
ΗΜΕΡΙΔΑ

KYROS FINANCIAL GROUP – KYROS LAW - ΕΝΩΣΗ 

ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

• Ενημέρωση από Γιάννη Κυριακόπουλο, Πρόεδρο Ομίλου,
για την ίδρυση της KYROS FINANCIAL GROUP

• Συνοπτική ενημέρωση από την Μαρία Σκιαδιώτη,
επικεφαλής Νομικών Υπηρεσιών, για τις τρέχουσες
υποθέσεις – εξελίξεις σε θέματα ΛΕΠΕΤΕ – FOLLI κλπ

• Ενημέρωση από Γιώργο Κυριακόπουλο, Γενικό Γραμματέα
Ένωσης Ελλήνων Επενδυτών για τις δράσεις της Ένωσης και
τον προγραμματισμό για το 2020 (παρακολούθηση Γ.Σ.
Εισηγμένων Εταιρειών, Εταιρική Διακυβέρνηση,
Ουσιαστική Προστασία Επενδυτών)

• Ενημέρωση από Θεόδωρο Γιαμιά, Γενικό Διευθυντή KFG,
για το Όραμα της εταιρείας και ανάλυση για την οικονομία
και το χρηματιστήριο το 2020

• Παρουσίαση της ENTRANET από τον CEO της εταιρείας
Λευτέρη Παπαγεωργίου



Οι δράσεις μας έως τώρα – Η αναγκαιότητα για την 

σύσταση Εταιρείας Παροχής Ανεξάρτητων 

Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 

• Η δεκαετής χρηματοπιστωτική κρίση κονιορτοποίησε την
εμπιστοσύνη των πολιτών στον Τραπεζικό-Ασφαλιστικό-
Επενδυτικό Τομέα

• Η KYROS LAW OFFICES ανέλαβε από το 2013 και συνεχίζει έως
σήμερα έως τελικού βαθμού δωσιδικίας –ΑΠ – ΣτΕ – ΕΔΔΑ-ΙCSID
όλες τις υποθέσεις που χειρίζεται, με πείσμα και
αποφασιστικότητα, καθώς το “motto” της είναι ότι «Χαμένος
Αγώνας είναι αυτός που δεν δόθηκε ποτέ!»

• Η Δικηγορική μας Εταιρεία ανέλαβε υποθέσεις όλου του
φάσματος των συμπολιτών μας που ζημιώθηκαν έως σήμερα από
αυτή την απίστευτη κρίση. Συνολικά έχουμε χειριστεί άνω των
10.000 υποθέσεων σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο,
αναλαμβάνοντας δικαστικά «εγχειρήματα» που πολλοί
απεκάλεσαν ως «άθλους» λόγω του εξαιρετικά σύνθετου,
πολύπλοκου αλλά και «απαγορευτικού» περιβάλλοντος, λόγω της
προφανούς υπερίσχυσης του τραπεζικού imperium



Συνοπτικά οι Υποθέσεις έως τώρα
• ΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

• ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ KYROS LAW OFFICES ΚΑΤΑ 
ΤΗΣ FOLLI FOLLIE

• ΛΕΠΕΤΕ

• ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ – ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΕ ΑΕ

• ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΚΥΠΡΟΥ – ICSID

• ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ 
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ

• ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕ – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ

• ΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ PROBANK ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΩΗΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

• ΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ PROBANK ΕΚΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΩΗΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

• ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ

• ΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ MARFIN-ΛΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

• ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ

• ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

• ΣΥΝΘΕΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

• ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

https://apozimiosi.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bc%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%89/
https://apozimiosi.gr/follie/
https://apozimiosi.gr/%ce%bb%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%84%ce%b5/
https://apozimiosi.gr/%ce%bf%ce%bc%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b5%cf%83-%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%b5%cf%83-%ce%b4%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%b7%cf%80%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%89%ce%b7%ce%bd-%cf%85/
https://apozimiosi.gr/diethnis-diaitisia-kyprou/
https://apozimiosi.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%b9%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%b5%ce%b3%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9/
https://apozimiosi.gr/%ce%b5%ce%b8%ce%b5%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%87%cf%89%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%84%ce%b5-%ce%ba/
https://apozimiosi.gr/agwgh-metoxwn-probank-syllogos-ergazomenwn/
https://apozimiosi.gr/agwgh-metoxwn-probank-ektos-syllogou/
https://apozimiosi.gr/%ce%bf%ce%bc%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%b1%cf%87%cf%85%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%85-%cf%84/
https://apozimiosi.gr/agwgh-metoxwn-kyprou-laikhs-kata-peiraiws/
https://apozimiosi.gr/daneia-elvetiko-fragko/
https://apozimiosi.gr/omologa-ellinikou-dhmosiou/
https://apozimiosi.gr/suntheta-omologa-trapezwn/
https://apozimiosi.gr/sunetairistiki-xaniwn-2/


