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Πρόγραμμα Συνεδρίου

10:00 - 10:20 ΚΑΛΩΣΌΡΙΣΜΑ
ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΌΡΗΣ, 
Διευθύνων Σύμβουλος, CLEON Conferences & Communications

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΌ FORUM

ΣΥΝΤΌΝΙΣΜΌΣ:  
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, Δημοσιογράφος – Δικηγόρος 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΣ

ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Founder και Managing Director της Ένωσης Παραγωγών 
Αυθεντικών Προϊόντων [Ένωση Σηματούχων Εταιρειών] – 
[ΕΣΗΜΕΤ]

10:20 - 11:35 ΕΝΌΤΗΤΑ Ι
Όι πρόσφατες εξελίξεις στη διανοητική ιδιοκτησία στην Ελλάδα 
& την ΕΕ.  
Θεματολογία: 
-  Ό ν. 4679/2020 και τ ο Νέο Πλαίσιο για την προστασία των 

εμπορικών σημάτων 

ΓΕΩΡΓΌΠΌΥΛΌΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Δικηγόρος - Νομικός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων - 
Τμήμα Σημάτων, αποσπασμένη στα Τμήματα Προσφυγών του 
Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO)
Τίτλος Όμιλίας: «Μη παραδοσιακά Σήματα σύμφωνα με την 
Οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 – Επισημάνσεις από τη νομολογία του 
Δικαστηρίου της ΕΕ»

ΛΙΑΣΚΌΣ ΕΥΑΓΓΕΛΌΣ
Δικηγόρος, PhD, Διαχειριστής Εταίρος, ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ 
Τίτλος Όμιλίας: «Η εμβέλεια προστασίας των σημάτων φήμης»

ΜΑΜΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
Εφέτης 
Τίτλος ομιλίας: «Ν. 4679/2020 Νέα Μέσα Άμυνας στις 
διαδικασίες προσβολής σημάτων»



Πρόγραμμα Συνεδρίου

ΨΩΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Head of Legal, Compliance & Public Affairs, Pernod Ricard
Τίτλοs ομιλίας: «Αξία Προστασίας του Εμπορικού Σήματος 
– Καταπολέμηση Απομιμήσεων- Διαδικασίες εντός ενός 
Πολυεθνικού Οργανισμού»

11:35 – 11:45 10’ Διάλειμμα 

11:45– 13:15 ΕΝΌΤΗΤΑ IΙ
Η σημασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας για τις  μικρομεσαίες & 
start-up επιχειρήσεις 
H βιομηχανική Ιδιοκτησία αν και λειτουργεί ως μοχλός για την 
εξωστρέφεια και την καινοτομία των μικρομεσαίων και νεοφυών 
επιχειρήσεων συχνά δε λαμβάνει την απαραίτητη προσοχή. 
Στόχος της ενότητας, η ανάδειξη της σημασίας της ως παράγοντα 
αξιολόγησης επιχειρηματικών αποφάσεων και μελλοντικών 
κινήσεων. 
Θεματολογία: 
• Η προστασία του σήματος στις εξαγωγές 
•  Η κατοχύρωση της τεχνολογίας & του κώδικα για τις 

τεχνολογικές επιχειρήσεις
• Η προστασία των εφευρέσεων/ ευρεσιτεχνίας στο εξωτερικό
• Case study από Start-up

ΜΑΡΓΕΛΛΌΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Αναπλ. Γενική Διευθύντρια ΟΒΙ
Τίτλος Όμιλίας: «Το προφίλ του ΟΒΙ - Κουπόνια Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας (Β.Ι.)»

