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Business Law Awards 2021

Στην πρώτη τους διοργάνωση, τα Business Law Awards της BOUSSIAS ανέδειξαν 
τη σημαντική συμβολή του νομικού κλάδου στην εγχώρια οικονομική ανάπτυξη  
και επιχειρηματικότητα, επιβραβεύοντας την καινοτομία, την ποιότητα  
και την αποτελεσματικότητα στην παροχή των νομικών υπηρεσιών.  
Πρόεδροι της Κριτικής Επιτροπής οι κκ. Στάθης Ποταμίτης (Managing Partner 
POTAMITISVEKRIS) και Ελένη Προβίδη (VP Legal & Public Affairs,  
AB Βασιλόπουλος).

ΑΝΑΚΟΙΝΏΘΗΚΑΝ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ  
ΤΏΝ BUSINESS LAW AWARDS 2021, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΏΘΗΚΑΝ  
ΓΙΑ ΠΡΏΤΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BOUSSIAS

_EVENTS

Σ
την Τελετή Απονομής των Business Law 
Awards, η οποία διεξήχθη την Πέμπτη 8 
Ιουλίου, στον κήπο του House124 – τηρου-

μένου του υγειονομικού πρωτοκόλλου για την 
Covid-19 – το «παρών» έδωσαν και τα αξιότιμα 
μέλη της Κριτικής Επιτροπής των βραβείων, 
εγνωσμένου κύρους νομικοί από τον χώρο των 
δικηγορικών εταιρειών και των in-house νομικών 
τμημάτων. Μεταξύ αυτών οι Νάνση Βέρρα (ΟΠΑΠ 
Α.Ε.), Λεωνίδας Τόλης (ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ), 
Ιωάννης Αψούρης (ΕΛΠΕ), Αντιγόνη Παπανικο-
λάου (MICROSOFT HELLAS), Ανθούλα Πανταζίδου 
(ΜΑΣΟΥΤΗΣ), Γιώτα Κρεμμυδά (HEWLETT PACKARD 
ENTERPRISE), Δημήτρης Σμυρνής (ΜΕΤΡΟ), Πέννυ 
Παπαναστασίου (ACS), Νικόλαος Κωστίκας (WATSON 
FARLEY WILLIAMS) και Σπυριδούλα Μεγαλοκονόμου 
(ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.).
Η εταιρεία BOUSSIAS και οι υπεύθυνοι της 
διοργάνωσης συγχαίρουν όσες εταιρείες συμμε-
τείχαν στον θεσμό και μάλιστα σε μια δύσκολη 
χρονιά για τον νομικό κλάδο, καθώς πέτυχαν 
τη διεκπεραίωση πολύπλοκων και απαιτητικών 
project, παρά τις δυσχέρειες που προέκυψαν 
από την πανδημία. Μέσα από τα συγκεκριμένα 
βραβεία αναδείχθηκαν οι κορυφαίες εταιρείες 
και ομάδες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην 
ελληνική αγορά παροχής νομικών υπηρεσιών σε 
διαφορετικούς κλάδους δικαίου και επέδειξαν 
σημαντικό έργο κατά την περασμένη χρονιά. 
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Ως Law Firm of the Year διακρίθηκε η Lambadarios 
Law Firm για τη βράβευση του έργου ‘Τροποποίηση 
της Επενδυτικής Συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημο-
σίου και της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ’, αλλά και τη 
συνολική της συμβολή στην αγορά της ενέργειας, 
ως ‘Leader in the Energy Sector in Greece’. 
Την κορυφαία διάκριση In-House Team of the Year 
απέσπασε η νομική υπηρεσία της Ελληνικά Πετρέλαια 
Α.Ε., η οποία βραβεύθηκε τόσο για την παρουσία 
της στην αγορά της ενέργειας, ως ‘In-House Energy 
Team’, αλλά και για το έργο ‘Project Kozani’.
H Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, Ελένη Προβίδη, 
VP Legal and Public Affairs, ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, 
ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το επίπεδο των ομάδων 
ήταν πολύ υψηλό και εγώ και ο Στάθης Ποταμίτης, 
που ήταν επίσης Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, 
λόγω της περιόδου που διανύουμε ήμασταν επιφυλα-
κτικοί, αλλά ξεπεράστηκε κάθε προσδοκία σε αριθμό 
και επίπεδο συμμετοχών. Αν και τα δικηγορικά 
γραφεία και οι εταιρείες είναι συνηθισμένα στις 
βραβεύσεις από αντίστοιχες διοργανώσεις του εξω-
τερικού, τα εσωτερικά νομικά τμήματα είναι πιο 
εσωστρεφή και τα βραβεία αποτελούν ευκαιρία, ώστε 
όλα, μικρά, μεγάλα και εσωτερικά νομικά τμήμα και 
νομικές εταιρείες να έρθουν στο φως. Είναι μεγάλη 
τιμή να είσαι στην καρδιά της έναρξης μιας τόσο 
ωραίας προσπάθειας. Την BOUSSIAS την ξέρουμε από 
τα Retail Awards και δεν θα υπήρχε πιο κατάλληλος 
φορέας, για να το οργανώσει καλύτερα.»

