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Πρόγραμμα Συνεδρίου

09:00 – 9:30	 Καλωσόρισμα
	 Λεωνίδης	Γρηγόρης, Διευθύνων Σύμβουλος, 
 CLEON Conferences & Communications

 Εισαγωγή	στο	Forum

	 Συντονισμός:		Παπαγιαννίδης	Αντώνης,	Δημοσιογράφος

	 Χειμώνας	Μιχάλης,	Γενικός Διευθυντής ΣΦΕΕ, (Σύνδεσμος   
 Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος)

	 Τίτλος	Ομιλίας: «Μαθήματα από τον COVID-19»

	 Ζωγραφόπουλος	Δημήτρης,	Δικηγόρος (ΔΝ) -
  Ειδικός Επιστήμονας, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)  
 Υπουργείο Υγείας

	 Τίτλος	Ομιλίας:	«Τι μπορεί να μας διδάξει η πανδημία Covid-19  
 σχετικά με τις επεξεργασίες δεδομένων;»

09:30 – 10:30	 Ενότητα	Ι
	 Regulatory	and	practical	risks	in	the	post	Covid	Era

 Αναστασόπουλος	Δημήτριος,		Δικηγόρος, Πρόεδρος Ε.Ε.Ν.
 e-Θέμις, Σύμβουλος ΔΣΑ, ΜΔ Ποινικών Επιστημών

	 Τίτλος	ομιλίας:	«Ποινική ιατρική ευθύνη»

	 Κρέστα	Ματίνα,	Chief Legal & Compliance Value Officer, Roche  
 (Hellas) S.A.

	 Τίτλος	Ομιλίας:	“Patient Centricity Legal & Compliance   
 Challenges”

	 Ευαγγελίδης	Αντώνης,		Chief Compliance & Data Protection   
 Officer, VIANEX SA Group of Companies

	 Τίτλος	Ομιλίας:	«Προκλήσεις και Ηθικά Διλήμματα της   
 Φαρμακοβιομηχανίας στην εποχή της Πανδημίας Covid-19»



Πρόγραμμα Συνεδρίου

10:30 – 10:45	 Ομιλία	

 Τόλης	Λεωνίδας,	Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ν/Α  
 Ευρώπης, Παπαστράτος ΑΒΕΣ, εταιρείας της Philip Morris   
 International  

	 Τίτλος	Ομιλίας:	«Θερμαινόμενα Προϊόντα Καπνού. Το νέο   
 νομοθετικό πλαίσιο και το δικαίωμα των καπνιστών στην   
 ενημέρωση» 

10:45 – 10:55 Διάλειμμα 

10:55 – 11:55	 Ενότητα	ΙΙ
	 Πανδημία	και	νομικές	διαστάσεις	-	Social	Media	και		 	
	 παραπληροφόρηση	

	 Χαραλαμποπούλου	Nεφέλη,	Εταίρος, επικεφαλής του   
 τμήματος Healthcare & Life Sciences, Zepos & Yannopoulos 

	 Τίτλος	Ομιλίας:	«Η χρήση των κοινωνικών και άλλων ψηφιακών  
 μέσων από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις»

	 Γορανίτης	Γιάννης,	Δημοσιογράφος, συγγραφέας

	 Τίτλος	Ομιλίας:	«Πώς μπορεί να ανακοπεί η πανδημία της   
 παραπληροφόρησης στα Social Media;»     

	 Βιτωράτος	Στέφανος,	Lawyer, Co-Founder of Homo Digitalis

	 Τίτλος	Ομιλίας:	«Τι μας "είπαν" τα Social Media κατά την   
 πανδημία;»



Πρόγραμμα Συνεδρίου

11:55 – 13:00	 Ενότητα	III
	 Health	and	Big	Data

	 Δρίβα	Χριστίνα,	Οικονομολόγος, Υπεύθυνη Προστασίας   
 Δεδομένων Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

	 Τίτλος	Ομιλίας:	«Ο ρόλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ  
 στην αντιμετώπιση της πανδημίας»

	 Τσούμα	Νίκη,	Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλος   
 ΗΔΙΚΑ Α.Ε

	 Τίτλος	Ομιλίας:	«Μεγάλα Δεδομένα» μέσα από τις Εφαρμογές  
 Ηλεκτρονικής Υγείας της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.»