ΠΑΠΑΔΌΠΌΥΛΌΥ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ
Professor of private law, Intellectual Property law and Head of the 
IP Department at the law faculty, Stockholm University
Τίτλος ομιλίας: «Η δημιουργία ενιαίου καθεστώτος προστασίας 
των ευρεσιτεχνιών και η ίδρυση του Ενιαίου Δικαστηρίου 
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Το μέλλον των διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας και θέματα στρατηγικής για δικαιούχους»



Πρόγραμμα Συνεδρίου

ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Founder και Managing Director της Ένωσης Παραγωγών 
Αυθεντικών Προϊόντων [Ένωση Σηματούχων Εταιρειών] – 
[ΕΣΗΜΕΤ]
Τίτλος ομιλίας: «Ο ρόλος των ενώσεων των σηματούχων 
εταιρειών στην καταπολέμηση των απομιμητικών προϊόντων 
στην αγορά και στο διαδίκτυο»

ΔΡ.ΤΡΙΧΑΣ ΕΜΜΑΝΌΥΗΛ
Ειδικός Σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας,
Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας στην 
Περιφέρεια Κρήτης
Τίτλος Όμιλίας: «Διανοητική Ιδιοκτησία – Διεθνές Εμπόριο & 
Αλυσίδες Αξιών»

ΤΡΌΥΛΌΣ ΚΩΣΤΑΣ
Senior Advisor του Τομέα Καινοτομίας, ΣΕΒ σύνδεσμος 
επιχειρήσεων και βιομηχανιών.
Τίτλος ομιλίας: «Εμπορική αξιοποίηση της Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας»

13:15 - 13:30 ΌΜΙΛΙΑ:
ΒΙΤΩΡΑΤΌΣ ΣΤΕΦΑΝΌΣ, Δικηγόρος LLM, MA, FIP, CIPP/E, CIPM, 
Partner DLE Co-Founder Homo Digitalis
Τίτλος ομιλίας: «Τα domain names και το πλαίσιο προστασίας 
τους»

13:30 – 13:45 15’ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

13:45 – 14:00 ΌΜΙΛΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΌΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΌΣ Π., Δ.Ν., LL.M. (L.S.E.), Δικηγόρος, 
Ιδρυτικό μέλος και νομικός σύμβουλος ELONTech
Τίτλος ομιλίας: «Ονόματα Χώρου εναντίον Σημάτων στον νέο 
κόσμο της ψηφιακής επιχειρηματικότητας»
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14:00– 15:15 ΕΝΌΤΗΤΑ III 
Η προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο και στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο
Η ευκολία πρόσβασης σε περιεχόμενο και υπηρεσίες έχει 
επιφέρει αλλαγές στην προστασία των brands και στην 
παραβίαση της ΒΙ τους. Είναι δεδομένο ότι οι απομιμήσεις 
αυξάνονται με εκθετικό ρυθμό στο διαδίκτυο, αλλά προς τα 
πού κινούνται τα πράγματα και πώς αυτό θα επηρεάσει τη 
στρατηγικής προστασίας της ΒΙ;   Θεματολογία: 
•  Προστασία ψηφιακού περιεχομένου & social media 

(influencers-brands & σήματα)
•  H εφαρμογή της τεχνολογίας Blockchain στην προστασία της 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
• Καταπολέμηση Online Απομιμήσεων 
• Ό ρόλος των ενδιάμεσων παρόχων 

ΜΑΣΤΡΌΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ.»
Τίτλος ομιλίας: Ο μετασχηματισμός της Παπαστράτος – ανάπτυξη 
καινοτόμων προϊόντων και η σημασία της προστασίας των 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΓΙΩΤΑ
Διευθύντρια και Αναπληρώτρια Επικεφαλής Νομικός Σύμβουλος 
WW Κανάλια διανομής και Οικοσύστηματα συνεργατών Hewlett 
Packard Enterprise
Τίτλος ομιλίας: «Η Πνευματική Ιδιοκτησία ως κεφάλαιο 
των επιχειρήσεων. Στρατηγικές βέλτιστης προστασίας και 
εκμετάλλευσης της»

ΚΑΡΑΠΑΠΑ ΣΤΑΥΡΌΥΛΑ
LLB LLM PhD SFHEA - Professor of Intellectual Property and 
Information Law, School of Law University of Essex
Τίτλος ομιλίας: «Οι επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στο 
εμπορικό σήμα» 

ΠΑΠΑΔΌΠΌΥΛΌΥ ΜΑΡΙΑ - ΔΑΦΝΗ
Δ.Ν. LL.M. mult, Δικηγόρος
Τίτλος ομιλίας: «Η ευθύνη των ενδιάμεσων φορέων στην 
παραβίαση εμπορικών σημάτων»

Σημείωση: Το πρόγραμμα υπόκειται σε αλλαγές της τελευταίας στιγμής εφόσον κριθεί αναγκαίο.



