
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ : ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ Ειρήνη
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 20 Νοεμβρίου  1964

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ : Πανεπιστήμιο Robert Schumann
ΤΟΠΟΣ : Στρασβούργο, Γαλλία
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ : 1988 - 1990
ΤΙΤΛΟΣ : DEA (Diplôme des Etudes Approfondies), Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Τίτλος Διατριβής: “Αποκτήσεις μειοψηφικού πακέτου μετοχών στο Κοινοτικό 
Δίκαιο του Ανταγωνισμού – Η υπόθεση Philip Morris”.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ : Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή
ΤΟΠΟΣ : Αθήνα
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ : 1982-1987
ΤΙΤΛΟΣ : Πτυχίο Νομικής

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ         Κατανόηση Ομιλία Γραφή
Γαλλικά τέλεια τέλεια τέλεια
Αγγλικά τέλεια τέλεια τέλεια

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ
 Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
 Μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού

ΑΛΛΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
   Χειρισμός ηλεκτρονικού υπολογιστή (επεξεργασία κειμένου) – PC, Macintosh

   Αριστες ικανότητες επικοινωνίας και οργάνωσης

ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Διευθύντρια Νομικών Yπηρεσιών Ομίλου Forthnet (από το 2008)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΕΤΟΣ ΧΩΡΑ

1999
-

1996

ΑΛΒΑΝΙΑ -  Διευθύντρια Νομικής Υπηρεσίας: Tirana Bank

 Συμμετοχή στην προετοιμασία του φακέλου που υποβλήθηκε στην Τράπεζα της Αλβανίας για την 
απόκτηση από την ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ άδεια ίδρυσης θυγατρικής της στην Αλβανία. Η νέα τράπεζα, 
με την επωνυμία TIRANA BANK, μετά την απόκτηση άδεια λειτουργίας από την κεντρική Τράπεζα της 
Αλβανίας, ξεκίνησε να λειτουργεί το Σεπτέμβριο του 1996.  

 Οργάνωση, στελέχωση και εποπτεία των εργασιών της νομικής υπηρεσίας της TIRANA BANK.
Καθήκοντα: έλεγχος νομιμοποιήσεων, συμμετοχή στην επιτροπή χορηγήσεων της τράπεζας, κατάρτιση 
και παρακολούθηση δανειακών συμβάσεων με τους πελάτες της τράπεζας, καθώς και με διεθνείς 
χρηματοδοτικούς οργανισμούς, όπως οι: E.B.R.D., IMF, IFC, επικοινωνία με την εποπτεύουσα αρχή, 
την Τράπεζα της Αλβανίας, ευθύνη συμμόρφωσης με την εσωτερική νομοθεσία της Αλβανίας, 
εσωτερικά εταιρικά θέματα (τήρηση πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ., αυξήσεις κεφαλαίου, μεταβιβάσεις 
μετοχών μεταξύ μετόχων, κλπ).
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΠΕΛΑΤΗΣ/ΕΡΓΟ: Ομιλος Εταιρειών Forthnet, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών 
                                τηλεπικοινωνιών και συνδρομητικής τηλεόρασης (NOVA)
ΘΕΣΗ: Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών (2008 – σήμερα)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ορισμένα από τα καθήκοντα περιλαμβάνουν:

 Οργάνωση και εποπτεία των εργασιών της Νομικής Δ/νσης του Ομίλου Forthnet
 Eπικοινωνία με εποπτεύουσες αρχές (E.E.T.T., Ε.Σ.Ρ., Α.Δ.Α.Ε., κλπ.) και αντιμετώπιση 

θεμάτων ρυθμιστικού περιεχομένου
 Προετοιμασία και έλεγχος συμβάσεων και κυρίως συμβάσεων έργου που αφορούν την 

κατασκευή του ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών, καθώς και των λοιπών επενδυτικών έργων της 
εταιρείας.

