Rennert Vice President Compliance Europe & Compliance Real Estate/ Deutsche Telekom AG 

Τίτλος ομιλίας AI & digital Ethics LINK

Ιωάννης Ταλασλής Pharmaceuticals Compliance Excellence Manager - Merck Serono

Τίτλος ομιλίας Innovation and Compliance 4 Compliance challenges in the new digital era LINK

Ζητήματα δεοντολογίας στην ψηφιακή εποχή

Εύη Μαθιού Legal, Compliance & Quality Manager - Novo Nordisk 

Τίτλος ομιλίας Compliance management tools in the digital era

http://palladianconferences.gr/img/compliance2_presentations/RENNERT.pdf
http://palladianconferences.gr/img/compliance2_presentations/TALASLIS.pdf


ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

Το συνέδριο παρακολούθησαν περισσότερα από 200 στελέχη Κανονιστικής Συμμόρφωσης

με το 18% αυτών να προέρχονται από τον χρηματοπιστωτικό κλάδο.
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ΤΟΠΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕΣΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΆΛΛΟ

Η παρουσία εκπροσώπων των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου, μαζί με τα φλέγοντα ζητήματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2ο Συνέδριο Compliance:

«Η Κανονιστική Συμμόρφωση στη νέα εποχή: τεχνολογία, μετασχηματισμός και εξωστρέφεια» είχαν ως αποτέλεσμα την κάλυψη του συνεδρίου από τα ΜΜΕ.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Τίτλος Μέσο Υπηρεσία Ημ/νία Δημ/σης Link

Η Κανονιστική Συμμόρφωση στη νέα εποχή – Πάνω από 200 

στελέχη συμμετείχαν στο 2nd COMPLIANCE FORUM Web 2/10/2019 Link

2ο Συνέδριο για την Κανονιστική Συμμόρφωση στη νέα εποχή Web 18/9/2019 Link

Η Κανονιστική Συμμόρφωση στη νέα εποχή Web 18/9/2019 Link

Η Κανονιστική Συμμόρφωση στη νέα εποχή – Πάνω από 200 

στελέχη συμμετείχαν στο 2nd COMPLIANCE FORUM Web 2/10/2019 Link

Η Κανονιστική Συμμόρφωση στη νέα εποχή – Πάνω από 200 

στελέχη συμμετείχαν στο 2nd COMPLIANCE FORUM Web 2/10/2019 Link

Περιδιάβαση στον μαγικό κήπο της Κανονιστικής Συμμόρφωσης Web 1/10/2019 Link

Η Κανονιστική Συμμόρφωση στη νέα εποχή – Πάνω από 200 

στελέχη συμμετείχαν στο 2nd COMPLIANCE FORUM Web 2/10/2019 Link

https://www.bankwars.gr/i-kanonistiki-symmorfosi-sti-nea-epochi-pano-apo-200-stelechi-symmeteichan-sto-2nd-compliance-forum/
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2265488589&c=2511717&username=dervenoulas&password=3a300a736789fceafe464c679e50a07e
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2265482836&c=2511717&username=dervenoulas&password=3a300a736789fceafe464c679e50a07e
http://www.dexia.gr/?p=11640
http://dytikielladanews.gr/wp-admin/post-new.php
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2273191747&c=2511717&username=dervenoulas&password=3a300a736789fceafe464c679e50a07e
http://energy2day.gr/?p=4375


Τίτλος Μέσο Υπηρεσία Ημ/νία Δημ/σης Link

ΣΕΚΑΣΕ: Συνέδριο για την Κανονιστική Συμμόρφωση στη 

Νέα Εποχή Web 24/9/2019 Link

Οι ψηφιακές προκλήσεις στο 2nd COMPLIANCE 

FORUM του ΣΕΚΑΣΕ Web 8/10/2019 Link

Πάνω από 200 στελέχη του χώρου συμμετείχαν στο 2nd 

COMPLIANCE FORUM Web 2/10/2019 Link

«Η Κανονιστική Συμμόρφωση στη νέα εποχή:  