Ομιλητές



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. Τον 
Μάρτιο του 2021, ίδρυσε την CLEON Conferences and Communications.

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. 



Παναγιώτα Γεωργοπούλου 
Δικηγόρος - Νομικός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων - 
Τμήμα Σημάτων, αποσπασμένη στα Τμήματα Προσφυγών 
του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO)

Νομικός στο Τμήμα Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων από το 1995 και παράλληλα δικηγόρος 
στο ΔΣΠ. 
Επί σειρά ετών μέλος Ομάδων του Συμβουλίου της ΕΕ, επιτροπών εμπειρογνωμόνων της Commission, του 
Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της EE (EUIPO) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας 
(WIPO). Επιμελήθηκε την εφαρμογή στην Ελλάδα της Διεθνούς Συνθήκης του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης για 
τη διεθνή καταχώριση σημάτων, υπήρξε Αντιπρόεδρος της Ομάδας του Συμβουλίου της ΕΕ κατά την Ελληνική 
Προεδρεία του 2014, όπου και διαμορφώθηκαν τα νομοθετικά κείμενα της τελευταίας οδηγίας για τα σήματα 
και του Κανονισμού για το σήμα της ΕΕ και Πρόεδρος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που διαμόρφωσε 
τον ισχύοντα ν.4679/2020 για τα σήματα. Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα στο Κόσοβο και την Αλβανία 
για εναρμόνιση του δικαίου των σημάτων. Ομιλητής σε πλήθος σεμιναρίων και συνεδρίων στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό, προς επιμόρφωση δικηγόρων, δικαστών, εξεταστών, επιχειρηματιών. Αναπληρωματικό μέλος του 
ΔΣ του EUIPO τα τελευταία 14 χρόνια και μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τα σήματα στη Συμφωνία 
των Πρεσπών. Από το Σεπτέμβρη του 2021, υπηρετεί ως αποσπασμένη εθνική εμπειρογνώμονας στα Τμήματα 
Προσφυγών του EUIPO.



Ιωάννα Μάμαλη 
Εφέτης

Είμαι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο Εμπορικό Δίκαιο (LLM IN COMMERCIAL LAW) UNIVERSITY OF BRISTOL. Φοίτησα 
στην Εθνική Σχολή Δικαστών (Δ’ Εκπαιδευτική Σειρά) και από το έτος 1999 υπηρέτησα κυρίως στο Πρωτοδικείο 
Αθηνών και στη συνέχεια στο Εφετείο Αθηνών ως μέλος των συνθέσεων του Ενοχικού Τμήματος, του Γενικού 
Εμπορικού Τμήματος και του Εμπορικού Τμήματος, αρμόδιου λειτουργικώς για την εκδίκαση υποθέσεων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, ενώ μου ανατέθηκαν και καθήκοντα Δικαστή Μεσολαβητή στις υποθέσεις Δικαστικής 
Μεσολάβησης. Το διάστημα από 09.2020 έως 06.2021 αποσπάσθηκα στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαικής 
Ένωσης στο γραφείο του Αντιπροέδρου του Γενικού Δικαστηρίου, κατόπιν επιλογής από το Ευρωπαικό Δίκτυο 
Δικαστικής Εκπαίδευσης. Από το έτος 2018, διδάσκω στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, Κατεύθυνση 
Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης, στα μαθήματα του τομέα Εμπορικού Δικαίου και από τον 09.2021 υπηρετώ ως 
Εφέτης στο Εφετείο Πειραιώς ως μέλος της σύνθεσης του Ενοχικού – Εμπορικού Τμήματος.