ΠΕΛΑΤΗΣ/ΕΡΓΟ: Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης ΑΕ  (πρώην «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα ΑΕ»)    
ΘΕΣΗ: Διευθύντρια Νομικής Υπηρεσίας (2005 – 2008)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ορισμένα από τα καθήκοντα περιλάμβαναν:

 Οργάνωση και εποπτεία των εργασιών της Νομικής Υπηρεσίας της Ε.Τ.Α. Α.Ε., η οποία 
απαρτίζεται από 12 εσωτερικούς δικηγόρους και μεγάλο αριθμό εξωτερικών συνεργατών.
Κατάρτιση και παρακολούθηση συμβάσεων της εταιρείας (κυρίως μισθωτικές συμβάσεις που 
περιλαμβάνουν και επενδυτικό έργο από πλευράς μισθωτών με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα 
επιμερισμού κινδύνων), διαχείριση θεμάτων  εργατικού δικαίου που αφορούν στο προσωπικό 
της εταιρείας, επιμέλεια δικαστικών  υποθέσεων της εταιρείας, νομική εκπροσώπηση της 
εταιρείας σε εξώδικους συμβιβασμούς και διαιτησίες.  

 Διαχείριση θεμάτων που άπτονται σχέσεων με εποπτεύοντες φορείς (Υπουργεία Οικονομίας & 
Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης), καθώς και με τον Ε.Ο.Τ. Συμμόρφωση της εταιρείας 
με την κείμενη νομοθεσία.

 Συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την κάλυψη των νομικών ζητημάτων που 
ανακύπτουν κατά τις συνεδριάσεις του, καθώς και νομικός έλεγχος των εισηγήσεων αναφορικά 
με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. 

 Νομική υποστήριξη της εταιρείας και συνεργασία με τους Χρηματοοικονομικούς και Νομικούς 
Συμβούλους που ορίζονται από τη Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων κατά τη 
διαδικασία των διαγωνισμών αξιοποίησης των ακινήτων που διαχειρίζεται η Ε.Τ.Α. Α.Ε., της 
οποία το αντικείμενο είναι η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του 
Ε.Ο.Τ.  (μερίνες, ΞΕΝΙΑ, καζίνο, ιαματικές πηγές, κλπ).

 Νομική παρακολούθηση των συμμετοχών της εταιρείας στις θυγατρικές της και παράσταση στις 
συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των εν λόγω εταιρειών για την παροχή νομικής 
συνδρομής προς τα οριζόμενα από την Ε.Τ.Α. μέλη αυτών. 

ΠΕΛΑΤΗΣ/ΕΡΓΟ: Δικηγορικό Γραφείο “ΗΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ”
ΘΕΣΗ: Συνεργάτης Δικηγόρος (1999 – 2004)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ειδίκευση: Εταιρικό Δίκαιο, εξαγορές & συγχωνεύσεις, ιδιωτικοποιήσεις

Σημαντικές Υποθέσεις:
- Ιδιωτικοποίηση της ΕΑΒ – Σύμβουλοι του Δημοσίου(2000)
- Η απόκτηση μειοψηφικού πακέτου μετοχών (6,7%) της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της ΕΛΛΑΔΟΣ 

από τη γαλλική Caisse Nationale de Crédit Agricole – Σύμβουλοι της Εμπορικής Τράπεζας(2000)
- Η απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου (58%) της ΕΤΒΑ από τον Όμιλο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

– Σύμβουλοι της Τράπεζας Πειραιώς (2001)
- Η ιδιωτικοποίηση των Ναυπηγίων Σκαραμαγκά – Σύμβουλοι του Δημοσίου (2001-2002)
- Η στρατηγική συμμαχία και το δικαίωμα προαιρέσεως επί των μετοχών της Ricomex –

Σύμβουλοι των παλιών μετόχων της Ricomex (2001)
- Ιδιωτικοποίηση περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου της Ο.Α. – Σύμβουλοι υποψηφίου 

