ΟΜΙΛΗΤΕΣ
ΗΛΙΑΣ ΣΠΥΡΤΟΥΝΙΑΣ
Γενικός Διευθυντής
Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
Ο Ηλίας Σπυρτούνιας φοίτησε στο Μαθηματικό τμήμα του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά την αποφοίτηση του από το
Πανεπιστήμιο Αθηνών, μετέβη στις ΗΠΑ για μεταπτυχιακές σπουδές
(δίπλωμα M.Sc. και Διδακτορικές σπουδές) στο τμήμα των
ηλεκτρολόγων μηχανολόγων του Πανεπιστημίου της Βοστόνης.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στις ΗΠΑ, συμμετείχε σε διάφορα ερευνητικά
προγράμματα σε συνεργασία με διάφορους οργανισμούς, πανεπιστήμια και εταιρίες
όπως η ΝΑSΑ, το ΜΙΤ, UNH κ.α. πάνω σε θέματα σχεδιασμού αναλογικών και ψηφιακών
κυκλωμάτων για δορυφορικές επικοινωνίες.
Το 1992 επέστρεψε στην Ελλάδα και μετά την εκπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας το
1994 εργάστηκε ως τεχνικός διευθυντής στην θυγατρική της Ιταλικής CITEC SpA., εταιρίας
σχεδιασμού και παραγωγής συστημάτων επεξεργασίας φωνής και εικόνας. Από το 1997
μέχρι τον Φεβρουάριο του 2009, διετέλεσε στέλεχος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού,
μεγάλου ελληνικού ιδιωτικού Πολιτιστικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού, ξεκινώντας ως
επόπτης κατασκευής και συνεχίζοντας ως Διευθύνων Σύμβουλος του ολοκαίνουργιου
τότε πολιτιστικού κέντρου «Ελληνικός κόσμος» ενός καινοτόμου, βασιζόμενου στις νέες
τεχνολογίες, θεματικού πάρκου. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, συνέβαλε σημαντικά
στην επέκταση, ανάπτυξη και λειτουργία του κέντρου και την καθιέρωσή του σε ένα από
τους ποιο γνωστούς πολιτιστικούς χώρους την Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Από το Μάρτιο 2009, ο Ηλίας Σπυρτούνιας κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή του
Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Μαζί με τους συναδέλφους του και σε
συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο έχει καταφέρει, εν μέσω της οικονομικής κρίσης,
το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο να αναπτύξει σημαντικά των αριθμό των
δραστηριοτήτων του, να αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες, να διατηρήσει σε υψηλό
επίπεδο τις συνδρομές, να προωθήσει το επίπεδο της υποστήριξης στα μέλη του, να
επεκτείνει περαιτέρω την παρουσία του στις ΗΠΑ εξελίσσοντάς το σε ένα από τα κορυφαία
δυναμικά και αξιόπιστα Επιμελητήριο στην Ελλάδα.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ
Εταιρικές Υποθέσεις – Διευθυντής Νοτιοανατολικής Ευρώπης για
την Καταπολέμηση του Παράνομου Εμπορίου
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
Πρόεδρος της Επιτροπής Διανοητικής Ιδιοκτησίας
Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
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 Ένωση 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 από τον Οκτώβριο 2019.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Υφυπουργός Οικονομικών
Ο Απόστολος Φ. Βεσυρόπουλος, γεννήθηκε στη Βέροια στις 29
Μαΐου 1966.
Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2006, εκλέγεται Νομαρχιακός
Σύμβουλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας. Στη Νομαρχία Ημαθίας διετέλεσε
Α΄ Αντινομάρχης την περίοδο 2007 – 2008 με αρμοδιότητες στις Διευθύνσεις Αγροτικής
Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εμπορίου και Προστασίας του καταναλωτή, ενώ στις
αυτοδιοικητικές εκλογές του 2010, εκλέγεται Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Βέροιας.