Δρ. Ευάγγελος Λιάσκος 
Δικηγόρος, PhD, Διαχειριστής Εταίρος 
της ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος διδακτορικού  διπλώματος από το 
Πανεπιστήμιο Panthéon-Assas (Paris II). Εντεταλμένος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Paris XIII. Δικηγόρος Αθηνών 
από το 1999.
Πολυετής ενασχόληση ως δικηγόρος και νομικός σύμβουλος για την επίλυση διαφορών δικαστικά και εξωδικαστικά 
στο πεδίο του δικαίου των σημάτων και των διακριτικών γνωρισμάτων, της πνευματικής ιδιοκτησίας, των εμπορικών 
συμβάσεων, του ελεύθερου και αθέμιτου ανταγωνισμού και της ενέργειας. Συμμετοχή σε πολλές διαδικασίες 
ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού και σε διαιτησίες με αντικείμενο διαφορές σε θέματα δικαίου της ενέργειας 
και ενεργειακού ρυθμιστικού/εποπτικού δικαίου, ΣΔΙΤ, εμπορικών συμβάσεων κλπ.
Παράλληλα, δημοσιεύσεις στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, των σημάτων, του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου 
και του ανταγωνισμού. Έχει συγγράψει μεταξύ άλλων το έργο «Το νέο σύστημα εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου 
ανταγωνισμού. Ο Κανονισμός 1/2003/ΕΚ.», 2008, εκδ. Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ και έχει συμμετάσχει στο συλλογικό έργο «Ο 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΡΩΜΗ ΙΙ - Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο των Εξωσυμβατικών Ενοχών». 2015, Εκδ. Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ.



Γιάννης Ψωμάς

Κώστας Τρούλος

Head of Legal, Compliance & Public Affairs, 
Pernod Ricard

 Senior Advisor του Τομέα Καινοτομίας, 
ΣΕΒ

Ο Ιωάννης Ψωμάς, είναι γενικός σύμβουλος εταιρειών και οργανισμών σε διάφορους κλάδους. 
Ασχολείται με όλες τις πτυχές της εταιρικής διακυβέρνησης και δραστηριοποιείται σε εταιρικές 
συναλλαγές (συγχωνεύσεις, εξαγορές και κοινοπραξίες), καθώς και στην αλλαγή των συναλλαγών 
ελέγχου. Παρέχει ανώτερες νομικές συμβουλές στο εταιρικό, εμπορικό δίκαιο, φορολογικό 
δίκαιο και κανονιστική συμμόρφωση. Διαθέτει ευρεία τεχνογνωσία στον τομέα των ακινήτων, 
συμβουλεύοντας για παραδοσιακές εξαγορές περιουσιακών στοιχείων καθώς και σύνθετες 
κατασκευές και χρηματοδοτήσεις. Πριν από την ίδρυση της εταιρείας ο Ιωάννης είχε εργαστεί 
ως δικηγόρος σε κορυφαίες νομικές εταιρείες και έχει επίσης διατελέσει νομικός σύμβουλος σε 
ελληνικό επενδυτικό όμιλο με εταιρείες βασικούς παράγοντες σε διάφορους επιχειρηματικούς 
τομείς όπως το λιανικό εμπόριο, η μεταποίηση, οι τηλεπικοινωνίες, η διανομή προϊόντων 
τεχνολογίας. Ενεργώντας ως εσωτερικός νομικός σύμβουλος έχει επιδείξει υψηλό επίπεδο τεχνικών 
νομικών γνώσεων και επιχειρηματικών συμβουλών. Από τον Δεκέμβριο του 2013 εντάχθηκε 
στον ελληνικό κλάδο του παγκόσμιου συν-ηγέτη στο κρασί και τα οινοπνευματώδη ποτά, όπου 
κατέχει τη θέση του επικεφαλής του νομικού και υπεύθυνου συμμόρφωσης. Περιλαμβάνεται στη 
Λίστα Legal 500  Σ για το έτος 2018 και  αναγνωρίζεται μεταξύ των Νομικών  συμβούλων που έχει 
βαθύτατη γνώση της αγοράς και οδηγεί με τις συμβουλές του  την επιχείρηση προς τα εμπρός.

Ο Κώστας Τρούλος είναι Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ και 
κάτοχος MBA από το πανεπιστήμιο του Louisville. Είναι Senior Advisor στον τομέα καινοτομίας του 
ΣΕΒ και υποστηρίζει τεχνολογικές εταιρείες spin-offs και scaleups για επιχειρηματική ανάπτυξη. Έχει 
μεγάλη εμπειρία σε θέματα σε μεταφοράς τεχνολογίας, προσέλκυσης επενδύσεων, στρατηγικής 
για την εκμετάλλευση της διανοητικής ιδιοκτησίας, και ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων έργων. 
Έχει βαθιά γνώση του Ευρωπαϊκού οικοσυστήματος καινοτομίας και διαθέτει 15ετή προϋπηρεσία 
στο χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.



