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                                                                ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  
 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

OΝΟΜΑ:  
  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 
ΙΘΑΓΕΝΕΙA:  
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  
 

XΡΙΣΤΙΝΑ ΑΘ. ΛΑΠΠΑ 
 
14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1975 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΓΓΑΜΗ, 1 ΤΕΚΝΟ 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

 

Απρίλιος 2013  - Σήμερα : Aegean Baltic Bank A.E. 

 

[Σεπτέμβριος 2018 -   Σήμερα] 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Απρίλιος 2013  -   Σεπτέμβριος 2018] 

* Δικηγόρος – Επικεφαλής Δ/νσης Νομικών 
Υπηρεσιών/Εταιρικής Διακυβέρνησης 
 
*Εποπτεία των Τμημάτων Νομικών Υπηρεσιών & Εταιρικής 
Διακυβέρνησης (Παρακολούθηση πλαισίου, συμβατικά θέματα, 
υποστήριξη κατά την προετοιμασία και δημιουργία και νέου 
προϊόντος ή υπηρεσίας κ.λ.π,) 
*Νομική υποστήριξη στα επιμέρους τμήματα της Τράπεζας 
*Συνεχής παρακολούθηση και ερμηνεία του κείμενου νομικού και 
κανονιστικού πλαισίου 
*Νομικοί έλεγχοι και νομική υποστήριξη, για την αποφυγή νομικών 
κινδύνων και τη διασφάλιση ενός υγιούς, διαφανούς και 
αποτελεσματικού περιβάλλοντος εταιρικής διακυβέρνησης 
*Νομική υποστήριξη, κατά την σύσταση και λειτουργία των 
Επιτροπών και Ανώτατων Λειτουργιών της Διοίκησης (Διοικητικό 
Συμβούλιο, Γενική Συνέλευση) 
*Εκτέλεση χρεών Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου (προετοιμασία, 
λήψη και καταγραφή των Πρακτικών, νομική υποστήριξη των 
θεμάτων που ανακύπτουν) 
*Παρακολούθηση και συμμόρφωση, με την κείμενη νομοθεσία ως 
προς την προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR) 
 
*Δικηγόρος – Επικεφαλής Νομικού Τμήματος – Τμήματος 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης 
* Παρακολούθηση και εκάστοτε αναθεώρηση όλων των πολιτικών 
και διαδικασιών, που αφορούν στην εύρυθμη και σύμφωνη με το 
ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο, που διέπει τη λειτουργία της 
εταιρίας ως ανώνυμης και ως τραπεζικής εταιρίας 
* Ενασχόληση με θέματα «ξεπλύματος χρήματος», απορρήτου, 
προστασίας προσωπικών δεδομένων. 
* Ενασχόληση με θέματα εταιρικής Διακυβέρνησης και Διοίκησης. 
* Συνεχής παρακολούθηση του νομικού και κανονιστικού πλαισίου, 
προκειμένου η εταιρία να βρίσκεται σε συμμόρφωση με την εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία, σε θέματα ρυθμιστικού και κανονιστικού 
πλαισίου 
* Συμμόρφωση με κείμενη νομοθεσία και παρακολούθηση εύρυθμης 
λειτουργίας σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου της Τράπεζας, 
ήτοι του ναυτιλιακού δικαίου 
* Συνεχής παρακολούθηση και τήρηση των υποχρεώσεων της 
εταιρίας ως ανώνυμης εταιρίας και ως εταιρίας εποπτευομένης από 
την ΤτΕ, για την εύρυθμη και νόμιμη λειτουργία της.    
* Έλεγχος συμβάσεων συνεργασίας/διανομής και προώθησης νέων 
προϊόντων 
* Συμμετοχή στις επιτροπές της εταιρίας για τη διαχείριση κινδύνων, 
έλεγχο συναλλαγών των πελατών, προετοιμασίας και προώθησης 
νέων προϊόντων στους πελάτες  

