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Διοργάνωση

Πρόγραμμα Συνεδρίου
10:00 - 10:30

ΚΑΛΩΣΌΡΙΣΜΑ
ΓΡΗΓΌΡΗΣ ΛΕΩΝΊΔΗΣ
Διευθύνων Σύμβουλος, CLEON Conferences & Communications
ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ FORUM
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΌΣ:
ΑΝΤΏΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΊΔΗΣ, Δημοσιογράφος – Δικηγόρος
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ - ΟΜΙΛΊΑ
ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΖΩΓΡΑΦΌΠΟΥΛΟΣ
Δικηγόρος (ΔΝ) – Ειδικός Επιστήμονας, Υπεύθυνος Προστασίας
Δεδομένων (DPO) Υπουργείο Υγείας

10:30 - 11:30

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι
Global trends on the review of pharmaceutical legislation,
regulation and compliance
ΜΑΤΊΝΑ ΚΡΈΣΤΑ
Attorney at Law, MSc, MBA, Chief Legal & Compliance Value
Officer, Roche Hellas
Τίτλος ομιλίας: “Personalized HealthCare”
ΑΝΤΏΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΊΔΗΣ
Chief Compliance & Data Protection Officer, VIANEX SA Group of
Companies
Τίτλος ομιλίας: «Η ψηφιακή μετάλλαξη της φαρμακοβιομηχανίας
στην εποχή της πανδημίας: Επιτεύξεις και προκλήσεις»
ΓΙΆΝΝΗΣ ΠΕΤΡΌΓΛΟΥ
Δικηγόρος, Δ.Ν., Διαχειριστής Εταίρος, ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΑΜΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τίτλος ομιλίας: «Η παράταση του clawback τα έτη 2019-2025.
Ζητήματα συνταγματικότητας»

11:30 – 11:40

10’ Διάλειμμα

Πρόγραμμα Συνεδρίου
11:40– 12:10

ΕΝΟΤΗΤΑ IΙ
Διαχείριση ρίσκου και κανονιστική συμμόρφωση στην έρευνα
και ανάπτυξη φαρμάκων
ΜΆΡΚΟΣ ΟΛΛΑΝΔΈΖΟΣ
Διευθυντής Επιστημονικών Θεμάτων, Πανελλήνια Ένωση
Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ)
Τίτλος ομιλίας: «Διαχείριση Κινδύνων στην
Φαρμακοβιομηχανία»
ΝΙΚΌΛΑΣ ΓΚΟΥΖΈΛΟΣ
Πρόεδρος, Πανελλήνιου Συνδέσμου Στελεχών Διαχείρισης
Κινδύνων (ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ.)
Τίτλος ομιλίας: “Hospital Risk Management – Training Program”
ΜΆΝΟΣ ΣΙΦΟΝΙΌΣ
CEO, Reputation Unique
Τίτλος ομιλίας: “Risk and Communication”

12:10 – 12:20

10’ ΔΙΆΛΕΙΜΜΑ

12:20 – 12:35	ΟΜΙΛΊΑ
ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ ΔΟΒΛΈΣ
Εταίρος, Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες Δικηγορική
Εταιρία
Τίτλος ομιλίας: «Ζητήματα από την κανονιστική ρύθμιση των
φαρμάκων προηγμένων θεραπειών»

Πρόγραμμα Συνεδρίου
12:35– 13:30

ΕΝΟΤΗΤΑ III
H νομοθεσία των κλινικών μελετών
ΓΙΆΝΝΗΣ ΧΟΝΔΡΈΛΗΣ
Διευθυντής Ιατρικού Τμήματος ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ
Τίτλος ομιλίας: «Κλινικές Μελέτες – Στοχεύοντας στο Μέλλον»
ΚΑΤΕΡΊΝΑ ΣΚΟΥΤΈΛΗ
Head of Legal (PhD), Tikun Olam
Τίτλος ομιλίας: «Κλινικές δοκιμές φαρμάκων: Επίκαιρα νομικά
και δικαιοηθικά ζητήματα»
ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ ΚΟΡΆΚΗ
Πρόεδρος, HACRO (Ελληνικού Συλλόγου των CRO's), Πρόεδρος &
Διευθύνουσα Σύμβουλος, Coronis Research ΑΕ.
Τίτλος ομιλίας: «Κλινικές Μελέτες: Προοπτικές, Προκλήσεις και
Νομοθεσία»