Φραντζέσκα Παπαδοπούλου 

Δρ. Εμμανουήλ Τριχάς 

Professor of private law, Intellectual Property law and Head 
of the IP Department at the law faculty, Stockholm University 

Ειδικός Σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, 
Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Κρήτης

Η Φραντζέσκα Παπαδοπούλου είναι καθηγήτρια εμπορικού δικαίου και πνευματικής και βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας καθώς και διευθύντρια του ανάλογου τμήματος της νομικής σχολής του πανεπιστημίου 
της Στοκχόλμης. Είναι συγγραφέας επιστημονικών συγγραμάτων καθώς και editor in chief του 
νομικού περιοδικού Stockholm IP Law Review. 

Ο Μάνος Τριχάς έχει δεκαετή ερευνητική εμπειρία στη φυσική των ημιαγωγών, την επιστήμη υλικών 
και τις οπτο- και μικρο- ηλεκτρονικές διατάξεις, ενώ τα τελευταία χρόνια ασχολείται αποκλειστικά 
με τη συμβουλευτική των επιχειρήσεων και οργανισμών σε ζητήματα, corporate στρατηγικής, 
διαχείρισης τεχνολογίας και διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Σήμερα, εργάζεται ως Ειδικός Σύμβουλος του Αντιπεριφερειάρχη επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, 
εμπορίου και κοινωνικής οικονομίας στην Περιφέρεια Κρήτης, ταυτόχρονα είναι Υπεύθυνος 
Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στο ευρωπαϊκό έργο δημιουργίας πιλοτικής βιομηχανικής γραμμής 
παραγωγής πομποδεκτών για εφαρμογές ραντάρ στο Ίδρυμα Τεχνολογίας κι Έρευνας, ενώ κατά το 
παρελθόν έχει διατελέσει υπεύθυνος λειτουργίας του περιφερειακού γραφείου του Οργανισμού 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην Κρήτη, καθώς και για δύο ακαδημαϊκά έτη διδάσκων προπτυχιακών - 
διατμηματικών μαθημάτων περί καινοτομίας, διανοητικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνολογίας, 
στο Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστήμιου Κρήτης.



Κατερίνα Μαργέλλου
Αναπλ. Γενική Διευθύντρια ΟΒΙ

Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ειδικεύτηκε στο δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας στο 
Πανεπιστήμιο Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Στρασβούργου απ’ 
όπου απόκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (DESS) από το Κέντρο Διεθνών Σπουδών Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας (CEIPI) . 
Είναι δικηγόρος Αθηνών και εργάζεται από το 1988 ως Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων & Νομικών 
Θεμάτων στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΝΠΙΔ) στην Αθήνα. Υπήρξε μέλος του ΔΣ του 
Οργανισμού για εννέα έτη. 
Διετέλεσε μέλος πολλών αντιπροσωπειών σε διεθνείς διασκέψεις και Οργανισμούς. Το 2001 εκλέχθηκε, 
αντιπρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού και Οικονομικών του Ευρ. Οργανισμού Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας (ΕΟΔΕ) στο Μόναχο ( θητεία 2001-2010). 
Τον Ιούνιο 2012 εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος του Εποπτικού συμβουλίου της Ακαδημίας του ΕΟΔΕ (2012-
2014). 
Είναι συντάκτης πολλών νομοσχεδίων για την βιομηχανική ιδιοκτησία και συγγραφέας άρθρων και 
δημοσιεύσεων για το δίκαιο ευρεσιτεχνιών και το 2005 δημοσίευσε το βιβλίο της με τίτλο «Ευρωπαϊκό 
Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας. Η έννοια της εφεύρεσης και του νέου», Εκδόσεις Παπαζήση. 
Το πρώτο εξάμηνο του 2014 (Ελληνική Προεδρία) ανέλαβε την Προεδρία της Ομάδας Εργασίας 
Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Συμβουλίου της ΕΕ για τα εμπορικά απόρρητα. 
Από τον Δεκέμβριο του 2017 κατέχει την θέση της Αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας στον 
Οργανισμό παράλληλα με τα καθήκοντά της ως Διευθύντριας Νομικής Υποστήριξης. 
Τον Μάρτιο του 2019 εκλέχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΓΔΕ ως κύριο μέλος της Επιτροπής 
των Τμημάτων Προσφυγών στον ΕΟΔΕ (Boards of Appeal Committee of the European Patent Organisa-
tion- BoAC ) με τριετή θητεία.



