
 

Η Επιτροπή Προστασίας  Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού 

Επιμελητηρίου, οργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα την αναβάθμιση της Ελλάδας 

μετά την έξοδό της από την λίστα 301.   

Καθώς η Ελληνική οικονομία στρέφεται στρατηγικά στην προσέλκυση άμεσων 

επενδύσεων, είναι πολύ σημαντική η εφαρμογή ενός επαρκούς συστήματος 

προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.  Κρίνεται πλέον αναγκαία η 

δυναμική εφαρμογή του νόμου για την διαδικτυακή πειρατεία, η χρήση αδειοδοτημένου 

λογισμικού για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και την υλοποίηση της 

ψηφιακής διακυβέρνησης.  Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί επίσης η δράση της 

Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς και η αποτελεσματικότητα των μέτρων στην 

αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου και υπηρεσιών. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

15.00 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ηλίας Σπυρτούνιας, Γενικός Διευθυντής, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό 

Επιμελητήριο 

Γιάννης Μαστροκώστας, Πρόεδρος, Επιτροπή Προστασίας Διανοητικής 

Ιδιοκτησίας, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο 
 

15.20 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ:  ΜΟΧΛΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η σημασία ενός πλήρους και επαρκούς συστήματος προστασίας των 

δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για την ανάπτυξη των εθνικών 

οικονομιών είναι δεδομένη. Τα αποτελέσματα των σχετικών διαθέσιμων 

ερευνών δεν αφήνουν αμφιβολία. Στην περίπτωση της Ελλάδας, ειδικότερα, η 

σημασία ενός τέτοιου συστήματος είναι ακόμα εντονότερη γιατί η Ελληνική 

οικονομία στρέφεται στρατηγικά (α) στην προσέλκυση άμεσων επενδύσεων, 

(β) στην ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, αλλά και (γ) στην 



ψηφιακή οικονομία. Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, είναι κρίσιμα και 

στους τρεις αυτούς τομείς, όχι μόνο ως νομική - και άρα επιχειρηματική - 

εξασφάλιση, αλλά και ως στοιχείο απαραίτητο για την ανάπτυξη νέων 

εργαλείων χρηματοδοτικών/ ψηφιακών (όπου η προστασία των δικαιωμάτων 

καθίσταται κρίσιμη τόσο για τους δημιουργούς αλλά και για τους 

χρήστες).  Σε αυτό το πλαίσιο, είναι κρίσιμη η αναγνώριση των άυλων 

δικαιωμάτων εντός της επιχείρησης και η στρατηγική ανάπτυξης και 

προστασίας τους ανάλογα με το είδος της αγοράς στην οποία 

δραστηριοποιείται μία επιχείρηση ή/και το μέγεθός της. 
 

Απόστολος Βεσυρόπουλος, Υφυπουργός Οικονομικών 

Νικόλαος Πρεντουλής, Εταίρος, Πρεντουλής Γερακίνη Δικηγορική Εταιρεία 

Γιώτα Κρεμμυδά, Director & Associate General Counsel, WW Channels & 

Ecosystems,  Hewlett Packard Enterprise 
 

15.50 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

Η έξοδος της Ελλάδας από την Ειδική Έκθεση 301 των Η.Π.Α., τον Απρίλιο του 

2020 και μετά από 12 χρόνια, σηματοδότησε την απαρχή μιας νέας εποχής 

προοπτικών για τη συνεργασία επιχειρήσεων με αντικείμενο έργα και 

προϊόντα  πνευματικής ιδιοκτησίας. Στον οπτικοακουστικό τομέα ρηξικέλευθη 

ήταν η νομοθετική πρωτοβουλία για την διαδικτυακή πειρατεία, της οποίας η 

δυναμική εφαρμογή παραμένει ζητούμενο. Ενισχυτική προς την ίδια 

κατεύθυνση μπορεί να είναι και η επικείμενη ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας για τα πνευματικά δικαιώματα κατά τρόπο που θα  λάβει υπόψη 

την διεθνή εμπειρία και  τα νέα δεδομένα που επικρατούν στην ελληνική αγορά 

οπτικοακουστικών παραγωγών.  

Νικόλας Γιατρομανωλάκης, Υφυπουργός Πολιτισμού & Αθλητισμού 

Έλλη Φιλιπποπούλου, Δικηγόρος, LL.M. / Σύμβουλος Ρυθμιστικών 

Υποθέσεων, Δικηγορική Εταιρεία Έλλη Φιλιπποπούλου & Συνεργάτες 

Γεώργιος Μίχος, Γενικός Διευθυντής, Εταιρεία Προστασίας 

Οπτικοακουστικών Έργων 
 

16.20 ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Οι τρόποι με τους οποίους η χρήση αδειοδοτημένου λογισμικού, η 

πραγματοποίηση κεντρικών συμφωνιών και η χρήση τεχνολογιών 

υπολογιστικού νέφους, προάγουν τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας 

Διοίκησης και την καθολική υλοποίηση της ψηφιακής διακυβέρνησης. 
 

Λεωνίδας Χριστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης & 

Απλούστευσης Διαδικασιών, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

Αντώνης Οικονόμου, Διευθυντής Δημοσίου Τομέα Ελλάδας, Μάλτας & 

Κύπρου, Microsoft  
 

16.40 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ:  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ, ΣΗΜΑΣΙΑ 

Θα παρουσιαστεί η δράση της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς 

(ΔΙ.Μ.Ε.Α.) καθώς και τα αποτελέσματα του ελεγκτικού μηχανισμού στην 

αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου και υπηρεσιών. 

Επίσης, θα συζητηθούν οι τρόποι καταπολέμησης απομιμητικών προϊόντων 

στο διαδίκτυο και η σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής 

ιδιοκτησίας για την προσέλκυση των επενδύσεων και την προστασία του 

καταναλωτή. 



 

Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου & Προστασίας 

Καταναλωτή, Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων 

Μιχάλης Κοσμόπουλος, Εταίρος, Δρακόπουλος Δικηγορική Εταιρεία 

Μαρία Σπανού, Senior Associate, Δικηγορική Εταιρεία Κυριακίδης 

Γεωργόπουλος 

 

 

ΧΟΡΗΓΟΙ 

 

 

 

 

 