13:30

LIGHT LAUNCH
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Γρηγόρης Λεωνίδης
Διευθύνων Σύμβουλος
CLEON Conferences & Communications

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.

Αντώνης Παπαγιαννίδης
Συντονιστής και Σύμβουλος
Περιεχομένου των Συνεδρίων

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.

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 Exchange 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 «Towards access to at least 1 million sequenced genomes in the European Union by 2022».

Ματίνα Κρέστα
Attorney at Law, MSc, MBA, Chief Legal & Compliance Value Officer
Roche Hellas SA

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 Management στην Ιταλία. Γνωρίζει Αγγλικά και Γερμανικά.

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

Ο Αντώνης Ευαγγελίδης , είναι Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Προστασίας Δεδομένων
(DPO) στον Όμιλο Επιχειρήσεων ΒΙΑΝΕΞ.
Είναι Επίτιμος Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Management (Ε.Ε.Φ.Α.Μ).
Είναι Χημικός Μηχανικός, με εξειδίκευση στην Οργανική Χημική Τεχνολογία και MSc στην
Τεχνολογία Φαρμάκων.
Από το 2016 είναι πιστοποιημένος Data Protection Officer (DPO).
Είναι μέλος:
▪ της Επιτροπής Κώδικα Δεοντολογίας και Διαφάνειας του Συνδέσμου Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ),
▪ του Society of Corporate Ethics and Compliance (SCCE),
▪ του ΣΕΚΑΣΕ (Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδας),
▪ του Ελληνικού Ινστιτούτου για την Αντιμετώπιση της Απάτης (ACFE),
▪ ενώ παράλληλα μετέχει των δραστηριοτήτων της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδας

Ιωάννης Πετρόγλου
Δικηγόρος, Δ.Ν., Διαχειριστής Εταίρος,
ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΑΜΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο Ιωάννης Πετρόγλου είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο Δημόσιο Δίκαιο από το
Πανεπιστήμιο Νομικής Οικονομίας και Κοινωνικών Επιστημών, Παρίσι ΙΙ, Assas (D.E.A. Droit Public,
Paris II, Assas) και διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών. Από το 1991 ασκεί συστηματικά δικηγορία, ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
και έχει μεγάλη εμπειρία σε υποθέσεις φαρμακευτικού δικαίου. Από το 1997 είναι τακτικό μέλος
της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις του σε επιστημονικά συνέδρια
και έχει δημοσιεύσει πολλές μελέτες σε νομικά περιοδικά.

Μάρκος Ολλανδέζος
Διευθυντής Επιστημονικών Θεμάτων,
Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ)

Ο Μάρκος Ολλανδέζος είναι οικονομολόγος της υγείας, απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης &
Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε), σπούδασε Οικονομικά της Υγείας στην Εθνική
Σχολή Δημόσιας Υγείας και έλαβε διδακτορικό τίτλο από την Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης με αντικείμενο την μελέτη της αποτρεπτής θνησιμότητας στην Ελλάδα. Από
το 2001 επιστημονικός συνεργάτης του Τομέα Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Υγείας,
με ερευνητικό έργο και δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Από τον
Απρίλιο του 2012 έχει τη θέση του διευθυντή επιστημονικών θεμάτων της Πανελλήνιας Ένωσης
Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), θεσμικού φορέα των ελληνικών παραγωγικών φαρμακοβιομηχανιών.