Papapolitis  
& Papapolitis 

H Πρόεδρος 
της Κριτικής 

Επιτροπής, Ελένη 
Προβίδη, VP 

Legal and Public 
Affairs,  

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Ομίλου ΟΠΑΠ υποστήριξε τη δημόσια προ-
σφορά ομολόγων της ΟΠΑΠ συνολικού ύψους 
€200.000.000. Η έκδοση του δανείου και η 
δημόσια προσφορά των ομολογιών ήταν ένα 
ιδιαίτερα περίπλοκο έργο με πολλά εμπλε-
κόμενα μέρη, εκτενείς διαπραγματεύσεις και 
απαιτητικό χρονοδιάγραμμα. Η ρυθμιστική 
απαίτηση προηγούμενης έγκρισης της συναλ-
λαγής και σχετικού ενημερωτικού δελτίου 
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εν μέσω 
των περιορισμών της πανδημίας και της υπο-
χρεωτικής τηλεργασίας που επιβλήθηκαν την 
περίοδο υλοποίησης του έργου δημιούργησε 
επιπλέον δυσκολίες. Ωστόσο, τα μέλη της 
επέδειξαν υψηλό επαγγελματισμό και χάρη στη 
νομική τους κατάρτιση οδήγησαν στην επιτυχή 
επίτευξη του έργου μέσα σε ιδιαιτέρως στενά 
χρονοδιαγράμματα. Ως αποτέλεσμα, κατέκτησε 
την κορυφαία διάκριση Winner στην ενότητα 
«Banking & Finance Project».

O Όμιλος ΟΠΑΠ πιστεύει στους ανθρώπους 
και τα στελέχη του, είναι ιδιαίτερα υπερή-
φανος για τις επιτυχίες της Ομάδας Νομικών, 
Ρυθμιστικών Θεμάτων και Κανονιστικής Συμ-
μόρφωσης και θα συνεχίζει να της παρέχει 
όλα τα εφόδια που είναι απαραίτητα για την 
συνέχιση του τόσο επιτυχούς έργου της. ■ 

Η
ομάδα του Ομίλου ΟΠΑΠ έλαβε δύο βραβεία 
στην ενότητα Transactional. Η κριτική 
επιτροπή ανακήρυξε ως νικήτρια τη νομική 

ομάδα του ΟΠΑΠ τόσο στην ενότητα «Competition/
Antitrust & Restructuring Project» όσο και την 
ενότητα «Banking & Finance Project». Όλοι 
οι συμμετέχοντες κατανοώντας τις προκλήσεις 
και εγγενείς δυσκολίες κάθε έργου, καθώς και 
τις λύσεις και μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν, 
αναγνώρισαν την ποιότητα των υπηρεσιών της.
Συγκεκριμένα, η Ομάδα Νομικών, Ρυθμιστι-

κών Θεμάτων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης του 
Ομίλου ΟΠΑΠ, με επαγγελματισμό, επιμονή και 
μεθοδικότητα, εξασφάλισε την ανεπιφύλακτη 
έγκριση των αρμόδιων Αρχών Ανταγωνισμού Ελ-
λάδος και Κύπρου για την απόκτηση κοινού 
και εν συνεχεία αποκλειστικού ελέγχου επί 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας Stoiximan 
σε Ελλάδα και Κύπρο. Στο έργο αυτό η ομάδα 
συνεργάστηκε στενά με το δικηγορικό γραφείο 
«Δ. Τζουγανάτος και Συνεργάτες». Πρόκειται 
για την πρώτη συγκέντρωση στην Ελληνική αγο-
ρά διαδικτυακών τυχερών παιγνίων και για 
ένα ιδιαιτέρως περίπλοκο και απαιτητικό στο 
σύνολό του έργο, τόσο λόγω του διευρωπαϊ-
κού χαρακτήρα του όσο και λόγω των εγγε-
νών ιδιαιτεροτήτων του, συμπεριλαμβανομένων 
των υφιστάμενων αποκλειστικών δικαιωμάτων 
του ΟΠΑΠ και της παράλληλης μεταβολής του 
ρυθμιστικού πλαισίου της Ελληνικής αγοράς 
διαδικτυακών τυχερών παιγνίων. Το βραβείο 
Winner στην ενότητα «Competition/Antitrust 
& Restructuring Project» ήταν μια σαφής επι-
βράβευση της ομαδικής προσπάθειας και της 
επιτυχούς ολοκλήρωσης του έργου.
Παράλληλα, η Ομάδα Νομικών, Ρυθμιστικών 