Στις εκλογές του 2012, εξελέγη Βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην εκλογική περιφέρεια
Ημαθίας. Στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 εξελέγη πρώτος σε σταυρούς
προτίμησης Βουλευτής ενώ ήταν επικεφαλής του ψηφοδελτίου στις εκλογές του
Σεπτεμβρίου του 2015. Στις εκλογές της 7ης Ιουλίου του 2019, επανεξελέγη πρώτος σε
σταυρούς προτίμησης.
Από το 2015 ήταν Υπεύθυνος του Τομέα Φορολογικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας.
Μετά τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ο
Απόστολος Βεσυρόπουλος είχε οριστεί Αν. Τομεάρχης Οικονομικών, με αρμοδιότητα τη
φορολογική πολιτική.
Είναι οικονομολόγος, απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του
A.Τ.Ε.Ι Λάρισας. Έχει περατώσει τον κύκλο σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος
του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είναι
κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής
Επιστήμης, της Νομικής σχολής, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (φορολογικό
δίκαιο). Είναι υποψήφιος διδάκτωρ στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης, στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης (φορολογικό δίκαιο).
Εργάστηκε για αρκετά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, και έπειτα από διαγωνισμό του ΑΣΕΠ,
διορίστηκε στο Υπουργείο Οικονομικών και εργάστηκε ως εφοριακός στη ΔΟΥ Βέροιας.

ΝΙΚΟΣ ΠΡΕΝΤΟΥΛΗΣ
Εταίρος
Πρεντουλής Γερακίνη Δικηγορική Εταιρεία
Ο Νίκος Πρεντουλής είναι εταίρος και επικεφαλής του Τμήματος
Διανοητικής Ιδιοκτησίας στην ΠΡΕΝΤΟΥΛΗΣ ΓΕΡΑΚΙΝΗ Δικηγορική
Εταιρία. Η δικηγορική του πρακτική καλύπτει όλον τον κύκλο ζωής
των δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, από τη σύλληψη και
καταχώριση, μέχρι τη στρατηγική προστασίας και την ένδικη επιβολή τους, ενώ έχει
σημαντική εμπειρία και στο δίκαιο Τεχνολογίας. Η δικαστηριακή του πρακτική
επικεντρώνεται στα εμπορικά σήματα, τις ευρεσιτεχνίες και τον αθέμιτο ανταγωνισμό,
αλλά εκτείνεται και σε υποθέσεις αδικημάτων «λευκού κολλάρου» και ευρύτερα
εμπορικών διαφορών. Οι πελάτες και συνάδελφοί του τον περιγράφουν ως «ιδιαίτερα

καταρτισμένο, δημιουργικό, ευθύ, και προσανατολισμένο στις λύσεις των
προβλημάτων». Ο Νίκος έχει επίσης μεγάλη εμπειρία στο συντονισμό και ανάπτυξη
διεθνών χαρτοφυλακίων σημάτων μεγάλων και μικρομεσαίων Ελληνικών επιχειρήσεων.
Στο παρελθόν, έχει υπηρετήσει ως νομικός σύμβουλος στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου
και στην Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση.
Ο Νίκος δικηγορεί από το 2000 και αρθρογραφεί τακτικό στον Ελληνικό και ξενόγλωσσο
νομικό τύπο για επίκαιρα θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

ΓΙΩΤΑ ΚΡΕΜΜΥΔΑ
Director & Associate General Counsel
WW Channels & Ecosystems
Hewlett Packard Enterprise
Διευθύντρια και Αναπληρώτρια Νομικός Σύμβουλος στη Hewlett
Packard Enterprise, υπεύθυνη για τα κανάλια διανομής και το
οικοσύστημα συνεργατών παγκοσμίως.
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.
Στη Hewlett Packard, έχει διατελέσει Νομικός Σύμβουλος Ελλάδας, Τουρκίας, Νότιας
Αφρικής και Αφρικής. Από το 2018, ήταν υπεύθυνη για θέμα Ανταγωνισμού και
Πωλήσεων μέσω διανομής για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τη
Λατινική Αμερική.
Ήταν Νομικός Σύμβουλος της Οργανωτικής Επιτροπής 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.

ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
Υφυπουργός Πολιτισμού & Αθλητισμού
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικών
Επιστημών & Διεθνών Σχέσεων από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και
μεταπτυχιακού τίτλου στη Δημόσια Πολιτική (MPP) από το John F.