Ιούνιος 2010 – Μάρτιος 2013 : Piraeus Wealth Management with 
BNPP ΑΕΠΕΥ 

 

  

*Δικηγόρος – Υπεύθυνη Τμήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης 
* Σύσταση του τμήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης της εταιρίας 
* Κατάρτιση όλων των πολιτικών και διαδικασιών, που αφορούν 
στην εύρυθμη και σύμφωνη με το ρυθμιστικό και κανονιστικό 
πλαίσιο, που διέπει τη λειτουργία της εταιρίας ως ΑΕΠΕΥ 
* Ενασχόληση με θέματα «ξεπλύματος χρήματος», απορρήτου, 
προστασίας προσωπικών δεδομένων. 
* Συνεχής παρακολούθηση του νομικού και κανονιστικού πλαισίου, 
προκειμένου η εταιρία να βρίσκεται σε συμμόρφωση με την εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία, σε θέματα υποχρεώσεων της ως ΑΕΠΕΥ και 
για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος 
* Συμμόρφωση με κείμενη νομοθεσία και παρακολούθηση εύρυθμης 
λειτουργίας σε θέματα παροχής υπηρεσιών private banking.   
*Γνωμοδοτήσεις – συμβουλευτική δραστηριότητα σε 
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χρηματιστηριακά θέματα και θέματα κανονιστικού και ρυθμιστικού 
χρηματοπιστωτικού πλαισίου   
* Συνεχής παρακολούθηση και τήρηση των υποχρεώσεων της 
εταιρίας ως ανώνυμης εταιρίας, για την εύρυθμη και νόμιμη 
λειτουργία της.    
* Έλεγχος συμβάσεων συνεργασίας/διανομής και προώθησης νέων 
προϊόντων 
* Συμμετοχή στις επιτροπές της εταιρίας για τη διαχείριση κινδύνων, 
έλεγχο συναλλαγών των πελατών, προετοιμασίας και προώθησης 
νέων προϊόντων στους πελάτες  
* Έλεγχος συμβάσεων ανάθεσης έργου/υπηρεσιών με τρίτα μέρη 

Μάιος 2006 – Ιούνιος 2010 : Τράπεζα Πειραιώς 
 
Δ/νση Νομικών Υπηρεσιών Διοίκησης. 
 

*Παρακολούθηση και νομική υποστήριξη σε θέματα εταιρικής 
λειτουργίας: 
- Κατάρτιση και έλεγχος συμβάσεων, νομική υποστήριξη στην 
υλοποίηση, σχεδιασμό και έκδοση νέων τραπεζικών προϊόντων. 
*Συμβουλευτική δραστηριότητα και νομική υποστήριξη σε θέματα 
εταιρικής διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης (νομική 
υποστήριξη του Group Compliance Unit). 
* Κατάρτιση πολιτικής και διαδικασιών, σε εφαρμογή του εκάστοτε 
ισχύοντος νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου, που διέπει την 
Τράπεζα, ως πιστωτικό ίδρυμα και ως Ε.Π.Ε.Υ.  
* Ενασχόληση με θέματα «ξεπλύματος χρήματος», τραπεζικού 
απορρήτου, προστασίας προσωπικών δεδομένων,  ηλεκτρονικής 
τραπεζικής, ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. 
* Συμμετοχή στην ομάδα διεξαγωγής νομικού ελέγχου τραπεζικής 
εταιρίας υπό εξαγορά από την τράπεζα Πειραιώς.   
* Συμμετοχή στις ομάδες εργασίας και στις συναντήσεις μεταξύ 
τραπεζών, στην ΕΕΤ, σε θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης 
- συμβουλευτική δραστηριότητα και νομική υποστήριξη σε θέματα 
εταιρικής διακυβέρνησης  (Ν. 3016/2002)  

Μάρτιος 2004 -  Μάιος 2006: Άσκηση μάχιμης δικηγορίας και 
συνεργασία με Δικηγορικά Γραφεία Αλέξη Π. Μητρόπουλου & 
Συνεργατών. 