	 Καραγκιούλογλου	Σταύρος,	Διευθύνων Σύμβουλος, United  
 Telecom A.E.

	 Τίτλος	Ομιλίας: «Ασφαλή Big DATA στην υπηρεσία του   
 ασθενή και του νοσοκομείου»

	 Ρούσσος	Αντώνης,	Executive Director, Ethics & Compliance,  
 Global Head of E&C Privacy & Group DPO, Astellas Pharma 

	 Τίτλος	Ομιλίας:	«Υγεία και Ψηφιακές Εφαρμογές (digital   
 health applications): προκλήσεις & προοπτικές από άποψη  
 προστασίας προσωπικών δεδομένων» 
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Γρηγόρης Λεωνίδης

Αντώνης Παπαγιαννίδης

Διευθύνων Σύμβουλος
CLEON Conferences & Communications

Συντονιστής και Σύμβουλος 
Περιεχομένου των Συνεδρίων

Είναι απόφοιτος του Ludwig - Maximilians Universität München στον τομέα της Επικοινωνίας και 
των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ενώ είναι κάτοχος και Ph.D. Communication and Media Studies 
του ίδιου ιδρύματος. Εργάστηκε στην Siemens στην Γερμανία και γρήγορα συνέχισε στην Ελλάδα 
στην θέση του Corporate Communications Director. 
Κατά την διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας διετέλεσε υπεύθυνος επικοινωνίας 
μεταξύ άλλων στις: Όμιλος Βαρδινογιάννη, Παπαστράτος, Club Hotel Casino Loutraki και ΕΡΤ. To 
2014 ίδρυσε σε συνεργασία με την Palladian την Palladian Conferences όπου ήταν Μanaging Part-
ner έως τον Μάρτιο του 2021.

Σπούδασε Νομικά και Οικονομικά στην Αθήνα, στο Στρασβούργο με εξειδίκευση στα Ευρωπαϊκά 
και στην Μεσαιωνική ιστορία. Ασχολήθηκε επαγγελματικά με το δίκαιο των επιχειρήσεων και 
με θέματα ευρωπαϊκού δικαίου. Σύμβουλος για Ευρωπαϊκές υποθέσεις στα υπουργεία Εθνικής 
Οικονομίας, Εξωτερικών και Πολιτισμού και σύμβουλος ευρωπαϊκών θεμάτων της Ένωσης 
Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Υπήρξε σύμβουλος επικοινωνίας στην Τράπεζα της 
Ελλάδος (1999). Σήμερα φιλοξενείται στην «Ναυτεμπορική», γράφει στο PROTAGON και είναι 
Γενικός Διευθυντής του Ομίλου economia («Οικονομική Επιθεώρηση»/ economia.gr.) Συμμετέχει 
στο evening report του action 24. 



Μιχάλης Χειμώνας
Γενικός Διευθυντής ΣΦΕΕ

Από τον Σεπτέμβριο του 2014 ο Μιχάλης Χειμώνας είναι Γενικός Διευθυντής στο Σύνδεσμο 
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ).

Κατείχε τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου ΟΠΑΠ Κύπρου από το 2011 μέχρι το 2014. Από το 
2000 έως το 2010 εργάστηκε στη Nutricia στη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου Ελλάδας. Στη 
διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Walt Disney Ελλάδας, 
Βαλκανίων και Κύπρου, Διευθυντής Μάρκετινγκ στην Pepsico International και Group Product 
Manager στην Colgate Palmolive. 

Ο κ. Χειμώνας είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο 
της Βαλτιμόρης των ΗΠΑ, ενώ κατέχει και Bachelor στο Marketing από το  Πανεπιστήμιο του Mary-
land.  