στρατηγικού επενδυτή (2001)
- Ιδιωτικοποίηση της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος – Σύμβουλοι υποψηφίου στρατηγικού 

επενδυτή (2002)
- Διαιτησία μεταξύ πρώην μετόχων της εταιρείας ΤΡΟΦΟ (αλυσίδα super market) και της 

εταιρείας Α-Β Βασιλόπουλος, η οποία εξαγόρασε την πρώτη, με αντικείμενο τη διαφορά που 
ανέκυψε μεταξύ πωλητών και αγοράστριας αναφορικά με την πραγματική αξία των μετοχών που 
μεταβιβάσθηκαν – Σύμβουλοι των πωλητών (2002 – 2004)
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ΠΕΛΑΤΗΣ/ΕΡΓΟ: Δικηγορικό Γραφείο Ζέπος & Ζέπος                      
ΘΕΣΗ: Συνεργάτης Δικηγόρος (1990 – 1996)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ειδίκευση: Εταιρικό δίκαιο, δίκαιο ανταγωνισμού, εξαγορές & συγχωνεύσεις, ιδιωτικοποιήσεις

Σημαντικές Υποθέσεις:
- Σύμβαση διαχείρισης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ μεταξύ της 

ΕτΕ και της διεθνούς αλυσίδας ξενοδοχείων HILTON, καθώς και συμμετοχή της κοινοπραξίας 
HILTON – Alex Spanos στον τότε προκηρυχθέντα διαγωνισμό για την απόκτηση άδειας 
λειτουργίας καζίνο στον Αστέρα Βουλιαγμένης. 

- Νομικός έλεγχος του Ο.Τ.Ε. και εκπροσώπηση της ιταλικής STET στα πλαίσια της διαδικασίας 
ιδιωτικοποίησης του Ο.Τ.Ε (1993)

- Σύσταση της MultiChoise ΕΛΛΑΣ Α.Ε., της πρώτης συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα, το 
τηλεοπτικό κανάλι Filmnet (1993)

- Η εξαγορά της ελληνικής εταιρείας καφέ Bravo από τον πολυεθνικό όμιλο Sara Lee (1996)

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ / ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
 “Εναρμόνιση Κυρώσεων που επιβάλλονται από τα Κράτη – Μέλη σε Παραβάσεις του Κοινοτικού Ευρωπαϊκού 

Δικαίου”. Συμμετοχή του Δικηγορικού Γραφείου Ζέπος & Ζέπος στην παραπάνω μελέτη, η οποία ανατέθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Γαλλική Δικηγορική Εταιρεία, “GIDE LOURETTE NOUEL” η οποία ενήργησε ως 
συντονιστής ολόκληρης της μελέτης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την παραπάνω μελέτη το 1994.

 “Εφαρμογή των άρθρων 85 & 86 της Συνθήκης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από τα Εθνικά Δικαστήρια”.
Συμμετοχή της Ελλάδος στην παραπάνω μελέτη, η οποία ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ολλανδική 
Δικηγορική Εταιρεία “NAUTA DUTILH”. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την παραπάνω μελέτη το 1994. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
 Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ) - (Νοέμβριος 1989 - Σεπτέμβριος 1990)

- Σεμινάριο Διοίκησης Επιχειρήσεων απευθυνόμενο σε νέους επιχειρηματίες με πανεπιστημιακές σπουδές, 
επιδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: “Πενταετές Επιχειρηματικό Σχέδιο 
Ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής στην Ελλάδα”.

 Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ) - (Οκτώβριος 1992 – Φεβρουάριος 1993)
- Φορολογικό σεμινάριο για νέους επιστήμονες σχετικά με φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων

 Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (F.B.I.) - (3 - 13 Δεκεμβρίου 1996) 
- Σεμινάριο που διοργανώθηκε στα Τίρανα με θέμα «Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και το διεθνές οικονομικό 

έγκλημα».
 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  -  (12, 19, 26/3 & 2/4 2003)

- Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σχετικά με την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στα Βαλκάνια 