τεχνολογία, μετασχηματισμός και εξωστρέφεια» Web 18/9/2019 Link

Η Κανονιστική Συμμόρφωση στη νέα εποχή-Πάνω από 

200 Στελέχη συμμετείχαν στο 2nd Compliance Forum Web 2/10/2019 Link

Η Κανονιστική Συμμόρφωση στη νέα εποχή – Πάνω από 

200 στελέχη συμμετείχαν στο 2nd COMPLIANCE 

FORUM Web 2/10/2019 Link

Πάνω από 200 στελέχη του χώρου συμμετείχαν στο 2nd 

COMPLIANCE FORUM Web 3/10/2019 Link

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2269089082&c=2511717&username=dervenoulas&password=3a300a736789fceafe464c679e50a07e
https://www.insider.gr/123001/oi-psifiakes-prokliseis-sto-2nd-compliance-forum-toy-sekase
https://www.insurancedaily.gr/pano-apo-200-stelechi-toy-choroy-symmeteich/
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2265458258&c=2511717&username=dervenoulas&password=3a300a736789fceafe464c679e50a07e
https://www.mikrometoxos.gr/i-kanonistiki-symmorfosi-sti-nea-epochi-pano-apo-200-stelechi-symmeteichan-sto-2nd-compliance-forum/
http://nea-epoxi.gr/%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%cf%8c%cf%81%cf%86%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%bf%cf%87/
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2274203106&c=2511717&username=dervenoulas&password=3a300a736789fceafe464c679e50a07e


GOLD SPONSOR

Praxia bank is Greece’s first and digital-only bank offering a new local paradigm for digital banking solutions to customers through its smartphone application and interactive

website. From initial digital onboarding to offering attractive deposit rates, to accessing banking and financial services and products, Praxia bank enables its customers to oversee

and manage their financial affairs swiftly and efficiently. Having developed a state-of-the-art digital platform with end-to-end digitization processes, Praxia bank launches its

operations in Greece to offer an omni-channel user experience accessible from all digital touchpoints. Our brand is our mark of innovation and game-changing creativity, our

promise that Praxia bank enables its customers to do things differently. A bank that is smart, simple and easily accessible. A bank that is 100% digital and 100% human. A bank

of the future is here today.

Praxia bank’s journey began in February 2017 with the acquisition of Credicom Consumer Finance Bank by Atlas Merchant Capital Fund LP, a private equity fund co-founded by

Bob Diamond and David Schamis. Today, Praxia bank introduces a new philosophy, that of a bank always on our customers’ side striving to make life easier and add value to

their assets, today and tomorrow. Hence the birth of our brand: Praxia = “Praxis” + “Axia”.

At Praxia, we have set up a bank from scratch to enable SMEs to grow. A simple, flexible and competitive bank offering simple products and services to match the needs of each

business and support it in implementing its business plan. We strive to get to know our customers better to offer them products and services tailored to their needs, to grow

together. At the core of our culture is a holistic and immediately available banking service based on a client-centric model ensuring swift service provided by a dynamic team of

resourceful and experienced professionals with access to advanced technologies.



BRONZE SPONSOR

The Eurobank Group is a dynamic banking group active in six countries, with total assets of €58.8 billion and 13,104 employees. Established in 1990, the Group expanded

through organic growth to become a leading force in the Greek banking sector. With a total network of 653 branches in Greece and abroad, the Group offers a

comprehensive range of financial products and services to its retail and corporate customers. In Greece, Eurobank is one of the four systemic banks. With two distinct retail

branch networks, the Eurobank Network and the New TT Branch Network, as well as specialized business centres, a private banking network and award-winning electronic

service channels, the Group’s philosophy focuses on high quality services to its customers. The Group also holds a strategic position in retail and business banking in Bulgaria

and Serbia, and offers distinguished Wealth Management services in Cyprus, Luxembourg and London. Beyond core business activity, the Group has developed social

responsibility actions, responding to the needs of the communities in which it operates. To this end, it has focused on programs and initiatives in the fields of Education,

Society, Culture, Innovation & Youth Entrepreneurship, in cooperation with established institutions and organisations, while placing major emphasis on environmental

protection initiatives at a national and international level.