Αλέξανδρος  Π. Σπυρίδωνος
Δ.Ν., LL.M. (L.S.E.), Δικηγόρος, Ιδρυτικό μέλος 
και νομικός σύμβουλος ELONTech

Αλέξανδρος Π. Σπυρίδωνος Διδάκτωρ Νομικής: Εμπορικό Δίκαιο. Δικηγόρος. LL.M.-London School of 
Economics: Commercial, Corporate and Media Law. Συγγραφέας νομικών βιβλίων: “Τα Δικαιώματα της 
Μειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρεία” 2η έκδοση, “Δίκαιο ΙΚΕ και ΕΠΕ” 4η έκδοση, “Ειδικές Διαδικασίες 
στον Νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας” 2η έκδοση (συλλογικό), “Διαγράμματα Εταιρικού Δικαίου” 3η 
έκδοση, “Βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας”, “Κώδικας Δικαίου Μισθώσεων”, 
“Σύγχρονα ζητήματα Δικαίου Ακινήτων” (συλλογικό), “Δίκαιο ΑΕ” (συλλογικό), «Smart Contracts και 
Ελευθερία Συμβάσεων» (ΚΒ’ Επιστ. Συμπόσιο Πα.Πει. – ΕΣ). Εισηγητής ΕΣΔι: «Δημόσιο Συμφέρον 
και Δημόσιες Συμβάσεις». Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής επιστημονικού περιοδικού «Δίκαιο 
Τεχνολογίας και Επικοινωνίας» (ΔΙΤΕ). Τακτικός αρθογράφος σε νομικά περιοδικά. Πλήθος συμμετοχών 
ως εισηγητής σε νομικά συνέδρια, επιστημονικά σεμινάρια και webinars. Μέλος Ένωσης Ελλήνων 
Δικονομολόγων, Ένωσης Ελλήνων Αστικολόγων, ΕΜΕΟΔ, Συνδέσμου Εμπορικολόγων, Ελληνικής 
Ένωσης για τη Διαιτησία. Μόνιμο μέλος ΔΣ Κοινωφελούς Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη. Ιδρυτικό μέλος 
και νομικός σύμβουλος European Law Observatory on New Technologies (ELONTech).

Στέφανος Βιτωράτος
Δικηγόρος LLM,MA, FIP, CIPP/E, CIPM, Partner DLE
Co-Founder Homo Digitalis

Ο Στέφανος Βιτωράτος είναι Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων από το City, University of London και από το Πάντειο 
Πανεπιστήμιο. Ειδικεύεται στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και την Κυβερνοασφάλεια, 
έχοντας εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα τεχνολογικής κανονιστικής συμμόρφωσης. Είναι εταίρος στη 
δικηγορική εταιρία Digital Law Experts (DLE) και συνιδρυτής της Homo Digitalis, της πρώτης ΜΚΟ για 
την προάσπιση των ψηφιακών δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Έχει ηγηθεί πολλών έργων συμμόρφωσης 
με τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων, ενώ παράλληλα συνέβαλε σημαντικά στη σύνταξη 
της εθνικής νομοθεσίας για την εναρμόνιση της οδηγίας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Στο 
παρελθόν έχει εργαστεί ως σύμβουλος για διακεκριμένες εταιρίες στην Ελλάδα, αλλά και στη Μόνιμη 
Εθνική Αντιπροσωπεία στο ΝΑΤΟ. Μιλάει τακτικά σε επιστημονικά και επαγγελματικά συνέδρια για 
τους τομείς εξειδίκευσής του και έχει παραδώσει αρκετά σεμινάρια και διαλέξεις.