Δημήτρης Ζωγραφόπουλος
Δικηγόρος (ΔΝ) - Ειδικός Επιστήμονας, 
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO), Υπουργείο Υγείας

Ο Δημήτρης Ζωγραφόπουλος είναι μέλος του ΔΣΑ και από τον Ιανουάριο του 2006 εργάζεται ως 
ειδικός επιστήμονας στην ΑΠΔΠΧ. Από τον Απρίλιο του 2018 έχει αποσπαστεί στο Υπουργείο Υγείας 
και έχει οριστεί Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Υπουργείου αυτού. Στην ΑΠΔΠΧ 
έχει, ιδίως, εισάγει εκατοντάδες υποθέσεων ενώπιον της Ολομέλειας και του Τμήματος της Αρχής 
(ιδίως, σε υποθέσεις σχετικά με εργασιακές σχέσεις και κοινωνικές ασφαλίσεις, ασφαλιστικές 
εταιρείες, το δίκαιο της υγείας, το δίκαιο του Τύπου και των ΜΜΕ, το φορολογικό και το τραπεζικό 
δίκαιο, το δίκαιο της παιδείας) και έχει διεξάγει περισσότερους ελέγχους σε αυτοματοποιημένα 
αρχεία. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο συγκριτικό εργατικό δίκαιο (Université de 
Strasbourg III –Robert Schuman). 

Έχει διδάξει στις Νομικές Σχολές του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου και του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης και σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, 
στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. 

Επίσης, από το έτος 2008, διδάσκει στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης – Ινστιτούτο 
Επιμόρφωσης (ΕΚΔΔΑ – ΙΝΕΠ). Έχει συμμετάσχει – ως εκπρόσωπος της ΑΠΔΠΧ ή ως ανεξάρτητος 
ομιλητής – σε πλήθος συνεδρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ορίστηκε από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης ως ένας εκ των εθνικών εκπροσώπων στο DAPIX Working Group on Information Ex-
change and Data Protection (Council of European Union) και συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις 
για το «data protection reform package» (Γενικό Κανονισμό για την προστασία του ατόμου από την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR) και Οδηγία για τους τομείς του ποινικού 
δικαίου). 

Έχει οριστεί από το Υπουργείο Υγείας ως εθνικός εκπρόσωπος στο «Experts’ Workshops on health 
data protection» της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στη δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «To-
wards access to at least 1 million sequenced genomes in the European Union by 2022».



Δημήτρης Αναστασόπουλος
Δικηγόρος, Πρόεδρος Ε.Ε.Ν.
e-Θέμις, Σύμβουλος ΔΣΑ, ΜΔ Ποινικών Επιστημών

Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος είναι Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας «ΑΑ 
Lawyers». Είναι Δικηγόρος παρ’Αρείω Πάγω με εμπειρία στους τομείς του Ποινικού Δικαίου, ιδίως 
στα οικονομικά εγκλήματα και το ιατρικό δίκαιο, του Δικαίου Πληροφορικής και των Προσωπικών 
Δεδομένων.

Πραγματοποίησε τις προπτυχιακές σπουδές του στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και τις μεταπτυχιακές σπουδές του στην ίδια σχολή στον κλάδο του 
Ποινικού Δικαίου. Στα πλαίσια της διδακτορικής του διατριβής, υπήρξε Επισκέπτης Ερευνητής του 
Harvard University.

Είναι Ιδρυτικό Μέλος και Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Νομικών e-Θέμις, ενώ εκλέγεται από το 
2014 μέλος του Δ.Σ. του ΔΣΑ, την προεδρία του οποίου διεκδίκησε στις τελευταίες αρχαιρεσίες 
(2017), λαμβάνοντας την εμπιστοσύνη 3.500 συναδέλφων του που τον τίμησαν με τη δεύτερη 
θέση. 