Θεμάτων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης του 

Η νομική ομάδα του ΟΠΑΠ 
«σκοράρει» στα βραβεία
του Lawyer

Δ.Ν. Νομική 
Σύμβουλος OPAP 
Group
Επικεφαλής 
Ομάδας Νομικών, 
Ρυθμιστικών 
Θεμάτων και 
Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης

Νάνση Βέρρα

_
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Λεωφόρος Αθηνών 112, 10442-Αθήνα
Τ: +30 210 5798 888 
W: www.opap.gr

Η Ομάδα Νομικών, Ρυθμιστικών Θεμάτων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης του ΟΠΑΠ συμμετείχε 
στα πρώτα Business Law Awards, αναγνωρίζοντας αναγνωρίζοντας την αξία που έχει  
η καινοτομία και η υιοθέτηση καλών πρακτικών στην παροχή νομικών υπηρεσιών,  
τόσο από εξωτερικές όσο και εσωτερικές ομάδες νομικών συμβούλων.

www.opap.gr
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Ιωάννης Αψούρης
Κωνσταντίνος 
Λαμπαδάριος

«Η ομαδικότητα αποτελεί στοιχείο 
της επιτυχίας μας, σε συνδυασμό με 
τον σεβασμό και πολλή αγάπη. Η αγορά 
της ενέργειας είναι το μέλλον του 
πλανήτη και της χώρας μας. Είναι 
μια περίπλοκη αγορά που απαιτεί 
συγκεκριμένες γνώσεις σε όλες τις 
πτυχές, προκειμένου να δοθεί μια 
επιτυχημένη συμβουλή. Συγχαρητήρια 
στην BOUSSIAS για την πρωτοβουλία, 
ήταν μια εξαιρετική βραδιά και εις 
ανώτερα του χρόνου με χαμόγελο». 

Managing Partner, 
Lambadarios Law Firm 

«Από άποψη ουσίας και 
προετοιμασίας κρίνεται στα 
βραβεία όχι το ποιος είσαι 
γενικά, αλλά η τεκμηρίωση της 
συγκεκριμένης υποψηφιότητας. 
Θεωρούμε ότι σε αυτό κάναμε 
καλή δουλειά και εκτιμήθηκε. 
Αλλά και από άποψη ουσίας, η 
νομική υπηρεσία των ΕΛΠΕ είναι 
μια πολύ μεγάλη νομική υπηρεσία, 
οι υποθέσεις μας έχουν αυξημένη 
πολυπλοκότητα και κάνουμε 
ποιοτική δουλειά. Οι συνάδελφοι 
της επιτροπής εκτίμησαν τα 
συγκεκριμένα δεδομένα. Το Project 
Kozani είναι ένα εμβληματικό 
project, ένα από τα μεγαλύτερα 
στην Ευρώπη και παρουσίασε 
ιδιαίτερες προκλήσεις και 
νομικά προβλήματα. Ευχαριστίες 
στους διοργανωτές που στέκονται 
κοντά στον νομικό κόσμο μέσω 
των βραβείων, όσο και μέσω του 
περιοδικού LAWYER που αποτελεί 
πνοή φρεσκάδας στο νομικό τύπο.»