Γιάννης Μαστροκώστας

Γιώτα Κρεμμυδά

Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων 
«ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ.»

Διευθύντρια και Αναπληρώτρια Επικεφαλής Νομικός Σύμβουλος WW Κανάλια 
διανομής και Οικοσύστηματα συνεργατών Hewlett Packard Enterprise

Ο Γιάννης Μαστροκώστας έχοντας εμπειρία σε εταιρείες καταναλωτικών και φαρμακευτικών 
προϊόντων στην Ελλάδα, την Αγγλία και τη Β. Ιρλανδία, ξεκίνησε την καριέρα του στην 
Παπαστράτος το 2005. Ανέλαβε θέσεις ευθύνης στο τμήμα Λειτουργιών ενώ το 2016 ανέλαβε 
τη θέση του Διευθυντή Στρατηγικών Καταπολέμησης Παράνομου Εμπορίου. Την περίοδο 2017-
2019 κατείχε το ρόλο του Περιφερειακού Διευθυντή Στρατηγικών Καταπολέμησης Παράνομου 
Εμπορίου για την Ευρωπαϊκή Ενωση στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Philip Morris International 
στην Ελβετία. Από το 2019 έχει αναλάβει το ρόλο του Διευθυντή Νοτιοανατολικής Ευρώπης για 
τις στρατηγικές καταπολέμησης του παράνομου εμπορίου για την Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, 
Κύπρο, Μάλτα, Σλοβενία και Κροατία.

Ο Γιάννης Μαστροκώστας είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Ελληνο-
Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Διευθύντρια και Αναπληρώτρια Επικεφαλής Νομικός Σύμβουλος στη Hewlett Packard Enterprise, 
υπεύθυνη για τα κανάλια διανομής και το οικοσύστημα συνεργατών παγκοσμίως. 
Στη Hewlett Packard Enterprise, έχει διατελέσει Νομικός Σύμβουλος Ελλάδας, Τουρκίας, Νότιας 
Αφρικής και Αφρικής. Από το 2018, ήταν υπεύθυνη για θέματα Ανταγωνισμού και Πωλήσεων 
μέσω διανομής για την Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική (EMEA) και τη Λατινική Αμερική.
Ηταν Νομικός Σύμβουλος στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ΑΕ – Αθήνα 2004 και 
επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού 
Τομέα (ΣΔΙΤ). Ξεκίνησε την καριέρα της στο δικηγορικό γραφείο της Αντωνιάδος Δημολίτσα. 
Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
και κάτοχος DEA του Πανεπιστημίου Paris-Ouest (Nanterre) στο Δίκαιο των Διεθνών Οικονομικών 
Σχέσεων. 



Σταυρούλα Καραπαπά
LLB LLM PhD SFHEA - Professor of Intellectual Property 
and Information Law, School of Law University of Essex

Η Σταυρούλα Καραπαπά (LLB, LLM, PhD, SFHEA) είναι τακτική Καθηγήτρια Δικαίου στη Νομική 
Σχολή του University of Essex. Ειδικεύεται στο Δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Κοινωνίας της 
Πληροφορίας και έχει εκτενές συγγραφικό έργο. Κάποια από τα βιβλία της θεωρούνται έργα αναφοράς 
διεθνώς (Defences to Copyright Infringement: Creativity, Innovation and Freedom on the Internet (OUP, 
2020); Copyright and Mass Digitization (OUP, 2013) and Private Copying (Routledge, 2012)). Επιμελείται 
το νομικό περιοδικό European Trade Mark Reports (Thompson Reuters) από το 2015.