BRONZE SPONSOR

OTE Group is the largest technology company in Greece. It is one of the top three listed companies with respect to capitalization, in the Athens Stock Exchange and is also listed in the London Stock

Exchange. Deutsche Telekom holds 46% of OTE’s share capital and the Greek State holds 5.7%.

OTE Group offers the full range of telecommunications services: from fixed-line and mobile telephony, broadband services, to pay television and integrated ICT solutions. In addition to its core

telecommunications activities, the Group in Greece is also involved in maritime communications and real-estate. Abroad, the Group operates in the telecommunications market of Romania, where it

offers fixed-line and mobile communications, as well as television services.

COSMOTE is the unified commercial brand for all the products and services of the Group and its key message is “a better world, for all”. Its mission is to bring technological capabilities to all, so that

everyone can live and enjoy at the fullest all possibilities offered now, while also building on them for a better tomorrow.

Telecommunications infrastructure: OTE Group invests heavily in New Generation Networks, creating infrastructure which will boost the Greek economy and create growth potential. It is the largest

investor in new technologies and infrastructure in Greece, having invested over €2bn over the past six years. OTE Group implements a €2 bn. investment plan until 2022, to offer even higher speeds

and wider coverage in fixed and mobile telephony.

Thanks to these investments, COSMOTE Fiber is the largest fiber optic network in Greece, with a route length of 43,000 km. By the end of 2018, the number of households and businesses with access

to very high Internet speeds of up to 200Mbps exceeded 3 million. In 2018 OTE Group brought the unlimited capabilities of fiber optics at home, by launching its Fiber to the Home (FTTH) network in

selected areas. In mobile telephony too, OTE Group breaks new ground by constantly developing its networks. It is by far the No1 in Greece in terms of population coverage, with its 4G and 4G+ LTE

Advanced technology network, reaching 98% and 95% respectively. At the same time, the Group is intensively preparing for the next generation of wireless communication, the 5G. From 2015, it has

contributed to the design and development of new 5G technologies, infrastructure and services, with its dynamic participation in European research projects, while COSMOTE has implemented the

first trial network of 5G in the Municipality of Zografou, in Attica. Sustainable growth: OTE Group exploits the power of technology in order to create a better world for all. Sustainable growth is an

integral part of the Group's business strategy and the sustainable growth principles are integrated into its operation, through which it contributes to the economy, the society and the environment.

In 2018, Group’s social contribution amounted to approximately €4 mil. The focus of its activities was the development of digital skills for people of all ages, as well as meeting society’s core needs by

supporting vulnerable social groups, children, education, entrepreneurship, local communities, culture and sports.



CONTRIBUTOR

Norbloc, headquartered in Sweden, was founded in 2016 and is the premier blockchain customer onboarding and KYC solution provider.

Its flagship product, Fides, is a revolutionary digital onboarding and KYC (‘Know – Your-Customer’) platform, designed to automate customer KYC journey and simplify compliance process

allowing GDPR compliant sharing of validated customer data and monetization on KYC services among financial institutions and market participants.

Fides can achieve significant savings for participating institutions on their current cost – base, while also enormously enhances the service and experience offered to end customers, using an

underlying technological structure founded on permissioned distributed ledgers and proprietary design distributed databases.

Norbloc is already working with leading global financial institutions in Europe and the Middle East for the production implementation of Fides KYC platform and the creation of the first Know

Your Customer (KYC) data-sharing consortium for corporate customer data in the world.