Νικόλας Γκουζέλος
Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Στελεχών Διαχείρισης
Κινδύνων (ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ)

Nikolas Gouzelos holds a BSc in Business Administration from Trinity and an MBA with a major
in Marketing from Kingston University. He has held managerial positions in large Greek and multinational companies such as Kosmocar, Ford Motor Hellas, Citibank, Societe Generale, AON and
Groupama. At the beginning of 2017, he assumed the duties of President & CEO of Infobank Hellastat A.E. and since January 2020 is Director of the ICAP Risk Training Institute. He is also a founding
member and the chairman of the Hellenic Associaton of Risk Managers (H.A.RI.MA.).

Μάνος Σιφονιός
CEO, Reputation Unique

Ο Μάνος Σιφονιός είναι επικοινωνιολόγος, συγγραφέας και Γενικός Διευθυντής, της Reputation Unique,
εταιρίας Δημοσίων Σχέσεων και επικοινωνίας με εξειδίκευση στο χώρο της Υγείας. Έχει συνεργαστεί
ως Σύμβουλος με μεγάλες εταιρίες, Ενώσεις και οργανισμούς και έχει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία
σε θέματα Crisis Management, Spokesperson και Media Training. Σπούδασε Βιολογία, Δημοσιογραφία
και Σκηνοθεσία. Έχει εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης στον ιδιωτικό τομέα στο χώρο της Υγείας,
ως διευθυντής παραγωγής στην τηλεόραση και ως δημοσιογράφος.

Αλέξανδρος Χ. Δοβλές
Εταίρος, Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία

Γεννηθείς στην Αθήνα, Δικηγόρος από το 2003, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω
Επαγγελματική εμπειρία: Βασικός τομέας απασχόλησης του Αλέξανδρου Δοβλέ είναι αντιδικίες εμπορικού
και αστικού δικαίου. Έχει συμμετάσχει σε σύνθετες δίκες σχετικά με τον μετοχικό και διοικητικό έλεγχο
οικογενειακών ομίλων εταιρειών με εταιρική δομή που συμπεριλαμβάνει ελληνικές και αλλοδαπές
εταιρείες, με ζητήματα που αφορούν την μετοχική σύνθεση, το κύρος αποφάσεων μετόχων και διοίκησης,
την ακύρωση αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και άλλων εταιρικών μετασχηματισμών (συγχωνεύσειςδιασπάσεις), τον διορισμό προσωρινής διοίκησης καθώς και άλλων συναφών θεμάτων.
Στο ίδιο πλαίσιο έχει συμμετάσχει σε δίκες οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου επιχειρηματιώνμετόχων, με άμεση επιρροή στην λειτουργία και τον έλεγχο οικογενειακών επιχειρήσεων.
Έχει επίσης συμμετάσχει σε δίκες με αντικείμενο διαφορές από συμφωνητικά μετόχων, ημεδαπές και
διεθνείς πτωχευτικές και προ πτωχευτικές διαδικασίες.
Έχει συμβουλεύσει ομίλους επιχειρήσεων σχετικά με διεθνή εταιρική οργάνωση στο πλαίσιο πρόληψης
ή και διευθέτησης ενδοοικογενειακών αντιδικιών καθώς και στο πλαίσιο προστασίας από πιστωτές.
Έχει συμμετάσχει σε ελληνικές και διεθνείς διαιτητικές διαδικασίες όσο και σε δικαστικές αντιδικίες
σχετικά με την αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων ενώ έχει συμμετάσχει σε
νομοπαρασκευαστικές εργασίες σχετικά με την διευθέτηση ζητημάτων επιχειρηματικών οφειλών.
Εκπαίδευση: Πτυχίο Νομικής Παν/μίου Αθηνών, LLM Παν/μίου Μονάχου Γερμανίας, ΜΔΕ στο Αστικό
Δίκαιο