Διεθνής Αναγνώριση 

• Εξαιτίας αυτού του εύρους των υποθέσεων αλλά
και λόγω της ανάληψης υποθέσεων διεθνούς
βεληνεκούς ενώπιον του Διεθνούς Διαιτητικού
Δικαστηρίου στην Washington έχουμε ήδη
βραβευθεί από διεθνείς οίκους τρείς φορές έως
σήμερα ως η μία από τις 100 καλυτερες
Δικηγορικές Εταιρείες στο Τραπεζικό Δίκαιο-
Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς στον κόσμο, για το 2018,
το 2019 αλλά και για το 2020 (Σχετικές
αναφορές στους ιστοτόπους μας
(www.apozimiosi.gr, www.kyrosalwoffices.gr)

http://www.apozimiosi.gr/
http://www.kyrosalwoffices.gr/


Η σύσταση της Ενωσης Ελλήνων 

Επενδυτών (www.helinas.gr) 

• H αναγκαιότητα για εκπροσώπηση των ελλήνων πολιτών μέσω ενός
θεσμικού φορέα προστασίας των δικαιωμάτων τους, ανεξαρτήτως
σε ποιο περιουσιακό στοιχείο (asset class) έχουν επενδύσει, μετοχές,
ομόλογα, ασφαλιστήρια συμβόλαια, ακίνητη περιουσία κλπ.

• Ο Ν.4548/18, ως εξέλιξη του Ν.2190/20 (περί ανωνύμων εταιρειών)
θεσμοθετεί για πρωτη φορά τις «ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ», ως
οντότητες που φέρουν θεσμικό χαρακτήρα με δικαιώματα
μειοψηφίας σε Γ.Σ. (και εισηγμένων ) ανωνύμων εταιρειών

• Ηδη η Ενωση Ελλήνων Εενδυτών έχει παρουσιάσει μια εξαιρετικά
«πυκνή» δραστηριότητα, έχοντας κερδίσει τον σεβασμό των
Εποπτικών Αρχών αλλα και των Εισηγμένων Εταιρειών

http://www.helinas.gr/


Η νέα δεκαετία –

Ευκαιρίες και Προκλήσεις

• Φιλοδοξία μας αλλα και «όνειρό» μας, για την βασική ομάδα των
συνεργατών μας με τις οποίους συμπορευόμαστε πλέον αλλά
γνωριζόμαστε επι 25ετία, είναι η Ανεξάρτητη Παροχή
Ολοκληρωμένων Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, η οποία όμως θα
έχει ως «αποσκευές εμπειρίας» όλα όσα αναφέραμε στην αρχή , και
τα οποία οδήγησαν σε αυτή την τεράστια καταστροφή, μοναδική
στα χρονικά σε παγκόσμιο επίπεδο σε καιρό «ειρήνης», με σκοπό
ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΟΥΝ

• Το κενό χρηματοδότησης που έχει πλέον δημιουργηθεί στον
Τραπεζικό Τομέα, και οδηγεί σε «απελπισία» όσους εξακολουθούν
και ονειρεύονται, και επιχειρούν και δημιουργούν, μαζί με τον
λαβύρινθο της γραφειοκρατίας αλλα και τα άλλα συνήθη
προσκόμματα, οδηγούν σε ασφυξία πολλούς Ελληνες που είτε
ξενιτεύονται είτε «σαπίζουν» απογοητευμένοι.