▪ Εργατικό Δίκαιο (συμβουλευτική δραστηριότητα και παράσταση σε 
Δικαστήρια – (διαφορές μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων– 
υποθέσεις άκυρων απολύσεων, διεκδίκησης οφειλομένων 
αποδοχών, κατάχρησης διευθυντικού δικαιώματος, βλαπτικής 
μεταβολής κ.λ.π, νομικά θέματα  μεταξύ σωματείων εργαζομένων και 
εργοδοτών).  
- Νομική στήριξη σε θέματα διαπραγματεύσεων συλλογικών 
συμβάσεων εργασίας  
-  Κατάρτιση συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, έργου, ειδικών 
κατηγοριών εργαζομένων.                                              
▪ Αστικό Δίκαιο (υποθέσεις ενοχικού, οικογενειακού δικαίου, 
εκπόνηση ελέγχων τίτλων, έλεγχος και παράσταση σε 
αγοραπωλητήρια συμβόλαια ακινήτων, κατάρτιση συμβάσεων 
ιδιωτικού δικαίου). 

Σεπτέμβριος 2004          Δικηγορικός Σύλλογος Παρισίων     

Ιανουάριος 2003  - Φεβρουάριος 2004: Δικηγορικό γραφείο 
Κων/νου Γερογιάννη. 
 

Προετοιμασία Δικών, Παράσταση σε Δικαστήρια, Σύνταξη 
Δικογράφων, σε θέματα Αστικού και Εμπορικού Δικαίου. 

Σεπτέμβριος 2001    Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 

Οκτώβριος 2000 - Οκτώβριος 2002 : Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδος (Παρίσι). 

Γραφείο Νομικού Συμβούλου  - Compliance Officer της τράπεζας. 
Συμβουλευτική δραστηριότητα σε θέματα ιδιωτικού τραπεζικού 
δικαίου   
▪ σχέσεις τράπεζας και πελατείας   
▪ παροχή πιστώσεων από την τράπεζα 
▪ νομική στήριξη σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης και 
«ξεπλύματος»  

Αύγουστος 1999 - Σεπτέμβριος 2000: Ασκούμενη Δικηγόρος στο 
Δικαστικό τμήμα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Αθήνα) 

Τμήμα Προστασίας Ακίνητης Περιουσίας Τραπέζης (Προετοιμασία 
δικαστηρίων και συμβουλευτική δραστηριότητα σε θέματα ειδικού 
Ενοχικού και Εμπραγμάτου Δικαίου).  

Οκτώβριος 1998 – Μάιος 1999: Δικηγορικό γραφείο Κ. 
Γερογιάννη (Αθήνα)  
 

▪ Έρευνα νομολογίας 
▪ Εκπόνηση προσχεδίων αγωγών αστικού και εμπορικού δικαίου 

ΣΠΟΥΔΕΣ 
 

 

2001-2002 : Πανεπιστήμιο Paris I – Panthéon Sorbonne, 
Παρίσι, Γαλλία 

D.E.S.S στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο 
  

2000-2001 : Πανεπιστήμιο Paris I  - Panthéon Sorbonne, 
Παρίσι, Γαλλία 

D.E.S.S στο Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό Δίκαιο  
   

1999 Αποφοίτηση από τη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ. 

1994 Εισαγωγή στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης 

1993 Αποφοίτηση από το Κλασικό Λύκειο Αρσακείου Ψυχικού 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ●  Αγγλικά (University of Cambridge Proficiency in  English, Legal 
Terminology) 
● Γαλλικά (Sorbonne II, DELF, DALF, DSFA Ανώτερο Δίπλωμα των 
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Γαλλικών της Οικονομικής Ζωής, Certificat Pratique de Traducteur, 
Certificat de la langue française) 
 ●  Γερμανικά (βασικές γνώσεις γλώσσας) 
 

COMPUTER Χειρισμός Word, Excel. 

 

 