The team behind norbloc holds extensive experience in blockchain technology development, financial services and consulting with more than 80+ years of combined experience in top-tier

global institutions (e.g. McKinsey, BCG, Lehman Brothers, PwC, Microsoft, Oracle, KPMG, ING, Siemens) and of IT professionals with equally lengthy experience in software architecture and

blockchain development in pioneering companies (e.g. KnC Group).

norbloc is a core member of and a regular contributor to the Hyperledger Consortium and was recognized as one of the most innovative companies in the RegTech space via its inclusion in the

2018 and 2019 ‘RegTech 100 innovative’ list. norbloc also operates a development hub in Athens, Greece and a branch in Dubai, UAE.



CONTRIBUTOR

PRIORITY SA is the pioneer management and IT consulting firm in Greece, specialized in the development, implementation and automation of business

processes according to international ISO standards and best practices. We provide consulting services, software and training in the fields of quality, food

safety, environment, energy, health & safety, corporate social responsibility and during the past decade, we developed our IT Governance services:

Information Security, IT Service Management (ITSM) and Business Continuity. Key to our success is our expertise in all industries based on the knowhow

and experience gained from the implementation of more than 4000 projects. Our consultants improve your business simply, quickly and effectively.



CONTRIBUTOR

Athens International Airport S.A. (AIA) is the company in charge of the construction, development and operation of Eleftherios Venizelos airport of Athens. AIA is a profit-

oriented company of the private sector. Since March 2001, Athens International Airport keeps offering high-level services, having earned the trust of airlines, passengers,

partners and stakeholders. Having welcomed more than 300 million passengers and over 3.5 million flights, the airport keeps creating significant benefits for tourism, the

national economy, and Athens as a destination. In terms of traffic, 2018 was a historic best performance year for the airport, with 24.14 million passengers and growth

continuing dynamically for a sixth consecutive year in 2019. Key contributors to this positive outlook remain AIA’s renowned developmental strategy, with one of the most

comprehensive and innovative airline incentive schemes internationally and a strategic focus on the promotion of “Destination Athens” through initiatives and synergies.

Having for the second consecutive been awarded by the ACI World as Best Airport in Europe in terms of service quality and passenger satisfaction, AIA continues, during

2019, its investment programme of aesthetic, functional and operational enhancements at its premises. Thanks to its top-notch services, AIA has earned 91 significant

international distinctions and awards. Today, with more than 300 companies and 13,000 employees, the airport community constitutes one of the biggest employment

engines in Greece.



SUPPORTER

Infocredit Group has been a leading provider of commercial and credit information, offering high-quality flexible solutions for Credit Risk

Management, Regulatory Compliance, Debt Recovery, Call Centre Services, Corporate Governance, Training and Consulting. With a

focus on the global shift towards transparency, Infocredit Group aims to empower businesses and protect its clients from precarious

scenarios and risky transactions and to help professionals verify identity, prevent fraud, facilitate and secure commerce as well as to

comply with the local and international Anti-money laundering and Terrorist Financing Laws. In particular, through its exclusive strategic

partnership with LexisNexis Risk Solutions – part of RELX Group and a global provider of information and analytics for professional and

business customers across industries – Infocredit Group offers superior solutions including WorldCompliance platform, one of the most

comprehensive knowledge base of risk entities commercially available, with more than 2.5 million detailed profiles linked to more than 50

risk categories, including but not limited to Politically Exposed Persons, Global Sanctions Lists, Global Enforcement Lists, Adverse

media, Wanted Individuals and State-Owned Entities.



SUPPORTER

KPMG is a global network of professional services firms providing Audit, Tax and Advisory services. We operate in 153

countries and territories and have 207 000 people working in member firms around the world. The independent member

firms of the KPMG network are affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. Each

KPMG firm is a legally distinct and separate entity and describes itself as such.

Operating in Greece for more than 45 years KPMG offers through 4 entities, audit, tax, accounting & payroll, legal and

advisory services to domestic and international businesses in Greece and abroad. Operating in Athens and Thessaloniki,

KPMG employ over 550 high caliber professionals with significant specialized expertise.

KPMG is an ISO 9001: 2015 certified advisory firm by TUV Hellas (member of TUV NORD group) and have its own additional

internal International Quality and Risk Management system which is applied during the course of engagements undertaken.