Γενικός Διευθυντής Νομικών 
Υπηρεσιών, ΕΛΠΕ 

Στάθης Ποταμίτης

«Πριν λίγες μέρες ολοκληρώθηκε η απονομή των πρώτων Business Law 
Awards και από τις πολλές θετικές αντιδράσεις φαίνεται καθαρά 
ότι ήταν κάτι που έλειπε και που ο κόσμος της δικηγορίας των 
επιχειρήσεων χρειαζόταν και αναζητούσε. Τα Business Law Awards 
είναι ευρηματικά, καθώς καλύπτουν τόσο την εσωτερική όσο και την 
εξωτερική συμβουλή προς τις επιχειρήσεις. Ενδιαφέρουσα είναι, 
επίσης, η επιλογή να αξιολογείται (και να επιβραβεύεται) τόσο 
η επίδοση ενός τμήματος ή ενός γραφείου σε μια συναλλαγή ή ένα 
project, όσο και η συνολική εικόνα σε συγκεκριμένες περιοχές 
εξειδίκευσης. Τα κριτήρια που εφαρμόζονται στις αξιολογήσεις αυτές 
είναι ποικίλα, όπως άλλωστε αρμόζει. Τρία κριτήρια στα οποία εγώ θα 
ήθελα να δοθεί ιδιαίτερο βάρος είναι η καινοτομία, η επένδυση σε 
μέσα και υποδομές (ιδίως τεχνολογία), καθώς και η συναδελφικότητα 
και η καλή συνεργασία μεταξύ γραφείων και εσωτερικών τμημάτων». 

Managing Partner POTAMITISVEKRIS

Γρηγόρης Λαζαράκος,  
L&L Law Firm 
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Εύη Κίτταρη

Χαρά Ζέρβα

Μίνα Ζούλοβιτς

«Θεωρήσαμε εξαιρετική ευκαιρία το να δείξουμε την δουλειά 
μας και να συμμετάσχουμε σε μια κοινότητα συναδέλφων, κάτι 
που είναι απαραίτητο στην Ελλάδα. Πρέπει να ενισχύσουμε 
τα βραβεία, καθώς και τις ομάδες και τον ρόλο των έμμισθων 
δικηγόρων. Ευχαριστούμε πολύ τους διοργανωτές για αυτήν την 
πολύ σημαντική πρωτοβουλία και ευελπιστούμε να το ενισχύσουν 
και να το συνεχίσουν».

«Θεωρούμε ότι η επιτυχία μας είναι συλλογική και 
στις νομικές υπηρεσίες αυτό που μπορεί να διακρίνει 
μια ομάδα είναι η συνεργατικότητα, ο επαγγελματισμός 
και το ήθος, αναπόσπαστα στοιχεία της ομάδας μας, 
που έχει αποτελέσματα που της πιστώνονται από την 
αγορά και την δικηγορική αγορά. Ευχαριστούμε θερμά τη 
διοργανώτρια εταιρεία για την εξαιρετική πρωτοβουλία 
που ανοίγει τον δρόμο για έναν υγιή ανταγωνισμό και 
για ευγενή άμιλλα μεταξύ των δικηγορικών εταιρειών».

«Τα βραβεία αποτελούν το επιστέγασμα μιας εικοσαετούς πορείας 
συνεχούς προσπάθειας πάνω στον κλάδο του digital, έναν κλάδο 
ανερχόμενο με τον οποίο ασχολούμαστε πολλά χρόνια και έχουμε 
συνεργαστεί με πολλούς φορείς από διάφορα markets. Μεγάλη τιμή 
να βραβευτούμε  από επιτροπή συναδέλφων και να εκτιμηθεί το έργο 
μας, κάτι που μας δίνει το κίνητρο να συνεχίσουμε δυναμικά, 
καθώς αυξάνεται ο όγκος εργασίας όσο εξελίσσεται και το digital 
transformation. Έχουμε απόλυτη κατανόηση της τεχνολογίας και του 
business και η βράβευση μας δίνει δύναμη και ενθάρρυνση, για να 
αντιμετωπίσουμε τη νέα μέρα, να μεγαλώσουμε την ομάδα μας και να 
έχουμε success stories για τους πελάτες μας. Θα ήθελα να συγχαρώ 
την εξαιρετική διοργάνωση της BOUSSIAS και την Αλεξάνδρα Βαρλά. 
Ήταν η ώρα των δικηγορικών εταιρειών να αναδειχθούν για την σημασία 
τους στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Βρίσκουμε λύσεις, συμμετέχουμε 
ενεργά και αυτή η πρωτοβουλία για προβολή και ανταλλαγή εμπειριών 
μόνο έπαινο μπορεί να δώσει στην BOUSSIAS». 