Συμμετείχε στις Επιτροπές Ποινικού Δικαίου και Πληροφορικής του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών 
Δικηγορικών Συλλόγων (CCBE), στη Μόνιμη Επιτροπή Συνταγματικών-Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
του ΔΣΑ, ενώ είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων και του Συνδέσμου Εμπορικολόγων 
Ελλάδος.

Έχει συγγράψει πλήθος επιστημονικών άρθρων και συμβολών κυρίως για θέματα Ποινικού Δικαίου 
και Προσωπικών Δεδομένων.



Η Ματίνα Κρέστα ξεκίνησε την καριέρα της ως μέλος του Legal Department της εταιρίας 
πετρελαιοειδών  BP HELLAS Α.Ε. 

Στη συνέχεια το έτος 2008 ανάλαβε την οργάνωση και  διοίκηση της Νομικής Υπηρεσίας της 
μεγαλύτερης εταιρίας γαλακτοκομικών στην Ελλάδα, ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. και των θυγατρικών της, 
θέση από την οποία συμμετείχε ενεργά σε πολλά projects τόσο της ελληνικής αγοράς, όσο και του 
εξωτερικού, αποκτώντας ευρεία γνώση και εμπειρία όχι μόνον του νομοθετικού πλαισίου, αλλά 
και της εμπορικής / επιχειρηματικής πραγματικότητας και των αναγκών τους, στις ικανοποίηση 
των οποίων ο ρόλος του Νομικού Συμβούλου ως strategic partner είναι καθοριστικός.     
  
Τον Ιούνιο του έτους 2020 ανέλαβε τη θέση του Chief Legal & Compliance Value Officer της 
φαρμακευτικής εταιρείας Roche Hellas SA, θέση την οποία κατέχει μέχρι σήμερα.

Κατέχει αξιόλογη δικαστηριακή εμπειρία και η ειδίκευση της είναι κατά κύριο λόγο στο Εμπορικό 
και Αστικό Δίκαιο, Data Privacy – GDPR, Corporate Governance και Compliance.

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στη 
συνέχεια στο ίδιο Πανεπιστήμιο ολοκλήρωσε το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο Αστικό 
Δίκαιο. Κατέχει MSc από το ALBA Graduate Business School – The American College of Greece και 
το 2017 απέκτησε Master of Business Administration  (ΜΒΑ) από το ίδιο Κολλέγιο, στο πλαίσιο του 
οποίου  συμμετείχε στο Innovation Management Study Tour στο SDA Bocconi  School of Manage-
ment στην Ιταλία. Γνωρίζει Αγγλικά και Γερμανικά. 

Ματίνα Κρέστα
Chief Legal & Compliance Value Officer, 
Roche Hellas SA 



Αντώνης Ευαγγελίδης
Chief Ethics/Compliance & Data Privacy Officer, 
VIANEX SA Group of Companies

Ο Αντώνης Ευαγγελίδης , είναι Διευθυντής Εταιρικής Συμμόρφωσης και Προστασίας Δεδομένων 
(DPO) στον Όμιλο  ΒΙΑΝΕΞ (Εταιρείες του Ομίλου Γιαννακόπουλου). 
Είναι Χημικός Μηχανικός, με εξειδίκευση στην Οργανική Χημική Τεχνολογία και MSc στην Τεχνολογία 
Φαρμάκων. 

Η εμπειρία του στον Χώρο της Φαρμακοβιομηχανίας, ξεκινά από το 1986 και από τότε και μέχρι 
σήμερα την έχει υπηρετήσει από σημαντικές θέσεις ευθύνης (Πωλήσεις, Marketing, Στρατηγικός 
Σχεδιασμός και Διοίκηση).

Το 2000 βραβεύτηκε ως ο Best Marketer της Χρονιάς στα Αριστεία Φαρμακευτικού Manαgement.
 Είναι Επίτιμος Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Management (Ε.Ε.Φ.Α.Μ).