Kennedy School of Government του Πανεπιστημίου Harvard.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Harvard έλαβε υποτροφίες από το κοινωφελές
Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, το Πρόγραμμα Κόκκαλη και το Harvard Hellenic
Foundation. Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών στο Πάντειο έλαβε
υποτροφία επίδοσης από το ΙΚΥ. To 2013 επελέγη ως Marshall Memorial Fellow.
Έχει εργαστεί ως διευθυντικό στέλεχος σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, όπως η
Microsoft, η V+O Communication, η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά και ο τηλεοπτικός
σταθμός Alpha, καθώς επίσης σε επιστημονικούς και ακαδημαϊκούς φορείς όπως το
Πανεπιστήμιο Harvard και το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής
(ΕΛΙΑΜΕΠ).
Το 2019, μετά τις εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον επέλεξε ως Γενικό Γραμματέα
Σύγχρονου Πολιτισμού.

ΕΛΛΗ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ
Δικηγόρος, LL.M./Σύμβουλος Ρυθμιστικών Υποθέσεων
Δικηγορική Εταιρεία Έλλη Φιλιπποπούλου & Συνεργάτες
Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου
Cambridge (Trinity Hall College), όπου ειδικεύτηκε στην Πνευματική
Ιδιοκτησία, το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, το Δίκαιο και τις Πολιτικές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού.
Διπλωματούχος Πανεπιστήμιου Robert Schuman του Στρασβούργου στο Θεσμικό
Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών.
Με εμπειρία στην δικηγορία πλέον εικοσιπενταετίας, συμβουλεύει σε θέματα πνευματικής
και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ανταγωνισμού, ηλεκτρονικού εμπορίου και προσωπικών
δεδομένων διεθνείς εμπορικές ενώσεις και επιχειρήσεις από τις Η.Π.Α. και την Ε.Ε.
οπτικοακουστικών παραγωγών, ψηφιακών εφαρμογών, εκδόσεων, software, Internet,
διαφήμισης, ΜΜΕ, entertainment, start-ups, καθώς και επιφανείς προσωπικότητες από
τον χώρο της τέχνης και του πολιτισμού.
Έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος επί δημόσιων ρυθμιστικών πολιτικών, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Οργανισμού για της Οικονομική Συνεργασία και την
Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας σε σειρά προγραμμάτων τεχνικής
βοήθειας προς την Ελληνική Κυβέρνηση στον τομέα των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων με στόχο την τόνωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα.
Διετέλεσε Project Manager σε προγράμματα πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εκπροσώπησε την Ελλάδα σε διεθνείς συνδιασκέψεις Πνευματικής Ιδιοκτησίας της
Unesco, του ASEF και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχει διδάξει τα μέλη του Κυπριακού
Εμπορικού Επιμελητηρίου στο Ευρωπαϊκό δίκαιο Πνευματικής και Βιομηχανικής
ιδιοκτησίας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΟΣ
Γενικός Διευθυντής
Εταιρεία Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων
O Γεώργιος Μίχος είναι Γενικός Διευθυντής της ΕΠΟΕ από το 2009.
Από το 1992-2009 διετέλεσε νόμιμος εκπρόσωπος – Ερευνητής της
ΕΠΟΕ. Από το 1987-1992 διετέλεσε στέλεχος υπηρεσιών
ασφαλείας, ΕΔΥΠ/Group-4.
Από το 2000-2006 παρακολούθησε στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο το τμήμα
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.