Legal Manager, Vodafone Greece 

Managing Partner, Νικόλας Κανελλόπουλος – 
Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Partner, Ζούλοβιτς-Κοντογεώργου Δικηγορική Εταιρεία



5 0  _  L A W Y E R

_
A
D
V
E
R
T
O
R
I
A
L

μένων νομικών συμβουλών σε σύνθετα επι-
χειρησιακά προβλήματα των πελατών μας, 
αναλαμβάνοντας, σε πολλές περιπτώσεις, τη 
θέση του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων.
Η Δικηγορική μας Εταιρεία έχει παράσχει 

εκτενώς νομικές συμβουλές και υπηρεσίες 
σε περισσότερους από 60 φορείς του Δημο-
σίου και του Ιδιωτικού τομέα, τόσο στην 
Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, σε θέμα-
τα εφαρμογής του GDPR, του ν. 4624/2019 
και του νέου νομικού περιβάλλοντος, με 
το οποίο καλούνται να εναρμονιστούν οι 
επιχειρήσεις και οι Δημόσιοι Φορείς. Πιο 
συγκεκριμένα, η «Νικόλας Κανελλόπου-
λος - Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες Δικηγορική 
Εταιρεία» (NKLaw Firm) παράσχει νομικές 
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα προ-
στασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
στους ακόλουθους τομείς:
►  Υγεία (Όμιλος Βιοϊατρική, Ωνάσειο, 

Ερρίκος Ντυνάν, Κεντρική Κλινική 
Αθηνών, ΙΑΣΙΣ, Athens Εye Hospital)

►  Τουρισμός (SANI RESORT AND IKOS 
RESORTS, IKOS ANDALUSIA, HILTON, 
TEMES, Nikki Beach, AMANZOE, Cavo 
Tagoo)

►  Δημόσιο (Φορείς του Δημοσίου, 
Επιμελητήρια και επιχειρήσεις του 
Ευρύτερου Δημοσίου) (ΤΕΕ, ΕΕΑ, 
ΓΣΕΕ, ΕΔΣΝΑ, ΓΣΕΒΕΕ, Κοινωνία της 
Πληροφορίας, ΟΑΚΑ, ΑΔΜΗΕ, ΗΔΙΚΑ 
καθώς και το ΤΑΙΠΕΔ)

O
ι εταίροι και συνεργάτες της Δικηγο-
ρικής μας Εταιρείας διακρίνονται για 
τις εξειδικευμένες γνώσεις και την 

εμπειρία τους σε πληθώρα αντικειμένων, 
έχοντας διατελέσει μέλη κυβερνήσεων, δι-
οικητές οργανισμών καθώς και νομικοί σύμ-
βουλοι σε επιτελικές θέσεις της δημόσιας 
διοίκησης, στους τομείς της Δικαιοσύνης, 
της Οικονομίας και Ανάπτυξης καθώς και 
του Τουρισμού, αναλαμβάνοντας πρωτοβου-
λίες για την καθιέρωση καινοτόμων λύσεων, 
όπως ενδεικτικά η ηλεκτρονική δικαιοσύνη 
(e-justice), η διαμεσολάβηση, ως εναλλακτι-
κή μορφή επίλυσης διαφορών, οι στρατηγικές 
επενδύσεις, τα ειδικά κίνητρα προσέλκυσης 
κεφαλαίων, ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθ-
μισης οφειλών των επιχειρήσεων. 
Συγχρόνως, η ΝΚLaw Firm εξειδικεύεται σε 

τομείς Δικαίου, όπως οι δημόσιες συμβά-
σεις, το ΕΣΠΑ και τα συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα, τα ΣΔΙΤ και οι επενδύσεις 
αλλά και το real estate και η αξιοποίηση 
ακινήτων. 
Περαιτέρω, η Δικηγορική μας Εταιρεία 

έχει αποκτήσει πολύχρονη εμπειρία στον 
τομέα του ενωσιακού και εθνικού δικαίου 
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
έχοντας κατοχυρώσει πρωταγωνιστικό ρόλο 
στην εθνική αγορά με τη συμμετοχή της 
σε πληθώρα έργων νομικής αξιολόγησης και 
συμμόρφωσης με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 
(GDPR), αλλά και στην παροχή εξειδικευ-

Ισχυρή Ομάδα Ευθύνης  
στα Προσωπικά Δεδομένα

Η «Νικόλας Κανελλόπουλος - Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία»  
(NKLaw Firm) διακρίνεται για την παροχή νομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου,  

με αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα σε πλείονες τομείς δικαίου.  
O πυρήνας λειτουργίας και δραστηριοποίησης της Δικηγορικής Εταιρείας μας είναι  
η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει, η ασφάλεια των πληροφοριών των 

πελατών της και η αδιάκοπη επιχειρησιακή συνέχεια, για τα οποία έχει πιστοποιηθεί 
από την TUV-Hellas (TUV Nord) με το ISO 9001:2015, το ISO 27001:2013  

και το ISO 22301:2019 αντίστοιχα.