Από το 2012 είναι μέλος της Επιτροπής Κώδικα Δεοντολογίας και Διαφάνειας του Συνδέσμου 
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ), του  Society of Corporate Ethics and Compliance (SCCE), 
του Ελληνικού Ινστιτούτου για την Αντιμετώπιση της Απάτης (ACFE),μετέχει των δραστηριοτήτων 
της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδας και του ΣΕΚΑΣΕ (Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης Ελλάδας).

Την τελευταία πενταετία είναι πιστοποιημένος Data Protection Officer (DPO).



Λεωνίδας Τόλης
Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ν/Α  Ευρώπης, 
Παπαστράτος ΑΒΕΣ, εταιρείας της Philip Morris International  

Ο Λεωνίδας Τόλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968. Από τη μάχιμη δικηγορία μεταπήδησε το 1999 
στην Παπαστράτος ΑΒΕΣ, την μεγαλύτερη καπνοβιομηχανία στην Ελλάδα, που φέτος συμπληρώνει 
90 χρόνια παρουσίας στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων καπνού. Από το 2003, οπότε 
η εταιρεία εντάχθηκε στον Όμιλο της Philip Morris International, ανέλαβε τη θέση του Γενικού 
Διευθυντή του Νομικού Τμήματος. Σήμερα έχει την ευθύνη της νομικής διεύθυνσης στις αγορές της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ειδικότερα σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία, Σλοβενία, 
Κύπρο και Μάλτα.

Έχει σπουδάσει νομικά στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και είναι μέλος του 
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Είναι επίσης Νομικός Σύμβουλος και ισόβιο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος 
Βαρώνου Μιχαήλ Τοσίτσα και Νομικός Σύμβουλος στο Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος. 

Τον Μάϊο 2018 συμπεριλήφθηκε στη λίστα των νομικών συμβούλων της GC Powerlist για την 
Ελλάδα και την Κύπρο.



Νεφέλη Χαραλαμποπούλου
Εταίρος, επικεφαλής του τμήματος Healthcare & Life Sciences, 
Zepos & Yannopoulos 

Η Νεφέλη Χαραλαμποπούλου είναι επικεφαλής του τμήματος Healthcare & Life Sciences.

Ειδικεύεται στο φαρμακευτικό δίκαιο και το δίκαιο της υγείας, ενώ παράλληλα ασχολείται και με 
το εταιρικό και εμπορικό δίκαιο. Εστιάζει στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε πελάτες 
που δραστηριοποιούνται σε κλάδους με ιδιαίτερα αυστηρό κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο 
επί όλων των νομικών ζητημάτων και θεμάτων συμμόρφωσης, με έμφαση σε φαρμακευτικά, 
ιατροτεχνολογικά και βιοτεχνολογικά προϊόντα και καλλυντικά. Η εκτεταμένη εμπειρία της στον 
τομέα των βιοεπιστημών είναι ιδιαιτέρως πολύτιμη και της επιτρέπει να κατανοεί σε βάθος το 
σύνθετο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι πελάτες της και να τους οδηγεί στην επίτευξη 
βέλτιστων αποτελεσμάτων. Αναλαμβάνει τη καθημερινή και ad hoc στήριξη οργανισμών με εγχώρια 
και/ή διεθνή δραστηριότητα σε ευρύ φάσμα ρυθμιστικών και κανονιστικών θεμάτων. Συμμετέχει 
επίσης σε διάφορες διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές και συνεργασίες, συμπεριλαμβανομένων 
εξαγορών, συγχωνεύσεων και λοιπών εταιρικών αναδιαρθρώσεων, νομικών ελέγχων και σύνταξης 
των σχετικών εγγράφων.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2005 και μέλος της Ζέπος & Γιαννόπουλος 
από το 2019.

Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.



Γιάννης Γορανίτης

Στέφανος Βιτωράτος

Δημοσιογράφος, συγγραφέας

Lawyer, 
Co-Founder of Homo Digitalis

Ο Γιάννης Γορανίτης σπούδασε Επικοινωνία & ΜΜΕ στο ΕΚΠΑ και εργάζεται ως δημοσιογράφος τα 
τελευταία 25 χρόνια σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ ως συντάκτης, αρχισυντάκτης και διευθυντής. 