Η νέα δεκαετία –

Ευκαιρίες και Προκλήσεις

• Η κατάρρευση των αποδόσεων των καταθέσεων και το σόκ που
προκλήθηκε λόγω των capital controls αλλα και οι αλλεπάλληλες
«καταστροφές πλούτου» που ειδικά για το χρηματιστήριο έχουν σχεδόν
20ετή διάρκεια πλέον, οδηγούν στην ανάγκη εξειδικευμένης
χρηματοοικονομικής συμβουλής, παρακολούθησης αλλα κυρίως
εκπαίδευσης: Ο χρηματοοικονομικός επαν-αλφαβητισμός είναι
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ!

• Το επόμενο διάστημα όμως , φαίνεται ότι πράγματι, η Χώρα μας αλλάζει
σελίδα. Με αρκετές ακόμη επιφυλάξεις, φαίνεται ότι βαδίζουμε –ήδη εδώ
και δύο χρόνια περίπου- σε μια σταδιακή ανάκαμψη των τιμών ομολόγων,
μετοχών και ακινήτων, που πιθανόν να συνεχιστεί και ίσως αργότερα να
εντυπωσιάσει.

• Κρίναμε σκόπιμο λοιπόν, με την «συνένωση δυνάμεων» της KYROS LAW
και της HELINAS, η νέα δραστηριότητα να ξεκινήσει, καλύπτοντας ΟΛΟ το
φάσμα των χρημ/κών υπηρεσιών, καθώς οι ανάγκες σήμερα είναι
πολυσύνθετες αλλά και διαφέρουν από τον έναν στον άλλο, με ταυτόχρονη
όμως ΝΟΜΙΚΗ και ΘΕΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ σε κάθε επίπεδο!



NEW 

KYROS FINANCIAL GROUP

Ανεξάρτητη Οικονομική Συμβουλή σε όλο τον 
Χρηματοοικονομικό Τομέα- Ενεργοποίηση Δικτύου 

Συνεργατών σε όλη την Ελλάδα 



ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ  
• Η παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών και υπηρεσιών στην

Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

• Η σύσταση πελατείας και η διαμεσολάβηση στην προώθηση
Τραπεζικών Προϊόντων εν γένει σε Ιδιώτες & Επιχειρήσεις

• Η παροχή υπηρεσιών συνδεδεμένου αντιπροσώπου στην ανώνυμη
εταιρεία με την επωνυμία Τράπεζα Optima Bank ΑΕ κατά την
έννοια και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Νόμου
4514/2018.

• Η μεσιτεία και η σύσταση πελατείας σε διαμεσολαβητές,
πράκτορες, μεσίτες ασφαλίσεων.

• Η μεσιτεία ακινήτων και η σύσταση πελατείας σε διαμεσολαβητές,
διαχειριστές και μεσίτες ακινήτων

• Η διαμεσολάβηση και προώθηση προγραμμάτων χορήγησης
αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που προβαίνουν σε
επένδυση σε ακίνητη περιουσία και χρηματοπιστωτικά μέσα στην
Ελλάδα («χρυσή βίζα»)

• Η σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών και μελετών βιωσιμότητας
κάθε μορφής επιχειρήσεων.



ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ

• Η σύνταξη μελετών και εκτιμήσεων ακίνητης περιουσίας και περιουσιακών
στοιχείων εν γένει και η διαχείριση, αξιοποίηση, χρηματοδότηση πάσης
φύσεως κινητής και ακίνητης περιουσίας

• Η σύσταση πελατείας και η διαμεσολάβηση και παροχή συμβουλών στην
σύναψη δανείων και εξασφάλιση πιστώσεων ιδιωτικών και
επιχειρηματικών, μέσω Τραπεζών, Ιδιωτών, Θεσμικών Επενδυτών και
επιδοτήσεων μέσω αναπτυξιακών νόμων και διεθνών προγραμμάτων

• Η διαμεσολάβηση στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υλοποίησης
ενεργειακών έργων και επενδύσεων που αξιοποιούν τις Α.Π.Ε., διαχείριση
έργων φορέων της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου ή
Ιδιωτικού Τομέα, η εκπόνηση στρατηγικών και επιχειρηματικών σχεδίων,
η διαχείριση χρηματοδοτικών, ερευνητικών προγραμμάτων, κλπ

• Η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διοργάνωση συνεδρίων,
σεμιναρίων, ημερίδων και εκδηλώσεων σχετικών με τους σκοπούς της
εταιρείας και η συμμετοχή σ’αυτά.