Μαρία-Δάφνη Παπαδοπούλου
Δ.Ν. LL.M. mult, Δικηγόρος

Η Δάφνη Παπαδοπούλου είναι δικηγόρος με εξειδίκευση σε ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας. 
Eίναι προϊσταμένη του νομικού τμήματος του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εκτεταμένη 
νομοπαρασκευαστική εμπειρία και συμμετοχή σε ευρωπαϊκές επιτροπές, διεθνείς και ενωσιακούς 
οργανισμούς και σχετικές ομάδες εργασίας. Είναι εμπειρογνώμονας σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας 
σε projects της ΕΕ με συμβουλευτική δράση σε ΜΜΕ, ενώ ασκεί κυρίως συμβουλευτική δικηγορία στα 
θέματα αυτά.  Παράλληλα, έχει ακαδημαϊκή και συγγραφική δραστηριότητα και αρθρογραφεί σχετικά 
με ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Τέλος, απασχολήθηκε σε διεθνείς δικηγορικές εταιρίες στη 
Γερμανία (TaylorWessing, PricewaterhouseCoopersVeltins and Simmons&Simmons), ολοκληρώνοντας 
παράλληλα τη διδακτορική της διατριβή στο ΑΠΘ με υποτροφία από το Ίδρυμα Ωνάση. Τέλος, 
εργάστηκε και ως Ερευνήτρια στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας στο University of Hous-
ton, USA, από όπου και έλαβε το δεύτερο μεταπτυχιακό της τίτλο στο διεθνές εμπορικό δίκαιο (με 
υποτροφία επίσης του Ιδρύματος Ωνάση).



Xορηγοί





Gold Sponsor

H Παπαστράτος, θυγατρική εταιρεία της Philip Morris International (PMI), κατέχει ηγετική 
θέση στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων χωρίς καύση και τσιγάρων στην Ελλάδα 
εδώ και εννέα δεκαετίες. Το 2017, η εταιρεία γύρισε σελίδα στην ιστορία της, και με 
μια σημαντική επένδυση ύψους 300 εκατ. ευρώ, μετέτρεψε το εργοστάσιό της στον 
Ασπρόπυργο σε μονάδα αποκλειστικής παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού για το 
IQOS, το πρώτο καινοτόμο προϊόν της PMI δυνητικά μειωμένου κινδύνου σε σχέση με το 
τσιγάρο. Η εταιρική πορεία της Παπαστράτος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εξέλιξη της 
βιομηχανίας, την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, αλλά και την προσφορά στην κοινωνία. 
Τον Απρίλιο του 2019, o Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε 
την κυκλοφορία του IQOS στις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς το ως κατάλληλο για την προστασία 
της δημόσιας υγείας, ενώ τον Ιούλιο του 2020 ο FDA αδειοδότησε το IQOS ως προϊόν 
διαφοροποιημένου κινδύνου, κατάλληλο για την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Μέχρι 
τον Μάρτιο του 2022, περίπου 12,7 εκατ. ενήλικοι καπνιστές σε όλο τον κόσμο (εξαιρώντας 
την Ρωσία και την Ουκρανία και περισσότεροι από 360.000 στην Ελλάδα είχαν επιλέξει τη 
νέα αυτή τεχνολογία που είναι διαθέσιμη σε περισσότερες από 71 χώρες. Τον Ιούνιο του 
2021, στην επέτειο των 90 χρόνων λειτουργίας της Παπαστράτος, η εταιρεία ανακοίνωσε τη 
στρατηγική της για Βιώσιμη Ανάπτυξη για την επόμενη πενταετία. Ταυτόχρονα, ανακοίνωσε 
και νέα μεγάλη επένδυση 125 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιό της στον Ασπρόπυργο το οποίο 
έχει έντονα εξαγωγική δραστηριότητα. Η Παπαστράτος επενδύοντας στην επιστήμη και 
τις νέες τεχνολογίες δημιουργεί αξία, τόσο για την εταιρεία, τους ανθρώπους της όσο και 
για το περιβάλλον και την κοινωνία. Το εκτεταμένο πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης, οι 
επανειλημμένες βραβεύσεις ως Best Work Place και Top Employer και η πιστοποίησή της ως 
η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με Equal Salary  και ως η πρώτη “Smoke-Free” εταιρεία στην 
Ελλάδα από την TÜV Austria Hellas αποδεικνύουν ότι η στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης 
βρίσκεται στο επίκεντρο της επιχειρηματικής δράσης της Παπαστράτος.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της εταιρείας μπορείτε να δείτε στο
www.papastratosmazi.gr



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

w w w . c l e o n . g r

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γρηγόρης Λεωνίδης
Διευθύνων Σύμβουλος

T: 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
vzoina@cleon.gr