Σήμερα γράφει για τεχνολογία, επιστήμη, υγεία και ψηφιακή κουλτούρα και δημοσιεύει long-form 
έρευνες και ρεπορτάζ στο inside story, το «Βήμα της Κυριακής», τη LiFO, το 2045.gr κ.ά. 

Από τις Εκδόσεις Πατάκη κυκλοφορεί το πρώτο του βιβλίο με τίτλο «24».

Ο Στέφανος Βιτωράτος είναι δικηγόρος Αθηνών με εξειδίκευση στην Προστασία Δεδομένων, την 
Κυβερνοασφάλεια και την Ηθική Προσέγγιση της Τεχνητής Νοημοσύνης και Partner της δικηγορικής 
εταιρείας Digital Law Experts (DLE). Παράλληλα, είναι ένας από τους συνιδρυτές της Homo Digi-
talis.  

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων, στο Διεθνές 
Οικονομικό Δίκαιο και στη Διεθνή Πολιτική από το City, University of London. Έχει συνεργαστεί ως 
σύμβουλος σε νομικές εταιρείες και γραφεία στην Αθήνα, ενώ στο παρελθόν έχει εργαστεί και για 
τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. 

Τελευταία ασχολείται με τον τομέα των τεχνολογιών συμμόρφωσης (reg/tech), ο οποίος μπορεί 
να τεθεί στην υπηρεσία των πολιτών και να δημιουργήσει μια ολιστική κουλτούρα προστασίας 
δεδομένων, ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει 
συμμετάσχει σε πλήθος έργων συμμόρφωσης με το δίκαιο των προσωπικών δεδομένων στον 
ιδιωτικό τομέα. 

Μιλάει αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.



Χριστίνα Δρίβα
Οικονομολόγος, 
Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Η Χριστίνα Δρίβα είναι Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) από το 2018, στο Ελληνικό 
Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ). 

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (MSc), Οικονομολόγος, 
απόφοιτος του Παντείου Πανεπιστημίου καθώς και του τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας 
& Πρόνοιας του ΤΕΙ Καλαμάτας (BSc). Εχει  παρακολουθήσει προγράμματα εκπαίδευσης Project 
Management (dipl) και Μίγμα Marketing και Brand (dipl).

Έχει εργασθεί ως Υπεύθυνη Marketing του Διαγνωστικού Τμήματος  στο Ελληνικό Ινστιτούτο 
Παστέρ και ως και στέλεχος του Γραφείου Προβολής και Δικτύωσης του ιδίου φορέα. 

Είναι μέλος Ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών και έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά 
συνέδρια.



Νίκη Τσούμα
Πρόεδρος Δ.Σ & Διευθύνουσα Σύμβουλος 
ΗΔΙΚΑ Α.Ε

Στέλεχος της Δημόσιας Διοίκησης στον Τομέα της Πληροφορικής. Πτυχιούχος του Μαθηματικού 
Τμήματος του Πανεπιστήμιου Αθηνών (1986) με εξειδίκευση στον Προγραμματισμό και Ανάλυση 
Συστημάτων και αριστούχος Απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (1998). Είναι 
εισηγήτρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης για θέματα ITS Project Management και E-Gov-
ernment.