With sustained growth and major expansion plans, KPMG continues to maintain its leading position in the Greek market.



SUPPORTER

Refinitiv is one of the world’s largest providers of financial markets data and infrastructure, serving over

40,000 institutions in over 190 countries. It provides leading data and insights, trading platforms, and open

data and technology platforms that connect a thriving global financial markets community – driving

performance in trading, investment, wealth management, regulatory compliance, market data

management, enterprise risk and fighting financial crime. www.refinitiv.com



Ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ) ιδρύθηκε τον Μάιο του 2016 και αποτελεί το πρώτο επίσημο σωματείο στελεχών Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Ελλάδα. (https://www.compliance.gr/)

Ο κύριος στόχος του ΣΕΚΑΣΕ είναι να προαγάγει και να διαδώσει το πλαίσιο λειτουργίας της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και να ενισχύσει τον ρόλο των Υπευθύνων αυτής, στο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Οι δράσεις του ΣΕΚΑΣΕ περιλαμβάνουν:

• Διοργάνωση ή/και συμμετοχή σε θεματικές εκδηλώσεις, συνέδρια κ.λπ. για την προβολή του επαγγέλματος του Υπεύθυνου

• Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

• Προώθηση των θέσεων και των θεμάτων των μελών του Σωματείου που σχετίζονται με τη λειτουργία της Κανονιστικής

• Συμμόρφωσης γενικότερα.

• Υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, με βάση τα διεθνή

• πρότυπα.

• Προσδιορισμό Αρχών και Προτύπων που προάγουν την Κανονιστική Συμμόρφωση.

• Διάδοση στο ευρύτερο κοινό της σημασίας της Κανονιστικής Συμμόρφωσης για τους Οργανισμούς, αλλά και την Ελληνική

• Οικονομία και Κοινωνία.

• Ανάπτυξη συνεργασιών με επαγγελματικούς, εκπαιδευτικούς και θεσμικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

• Ο ΣΕΚΑΣΕ παρέχει στα μέλη του:

• Συνεχή ενημέρωση και παροχή πληροφοριών, σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο, τους κανόνες λειτουργίας και τις

• μεθοδολογίες της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

• Πρόσβαση σε βέλτιστες πρακτικές και χρήσιμα εργαλεία για τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της μονάδας Κανονιστικής

• Συμμόρφωσης μιας εταιρείας.

• Έκδοση τριμηνιαίου ενημερωτικού δελτίου (newsletter), με παρουσίαση εξειδικευμένων θεμάτων της Κανονιστικής

• Συμμόρφωσης.

• Ευνοϊκότερους οικονομικούς όρους για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της μεγαλύτερης διεθνούς οργάνωσης για την

• Κανονιστική Συμμόρφωση, της International Compliance Association (ΙCA).

• Δυνατότητα για δικτύωση και ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των επαγγελματιών της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

• ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΜΕΛΟΣ ΜΠΕΣ ΣΤΟ www.compliance.gr



Η PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS είναι εταιρία συμβούλων στρατηγικής επικοινωνίας με ειδίκευση στιςεξής υπηρεσίες:

communication strategy development, media relations, public affairs, crisis & issues management. Αποστολή μας είναι να

δημιουργούμε μετρήσιμη προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας. Στα 18 χρόνια λειτουργίας της η PALLADIAN έχει να επιδείξει ένα

μακρύ ιστορικό επιτυχημένων ολοκληρωμένων εκστρατειών ενημέρωσης για μια σειρά από ευαίσθητα θέματα, οι οποίες άλλαξαν τις

αντιλήψεις του κοινού και επηρέασαν τις εξελίξεις. Η σημαντική εμπειρία που έχει η PALLADIAN στον τομέα της οργάνωσης

εκδηλώσεων, οδήγησαν στη δημιουργία ενός νέου, ανεξάρτητου business unit PALLADIAN CONFERENCES εντός της εταιρίας, με

αντικείμενο τη διοργάνωση συνεδρίων. www.palladianconferences.gr