Διευθύνων 
Εταίρος, Νικόλας 
Κανελλόπουλος 
– Χαρά Ζέρβα 
& Συνεργάτες 
Δικηγορική 
Εταιρεία

Νικόλας 
Κανελλόπουλος 

www.kanell.gr
www.kanell.gr
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►  Τοπική Αυτοδιοίκηση (Περιφέρεια 
Αττικής, Δήμος Καλλιθέας, Δήμος 
Αγρινίου, Δήμος Χαϊδαρίου, Δήμος 
Αρχαίας Ολυμπίας)

►  Επενδύσεις και real estate (Grivalia 
Hospitality, Prodea Investments, 
Hotel Brain)

►  Διεθνείς ΜΚΟ (Γιατροί Χωρίς Σύνορα)
►  Εκπαίδευση (Ελληνοαμερικανικό 

Εκπαιδευτικό ίδρυμα- Κολλέγιο 
Αθηνών- Κολλέγιο Ψυχικού, ANATOLIA 
College, St. Catherine’s British 
School, Ίδρυμα Ποιμαντικής 
Επιμόρφωσης της Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών)

►  Ασφάλιση (HDI Global SE- Hellas, 
Εθνική Ασφαλιστική)

►  Μεταφορές  και άλλες υπηρεσίες 
(ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., ΕΛΤΑ, ΕΛΤΑ Courier, 
Fraport)

►  Φαρμακευτικές εταιρείες (Sanofi- 
ΒΙΑΝΕΞ-ΒΙΑΝ) 

►  Μεγάλες επιχειρήσεις  και εταιρείες 
της χώρας (ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ, EUROXX Securities, 
Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίου 
Αθηνών- ΣΜΕΧΑ, Marks & Spencer 
Μαρινόπουλος Ελλάδος ΑΒΕΤΕ, 
Relational AE).

Σαφής απόδειξη της επιβράβευσης των 
αποτελεσματικών και άριστων παρεχόμε-
νων υπηρεσιών, αποτελεί η διάρκεια και 
επέκταση των υφισταμένων συνεργειών 
της Δικηγορικής μας Εταιρείας, καθώς 
και η ενίσχυση του πελατολογίου της με 
επιχειρήσεις και φορείς που επιζητούν 
εξατομικευμένες υπηρεσίες και ασφαλείς 
λύσεις σε επιχειρησιακά προβλήματα που 
ανακύπτουν από τη συλλογή και επεξερ-
γασία προσωπικών δεδομένων.
H Ομάδα GDPR της Δικηγορικής μας Εται-

ρείας απαρτίζεται από έμπειρους δικηγό-
ρους με διεθνείς πιστοποιήσεις (IAPP), 
εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση 
και μακρόχρονη εργασιακή εμπειρία σε 
θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 
Αυτός είναι και ο λόγος που η Ομάδα 
GDPR της Εταιρείας μας διακρίθηκε στη 
διεθνή κατάταξη του «Legal 500». 
Την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021 η Δικηγο-

ρική μας Εταιρεία διακρίθηκε στην κα-
τηγορία Industry/Law Firms/ΤΜΤ Team και 
παρέλαβε το βραβείο «Data Protection & 

Privacy Team» (RUNNER UP) των Business 
Law Awards της Εταιρείας Boussias. 
Ανάμεσα στα τιμητικά σχόλια της κρι-

τικής επιτροπής για την εταιρεία μας 
συμπεριλαμβάνονταν τα εξής: 
«Η συγκεκριμένη δικηγορική εταιρία έχει 

δημιουργήσει μία πολυπληθή ομάδα έμπει-
ρων και εξειδικευμένων δικηγόρων στον 
τομέα των GDPR. Το πελατολόγιό της κα-
λύπτει σχεδόν όλο το φάσμα της εμπορικής 
δραστηριότητας, αλλά και κλάδους υγείας, 
τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπαίδευσης. 
Συνεπώς είναι σε θέση να ανταποκριθεί 
επιτυχώς σε κάθε επιμέρους θέμα του συ-
γκεκριμένου τομέα, αφού έχει χειριστεί 
και χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα 
από πολλές και διαφορετικές όψεις. Η δε 
τριβή με τόσες διαφορετικές εταιρείες 
και οργανισμούς, της δίνει σαφώς ένα 
προβάδισμα εμπειρίας και γνώσεων.»
«Υψηλό επίπεδο υπηρεσιών στον τομέα 

αυτό. Βαθμολογείται με βάση τα κριτήρια 
της καινοτομίας, της στρατηγικής και της 
αποτελεσματικότητας.»
«Αδιαμφισβήτητη η σημαντική εξειδίκευ-

ση και μεγάλη εμπειρία σε ζητήματα προ-
στασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Εντυπωσιακό το πελατολόγιο, ενώ στοι-
χείο καινοτομίας αποτελεί η πιστοποίηση 
ποιότητας της εταιρείας.».
Επικεφαλής της ομάδας GDPR είναι ο κ. 