Είναι external expert της Ε.Ε. σε θέματα αξιολόγησης καινοτόμων προτάσεων για software tech-
nologies και cloud computing του Προγράμματος Η2020. Έχει συμμετάσχει στον σχεδιασμό, την 
ανάλυση, την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την εγκατάσταση μεγάλων, πολύπλοκων και κρίσιμων 
έργων Πληροφορικής της Δημόσιας Διοίκησης, αναλαμβάνοντας ρόλους μέλους Ομάδων Διοίκησης 
Έργων και Υπευθύνου Έργων, επί 25 έτη θητείας στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 
Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Από το 2010 μέχρι το 2014 διετέλεσε Σύμβουλος σε θέματα οργανοδιοικητικών αλλαγών (re-
engineering and change management) και θέματα διοίκησης-διαχείρισης έργων Πληροφορικής 
(project and risk management) και συγχρηματοδοτούμενων έργων των Γενικών Γραμματέων 
Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και το διάστημα 2015 έως 2017 
διατέλεσε Δ/ντρια και Γενική Δ/ντρια Έργων στην Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ. Από τον Ιούνιο 
του 2018 έως τον Αύγουστο του 2019 ήταν Δ/ντρια Πληροφορικής και Τεχνικής Λειτουργίας του 
ΕΚΟΜΕ ΑΕ.

Από τον Αύγουστο του 2019 διατέλεσε Διευθύνουσα Σύμβουλος στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε έως τον Οκτώβριο 
του 2020. Έκτοτε διατελεί Πρόεδρος  Δ.Σ & Διευθύνουσα Σύμβουλος στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. 



Σταύρος Καραγκιούλογλου

Αντώνης Ρούσσος

Διευθύνων Σύμβουλος, 
United Telecom A.E.

Executive Director, Ethics & Compliance, 
Global Head of E&C Privacy & Group DPO, Astellas Pharma

Ο Σταύρος Καραγκιούλογλου κατάγεται από την Κωνσταντινούπολη και αποφοίτησε από το 
Γερμανο-Αυστριακό Κολλέγιο St.Georg. Στη συνέχεια σπούδασε Διπλ. Ηλεκτρολόγος–Μηχανολόγος 
Μηχανικός με ειδικότητα στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών στο Technical University RWTH AACHEN 
Γερμανίας, όπου πήρε και το μεταπτυχιακό του με εργασία την εφαρμογή real-time τηλεματικής 
στον έλεγχο οδικής κυκλοφορίας. Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. 

Στην τηλεπικοινωνιακή αγορά έχει εμπειρία 30 χρόνια, εκ των οποίων τα περισσότερα στη SIE-
MENS – στους τομείς εφαρμογής, πωλήσεων και marketing  τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και 
υπηρεσιών, όπου κατείχε καίριες θέσεις, μεταξύ αυτών και τη θέση του Διευθυντή Πωλήσεων 
Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, Προϊόντων και Εφαρμογών. 

Tο 2003 ίδρυσε και μετέχει ενεργά ως Διευθύνων Σύμβουλος στην διοίκηση της UNITED TELE-
COM AE, μία εταιρία που δραστηριοποιείται εντατικά στην παροχή και την ασφάλεια των κινητών, 
ασύρματων και σταθερών επιχειρησιακών δικτύων υπολογιστών, τηλεφωνίας και πολυμέσων 
δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης καθώς και στην ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών, των 
δεδομένων και του Cloud.

Ο Αντώνης Ρούσσος είναι επικεφαλής του τμήματος E&C Privacy της ιαπωνικής φαρμακευτικής 
εταιρίας Astellas σε επίπεδο ομίλου. Είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του 
προγράμματος συμμόρφωσης της εταιρίας με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων και 
Data Protection Officer του ομίλου παγκοσμίως.

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ενώ ολοκλήρωσε τις 
μεταπτυχιακές σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Leicester της Μεγάλης Βρετανίας. Έχει εργαστεί 
ως δικηγόρος σε διάφορους τομείς του εμπορικού δικαίου και του δικαίου των επιχειρήσεων 
εν γένει. Έχει εξειδικευτεί, μεταξύ άλλων, στο φαρμακευτικό δίκαιο συμβουλεύοντας ελληνικές 
και πολυεθνικές φαρμακευτικές επιχειρήσεις σε διάφορα θέματα δικαίου & κανονιστικής 
συμμόρφωσης. 

Πριν από τα σημερινά καθήκοντά του εργάστηκε ως επικεφαλής του Ethics & Compliance της As-
tellas για Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ. 