Γιάννης Χονδρέλης
Διευθυντής Ιατρικού Τμήματος,
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ

Απόφοιτος του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος διδακτορικού
διπλώματος από το τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Εργάστηκε για δύο έτη, ως ερευνητής
στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου του Calgary, στον Καναδά. Έχει ένα σημαντικό αριθμό
δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε πλήθος ελληνικών
και διεθνών συνεδρίων. Το 1994 ξεκίνησε την καριέρα του στη φαρμακευτική εταιρία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ–
ΛΙΛΛΥ, ως συνεργάτης Επιστημονικής Ενημέρωσης και στη συνέχεια και επί σειρά ετών διετέλεσε Product Manager, Group Product Manager και Marketing Manager. Τον Ιούνιο του 2004 ανέλαβε καθήκοντα
Διευθυντή Κλινικών Ερευνών, το 2009 προήχθη σε Sr. Διευθυντή Κλινικών Ερευνών & Εγκρίσεων και
από τον Ιανουάριο του 2020 κατέχει τη θέση του Διευθυντή του Ιατρικού Τμήματος της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ–
ΛΙΛΛΥ. Συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος
(ΣΦΕΕ), ως συντονιστής της ομάδας εργασίας για τις κλινικές μελέτες.

Κατερίνα Σκουτέλη
Head of Legal (PhD), Tikun Olam

Katerina Skouteli graduated from Athens School of Law (summa cum laude) in 2014 and thereafter continued her postgraduate studies in Civil Law (summa cum laude), while practicing law at the litigation
department of one of the biggest law firms in Athens. In 2016, she joined the Athens Bar Association.
During the academic year 2016-2017, she attended the Postgraduate Law Program (LL.M.) at New York
University (NYU) School of Law, USA. From 2017 until the end of 2020 she worked in the city of Brussels,
in two top tier US law firms (Mayer Brown and Jones Day). In both firms she was part of the “Health Care
& Life Sciences” department and advised clients at an EU-level regarding a variety of issues focusing on
biotechnology, medicinal products, medical devices, food and cosmetics, as well as general EU product
and industries regulation, including digital health and AI.
In 2021, she completed her Ph.D. thesis on: “Clinical Trials: Contracts, Liability and other Civil Law matters
under Greek and EU law”. The thesis was published as a legal book.
She is currently Head of the legal department of a pharmaceutical company of Israeli interests. She is,
also, a member of the Greek Committee of Public Health Experts (EEDY), as well as the Vice-President
of the Greek Association of Medical Law and Bioethics. Furthermore, she has taught at the University of
Athens and the Aristotle University of Thessaloniki on clinical trials and pharmaceutical law. She has, also,
published two books on medicinal product liability and informed consent in the context of clinical trials.

Ευαγγελία Κοράκη
Πρόεδρος, HACRO (Ελληνικού Συλλόγου των CRO’s),
Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος, Coronis Research ΑΕ.

Είναι ιδρύτρια με θέση Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου της CORONIS Research SA από
το 2003.
Σπούδασε Χημεία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει περισσότερα από 20 έτη τεχνογνωσίας και
εμπειρίας διαχείρισης στην παγκόσμια φαρμακευτική βιομηχανία στον τομέα των Ιατρικών
& Κανονιστικών Υποθέσεων με εταιρείες όπως η Roche, η Warner Lambert, η Pfizer, η Actelion Pharmaceuticals, συμπεριλαμβανομένων 15 ετών υψηλού επιπέδου ευθύνης στην κλινική
έρευνα. Συνέβαλε στην παγκόσμια ανάπτυξη πολλών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων
ορφανών φαρμάκων, και έχει βαθιά γνώση των διαδικασιών κανονιστικών υποθέσεων που
αφορούν σε εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς κυβερνητικές πολιτικές. Συμμετέχει σε πολλές
ομάδες εργασίας με στόχο την προώθηση της κλινικής έρευνας στην Ελλάδα και την εναρμόνισή
της με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
Είναι ιδρυτικό μέλος του HACRO και διετέλεσε εκλεγμένη Γραμματέας, Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του HACRO από το 2013 έως το 2017. Έκτοτε εκλέγεται και διατελεί Πρόεδρος του
HACRO.

