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ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ 
Δικηγόρος Αθηνών παρ’ Αρείω Πάγω 

LL.B. | LL.M. Χρηματοοικονομικό & Τραπεζικό Δίκαιο (London School of Economics & Political Science) 
Ειδικός επί Προσωπικών Δεδομένων, AML & Δημοσίων Συμβάσεων 

 : ias@sarakinoslaw.com 
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 
  SARAKINOS LAW ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

Κολωνάκι, Αθήνα 10/2015 - σήμερα 
  Επικεφαλής Δικηγόρος 

Βασικά αντικείμενα ειδίκευσης: 
 Δημόσιο & Διοικητικό Δίκαιο (ενδελεχή ενασχόληση και παροχή εξωδικαστικών και δικαστικών υπηρεσιών σε 

εταιρείες, ΝΠΔΔ & ΟΤΑ, σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λήψης αποφάσεων, σχολικών επιτροπών και ανάθεσης 
και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, επικεφαλής νομικής ομάδας ψηφιακής πλατφόρμας ΔήμοςData και εισηγητής 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων) 

 Εμπορικό Δίκαιο (σύσταση εταιρειών, φορολογικός σχεδιασμός, franchise, σύνολο των εμπορικών συμβάσεων, 
δανεισμός, εξωτερικός νομικός σύμβουλος εμπορικών εταιρειών επί του συνόλου των νομικών θεμάτων) 

 Οικονομικό Έγκλημα (ενδελεχή ενασχόληση, παροχή νομικής συνδρομής και τεχνογνωσίας σε εταιρείες και ΟΤΑ και 
εισηγητής επί του συνόλου των θεμάτων εφαρμογής του Ν. 4557/2018 και συμμόρφωσης με την νομοθεσία για το 
ξέπλυμα βρώμικου χρήματος) 

 Προσωπικά Δεδομένα (υπεύθυνος συμμόρφωσης φορέων εταιρειών και δημοσίου, εκπαιδευτής κατάρτισης και 
πιστοποίησης υπεύθυνων προστασίας δεδομένων (DPOs) και εισηγητής σεμιναρίων) 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1933 
Αθήνα, Ελλάδα 11/2012 - 08/2015 
Δικηγόρος 

Αρμοδιότητες: 
 Συνδρομή στην σύνταξη γνωμοδοτήσεων σχετικά με την συμμόρφωση με το Ελληνικό δίκαιο διαφόρων 

χρηματοοικονομικών συμφωνιών (π.χ. χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του Ευρωπαϊκού 
προγράμματος χρηματοδότησης Jessica, χρηματιστηριακή και εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση μετοχών, δανειακές 
συμβάσεις) 

 Ανάλυση Ελληνικού χρηματοοικονομικού δικαίου και εν γένει τραπεζικού δικαίου και δικαίου κεφαλαιαγοράς και 
παροχή νομικής συνδρομής ως προς την πρακτική εφαρμογή του σε πολύπλοκα νομικά ζητήματα (π.χ. κανονιστική 
συμμόρφωση με AML, οργανωτικές απαιτήσεις και κανόνες συμπεριφοράς ΕΠΕΥ & ΑΕΔΑΚ, ανακεφαλαιοποιήσεις 
συστημικών τραπεζών, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών εισηγμένων στο ΧΑ, απαιτήσεις & γνωστοποιήσεις 
διαφάνειας). 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
  London School of Economics & Political Science (LSE) 

Μεταπτυχιακό (LL.M.) στο Χρηματοοικονομικό & Τραπεζικό Δίκαιο, Νοέμβριος 2007 
Μεταπτυχιακή Εργασία: Η MiFID και το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής αγοράς χρήματος. 

 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νομικής 
Πτυχίο Νομικής, Ιούνιος 2010 

 
Πανεπιστήμιο του Γκρίνουιτς (University of Greenwich), Λονδίνο, Τμήμα Νομικής 
Πτυχίο Νομικής (LL.B.), Μάιος 2004 
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 EΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ & ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 
 2020 - «Best Data Protection Law Firm - Greece, Award for Distinction in Business Law 2020» by Acquisition 

International (6th Annual Legal Awards) 

 2018 - «The General Data Protection Regulation (GDPR, 2016/679/EE) and the (Big) Personal Data in Cultural 
Institutions: Thoughts on the GDPR Compliance Process» (2019) In: Dobreva, M., Hinze, A., & Zuner, M. Maturity and 
Innovation in Digital Libraries, ICADL 2018, Proceedings. Springer) – co-author 

 2016 - «Αξιολόγηση για την στήριξη του Επιχειρείν για το 2015 και 2016 – Ετήσια Έκθεση Παγκόσμιας Τράπεζας (World 
Bank’s Doing Business 2015, 2016 – Going Beyond Efficiency)», συνδρομή στην συγγραφή σχετικού κεφαλαίου για 
την Ελληνική οικονομία 

 2015 - «Private Client Tax – Jurisdictional comparisons», συνδρομή στην συγγραφή σχετικού κεφαλαίου για την 
Ελλάδα 

 2013 - «Νέο Τραπεζικό Τοπίο – Ρευστότητα, Χρηματοδότηση, Προοπτικές», συντονισμός & συνδρομή στην συγγραφή 
του άρθρου 

 2013 - «Τίτλοι Παραστατικοί Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants)», σεμινάριο, Χρηματιστήριο Αθηνών 
 