Νικόλας Κανελλόπουλος, Διευθύνων Εταί-
ρος και η κα. Χαρά Ζέρβα, Διαχειρίστρια 
Εταίρος. 
Την ομάδα συντονίζει η κα. Ήρα Χι-

ώνη και στελεχώνουν οι: Εύα Δαβάκη, 
Στέργιος Κωνσταντίνου, Σίσσυ Γεωργι-
οπούλου, Αντιγόνη Λογοθέτη, Γιώργος 
Πατρίκιος, Αλεξία Μάτσακα, Χριστίνα 
Καμπισιούλη, Ιουλία Κωνσταντίνου, Ιω-
άννα Ζαχαροπούλου, Μιρέλα Πάχου. ■ 

www.kanell.gr
www.kanell.gr
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Θεόδωρος Λουκόπουλος

«Η νομική θεωρείται θεωρητική επιστήμη, όμως εμείς ασχολούμαστε με 
ζητήματα κλινικών μελετών, υγείας, φαρμάκων, κάτι που σε αναγκάζει 
να μάθεις να σκέφτεσαι τεχνικά και να μάθεις έννοιες της φυσικής 
να τις μετατρέπεις σε νομικό επιχείρημα και δικόγραφο, κάτι που 
κάνει τον τομέα μας ιδιαίτερα δύσκολο. Να ευχαριστήσουμε την 
εταιρεία για την πρωτότυπη σκέψη, που πραγματοποιείται πρώτη φορά 
στην Ελλάδα. Χρειαζόμασταν και τον θεσμό και αυτήν την όμορφη 
βραδιά και ελπίζουμε να επαναληφθεί τα επόμενα χρόνια».

«Η πολυπλοκότητα του project, η χρονική διάρκεια 
και η σημαντική οικονομική αξία και το όφελος 
για την ΟΠΑΠ ήταν οι λόγοι που το επιλέξαμε 
για τη συμμετοχή μας. Πολύ καλή πρωτοβουλία, 
εξαιρετική διοργάνωση και εξαιρετική ευκαιρία για 
τους συναδέλφους, που ελπίζω να καθιερωθεί σαν 
θεσμός». 

Αναπληρωτής Διευθύνων Εταίρος, KLC Law Firm

Chef Officer Νομικών, Ρυθμιστικών 
Θεμάτων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης 
του Ομίλου ΟΠΑΠ

Νάνσυ Βέρρα

Αλεξία Τροκούδη

«Η δυνατότητα συντονισμού του ομαδικού έργου και 
επιλογής των καλύτερων δυνατοτήτων των μελών της 
ομάδας, η πολλή δουλειά με υπομονή και η συλλογή 
των ρυθμιστικών και εταιρικών αντικείμενων αποτελεί 
την αιτία της επιτυχίας μας. Το Project Kozani 
είναι το τρίτο μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο στην 
Ευρώπη αυτή τη στιγμή, για αυτό συμμετείχαμε 
με αυτό. Ευχαριστούμε την BOUSSIAS για αυτή 
την πρωτοπόρα ιδέα που έδωσε τη δυνατότητα να 
καταγράψουμε το έργο μας. Η προσπάθεια περιγραφής 
μας βοήθησε να δούμε και πόση πολλή δουλειά έχουμε 
κάνει. Δώσαμε και πήραμε χαρά από το βραβείο και 
κουράγιο, για να συνεχίσουμε να δουλεύουμε». 