HEALTH
LEGAL & 
COMPLIANCE 

FORUM

Χορηγοί



Doing now what patients need next

Roche is a global pioneer in pharmaceuticals and diagnostics focused on advancing science 
to improve people’s lives. The combined strengths of pharmaceuticals and diagnostics un-
der one roof have made Roche the leader in personalised healthcare – a strategy that aims 
to fit the right treatment to each patient in the best way possible.

Roche is the world’s largest biotech company, with truly differentiated medicines in oncol-
ogy, immunology, infectious diseases, ophthalmology and diseases of the central nervous 
system. Roche is also the world leader in in vitro diagnostics and tissue-based cancer diag-
nostics, and a frontrunner in diabetes management.

Learn more at www.roche.gr

We are a leading Greek law firm known for its long heritage, legal acumen and integrity. 
As a full-service business law firm, we take pride in our distinctive mindset and offering. 
This shows not only in responsiveness, but also our ability to field versatile, approachable, 
easy-to-work teams of practitioners who truly understand our clients’ interests. 

Our strong international orientation is echoed in our structure, standards and approach, 
and ultimately attested in the profile of our client base, our rankings and the network of 
our affiliations and best-friend law firms around the world. Established in 1893, we know 
that change, whether in the legal or economic environment, is inherent to our jurisdiction; 
we are accustomed to implementing untested legislation, structuring innovative solutions 
and putting our bold legal argumentation to the service of our clients. 

We advise corporations from all commercial and industrial sectors, financial institutions, 
non-profits, startups and high-net-worth individuals, working closely with regulators and 
all major professional service firms. For more details on our firm and practice please visit 
our website at www.zeya.com.



Η UNITED TELECOM ΑΕ προσφέρει Ολοκληρωμένες Ασφαλείς Δικτυακές Λύσεις, διαθέτει 
πλέον των 20 ετών στοχευμένη εμπειρία με προσήλωση στα αντικείμενα της, ενώ στο 
πελατολόγιο της εντάσσονται τράπεζες, πολυεθνικές, μεγάλες & μεσαίες επιχειρήσεις, 
ξενοδοχεία, αλυσίδες καταστημάτων, τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, κ.α.

Σε συνεργασία με τη Juniper Networks Inc., την Ivanti/Pulse, τη Ruckus Wireless και άλλους 
σημαντικούς οίκους της αγοράς διαθέτει τις κάτωθι turn-key λύσεις που περιλαμβάνουν:

▪ Ολοκληρωμένες λύσεις ασφαλούς ενσύρματης και ασύρματης δικτύωσης & Firewalls 
(Hardware ή cloud) με UTM/Application Control κ.α.

▪ Ολοκληρωμένες υποδομές Data Center καθώς και GDPR  & PCI DSS compliant υποδομές

▪ Λύσεις και προϊόντα για ειδικές ανάγκες ασφάλειας και διαχείρισης δικτύων δεδομένων, 
όπως:  NAC (Network Access Control), DLP (Data Leakage Protection), Zero Trust Securi-
ty, Secure Mobility (MDM/EMM), SD-WAN, Multicloud, Secure Access, CASB, Sand-Box-
ing, κ.α.

▪ Πιστοποιημένο (CISSP) Security Assessment, Forensics, Penetration Testing, πολιτική 
ασφάλειας, υπηρεσίες DPO   

▪ Λύσεις Cloud (virtual machines, storage, backup, disaster recovery)  & Τηλεπικοινωνιακές 
υποδομές 



Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 3, Καλλιθέα, 176 71
Τ: 210 92 21 717    I    E-mail: info@cleon.gr

Γρηγόρης Λεωνίδης
Διευθύνων Σύμβουλος

Τ: 210 92 21 717, Κ: 697 998 2965
gleonidis@cleon.gr

Βικτώρια Ζώινα
Conferences & Marketing Director

Τ: 210 92 21 717, Κ: 690 675 3912
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