Silver 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

Bronze Sponsors

Με περισσότερα από 95 χρόνια εμπειρίας στο χώρο του φαρμάκου, η ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε
καταγράφει κορυφαίες επιδόσεις σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων το οποίο
περιλαμβάνει παραγωγή, εμπορία, διανομή και εξαγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων.    
Η ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. διαθέτει τέσσερα state-of-the-art, εξειδικευμένα εργοστάσια, με εξαιρετικές
δυνατότητες σε όλο το φάσμα της παραγωγής φαρμάκου, ενώ ενισχύει συνεχώς το εύρος
των παρεχόμενων υπηρεσιών επενδύοντας σε τεχνολογικό εξοπλισμό.
Για την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της εμπιστεύονται διαχρονικά
την ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε μεγάλοι πολυεθνικοί φαρμακευτικοί οίκοι, συνάπτοντας συμφωνίες
συνεργασίας με μεγάλη χρονική διάρκεια.
Ο τομέας των εξαγωγών αποτελεί στρατηγική επιλογή για τη ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε., με τα προϊόντα
της να βρίσκονται σε περισσότερες από 70 χώρες παγκοσμίως.
Η εταιρεία απασχολεί σήμερα 1.316 άτομα, στην πλειονότητά τους υψηλής επιστημονικής
ειδίκευσης, ενώ παράλληλα επενδύει στη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση του
προσωπικού.

Celebrate science.
Celebrate life.
Join the story: celebratelife.roche.com

Ιδρύθηκε το 1896 στη Βασιλεία της Ελβετίας ως μία από τις πρώτες βιομηχανίες
κατασκευής επώνυμων φαρμάκων. Από τότε έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη εταιρεία
βιοτεχνολογίας στον κόσμο και σε έναν παγκόσμιο ηγέτη στα in vitro διαγνωστικά.
Η εταιρεία επιδιώκει την επιστημονική αριστεία για να ανακαλύψει και να αναπτύξει
φάρμακα και διαγνωστικά εργαλεία που βελτιώνουν τη ζωή και σώζουν ανθρώπους σε
όλο τον κόσμο. Είμαστε πρωτοπόροι στον τομέα της εξατομικευμένης φροντίδας υγείας
και προσπαθούμε να μετασχηματίσουμε ακόμη περισσότερο τον τρόπο παροχής της
υγειονομικής περίθαλψης με στόχο το μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο. Προκειμένου
να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή φροντίδα σε κάθε άνθρωπο, συνεργαζόμαστε με
εταίρους και συνδυάζουμε τη δύναμη του κλάδου των Φαρμάκων και των Διαγνωστικών
βασισμένοι σε πραγματικά κλινικά δεδομένα.
Αναγνωρίζοντας την προσπάθειά μας να αποδίδουμε μακροπρόθεσμο ορίζοντα σε ό,τι
κάνουμε, η Roche έχει αναδειχθεί για δεκατρία συνεχόμενα χρόνια ως μία από τις πιο
βιώσιμες εταιρείες στον Κλάδο Φαρμάκου βάσει των Δεικτών Βιωσιμότητας Dow Jones.
Ταυτόχρονα, η διάκριση αυτή αποτυπώνει τις προσπάθειές μας να βελτιώνουμε την
πρόσβαση στη φροντίδα υγείας σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, σε κάθε χώρα που
δραστηριοποιούμαστε.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.roche.com, www.roche.gr.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ

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

w w w. c l eo n . g r
Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 3, Καλλιθέα, 176 71
Τ: 210 92 21 717 I E-mail: info@cleon.gr