Διευθύντρια Νομικής Υποστήριξης, 
Ρυθμιστικών Θεμάτων και holdings, ΕΛΠΕ

Πέννυ Κοντογεώργου

«Ηθική ικανοποίηση για την προσπάθεια 
20 ετών δικής μου και της συνεταίρου 
μου, επιβεβαίωση των κόπων μας και ηθική 
ικανοποίηση για τους πελάτες μας. Τιμή 
να κριθούμε από συναδέλφους, ανάμεσα σε 
συναδέλφους και κίνητρο να συνεχίσουμε 
να προσπαθούμε και να ξεπερνάμε τους 
εαυτούς μας. Πολλά συγχαρητήρια στην 
BOUSSIAS που είναι ηγέτιδα στον χώρο. 
Πρώτη φορά δίνεται βήμα και λόγος στο 
δικηγορικό επάγγελμα και είμαστε εδώ να 
στηρίξουμε τις επόμενες διοργανώσεις». 

Partner, Ζούλοβιτς-Κοντογεώργου 
Δικηγορική Εταιρεία
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Banking & Finance Project

WINNER
Ομάδα Νομικών, Ρυθμιστικών Θεμάτων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου ΟΠΑΠ: 

Δημόσια Προσφορά και Εισαγωγή προς Διαπραγμάτευση Ομολογιών της ΟΠΑΠ Α.Ε.  
μέσω της Έκδοσης Ομολογιακού Δανείου

HIGHLY 
COMMENDED

Watson Farley & Williams: Η Watson Farley & Williams Συμβουλεύει την Εθνική Τράπεζα  
της Ελλάδος σχετικά με την Πρώτη Πώληση Χαρτοφυλακίου Ναυτιλιακών Δάνειων

Energy Project
WINNER ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.: Project Kozani

TMT & Privacy Project
WINNER L & L Law Firm: GDPR “Compliance Tool” for Greek Private Schools

RUNNER-UP In-house νομικοί σύμβουλοι Vodafone Greece: Vantage Towers Greece:  
Διαχείριση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας

HIGHLY 
COMMENDED

ΖΟΥΛΟΒΙΤΣ-ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Στρατηγικός σχεδιασμός της πλατφόρμας 
ekiosky’s για ηλεκτρονικές πωλήσεις προϊόντων μικρής λιανικής μέσω δικτύου franchise 

kiosky’s

Corporate & Commercial Project

WINNER In-house νομικοί σύμβουλοι Vodafone Greece: Vantage Towers Greece:  
Σύσταση εταιρείας κοινής συμμετοχής από Vodafone και Wind

Ενότητα 2: Industry / Law Firms

PLATINUM LAMBADARIOS LAW FIRM: Lambadarios Law Firm as Leader 
in the Energy Sector in Greece

Law Firms / Health-Pharma-Life Sciences Team
WINNER KLC LAW FIRM: KLC Health-Pharma-Life Sciences Team

Law Firms / Energy Team

WINNER LAMBADARIOS LAW FIRM: Lambadarios Law Firm as Leader 
in the Energy Sector in Greece

Law Firms / TMT Team
WINNER ΖΟΥΛΟΒΙΤΣ-ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Digital Transformation 

RUNNER-UP Νικόλας Κανελλόπουλος - Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία:  
Data Protection & Privacy Team

Ενότητα 3: Industry / In-House
PLATINUM ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.: Νομική Υπηρεσία Ομίλου ΕΛΠΕ

In-House Energy / TMT Team
WINNER ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.: Νομική Υπηρεσία Ομίλου ΕΛΠΕ

RUNNER-UP In-house νομικοί σύμβουλοι Vodafone Greece

Law Firm of the Year
LAMBADARIOS LAW FIRM

In-House Team of the Year
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Βραβείο Συμμετέχουσα εταιρεία

Ενότητα 1: Transanctional

PLATINUM LAMBADARIOS LAW FIRM: Η τροποποίηση της Επενδυτικής Συμφωνίας  
μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ

Real Estate & Infrastructure Project

WINNER LAMBADARIOS LAW FIRM: Η τροποποίηση της Επενδυτικής Συμφωνίας  
    μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ

Competition. Antitrust & Restructuring Project

WINNER
Ομάδα Νομικών, Ρυθμιστικών Θεμάτων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου ΟΠΑΠ: 
Ανεπιφύλακτη έγκριση της απόκτησης κοινού και εν συνεχεία αποκλειστικού ελέγχου  

από την ΟΠΑΠ Α.Ε. επί της επιχειρηματικής δραστηριότητας Stoiximan σε Ελλάδα και Κύπρο

RUNNER-UP Papapolitis & Papapolitis: Folli Follie 106 Restructuring

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΙΚΗΤΩΝ

https://www.businesslawawards.gr/#viewWinners

	01-02
	03
	04
	05-07
	08-13
	14-19
	20_29
	30-37
	38-41
	42-44
	45-53
	54-56
	57-58
	59-60