Επί σειρά ετών στην ΕΠΟΕ, έχει την εμπειρία και την εξειδίκευση σε θέματα προστασίας
έργων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τόσο σε φυσικό όσο κα σε ψηφιακό
περιβάλλον. Έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή και εγχώρια συνέδρια και επιμορφωτικά
σεμινάρια και εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον των διοικητικών και δικαστικών αρχών σε
υποθέσεις προσβολής δικαιωμάτων των μελών του Οργανισμού.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης &
Απλούστευσης Διαδικασιών
O Λεωνίδας Χριστόπουλος είναι Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών. Προηγουμένως,
εργάστηκε ως ειδικός σύμβουλος του Υπουργού στα Υπουργεία
Παιδείας,
Ανάπτυξης,
Οικονομικών
και
Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, σε θέματα διοικητικής και δημοσιονομικής μεταρρύθμισης και
απλούστευσης διαδικασιών καθώς και ως στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικού
Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών. Επιπλέον, διετέλεσε σύμβουλος του Αρχηγού
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, για θέματα Κράτους και Δημόσιας Διοίκησης, από το
2016 έως το 2019.
Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Warwick (ΜΑ στη διεθνή πολιτική οικονομία) και
του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου. Είναι
επίσης, αριστούχος απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και μόνιμος
υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών.
Έχει συγγράψει επιστημονικά άρθρα και βιβλία πάνω στο αντικείμενο της απλούστευσης
διαδικασιών. Μιλάει αγγλικά και γερμανικά.
Γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1978.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Διευθυντής Δημοσίου Τομέα Ελλάδας, Μάλτας & Κύπρου
Microsoft
Ο Αντώνης Οικονόμου είναι Διευθυντής Δημόσιου Τομέα για τη
Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας. Στον τρέχοντα ρόλο του
συνεργάζεται με οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα και στις τρεις
χώρες, για την επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού τους, με
στόχο την οικονομική ανάπτυξη, την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, τη χρηστή
διακυβέρνηση και την προώθηση της εθνικής βιωσιμότητας.
Τα τελευταία 20 χρόνια, είχε την ευκαιρία να εργαστεί σε τρεις κορυφαίες εταιρείες
τεχνολογίας (Accenture, Oracle και Microsoft), καθώς και ως σύμβουλος στο
Υπουργείο Ανάπτυξης στην Ελλάδα, αποκτώντας σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση
σύνθετων παρεμβάσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, διαχείριση προγραμμάτων και
έργων και πωλήσεις. Έχει λάβει Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Διδακτορικό στις
Τηλεπικοινωνίες από το ίδιο ίδρυμα.
Είναι κάτοχος διαφόρων πιστοποιήσεων και έχει παρακολουθήσει πλήθος
προγραμμάτων εκπαίδευσης για στελέχη, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος
“Public Leaders in Southeast Europe” του Harvard Kennedy School. Διαθέτει επίσης
Δίπλωμα στο Executive Coaching.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Γενικός Γραμματέας Εμπορίου &
Προστασίας Καταναλωτή
Ο Σωτήρης Αναγνωστόπουλος είναι διπλωματούχος Πολιτικός
Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, απόφοιτος του
Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης (Δημόσια Οικονομική) του
Παντείου Πανεπιστημίου και απόφοιτος της Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών,
στο πεδίο του Δομοστατικού Σχεδιασμού των Κατασκευών και στο πεδίο της Διαχείρισης
Έργων (Project Management) καθώς και υπότροφος του Ιδρύματος «Αλέξανδρος
Ωνάσης».
Έχει εργαστεί ως Πολιτικός Μηχανικός σε σημαντικές μελετητικές τεχνικές εταιρίες όπου
εκπόνησε στατικές μελέτες κτιρίων, μεγάλων ξενοδοχειακών και βιομηχανικών μονάδων,
δημοσίων έργων, γεφυρών και κατασκευών με σύνθετες απαιτήσεις. Έχει επίσης
διατελέσει ανώτερο υπηρεσιακό στέλεχος του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
κατόπιν της αποφοίτησής του από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης, στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων συμμετέχοντας στο σχεδιασμό
και τις διαδικασίες ανάθεσης σημαντικού πλήθους και υψηλού οικονομικού αντικειμένου
δημοσίων συμβάσεων.
Από τον Οκτώβριο του 2019 εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης του Γενικού
Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Από τη θέση αυτή, ο κ.
Αναγνωστόπουλος συμμετείχε σε πλήθος ομάδων εργασίας σχετικά με τις αρμοδιότητες
της οικείας Γενικής Γραμματείας αλλά και ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων για τη διαμόρφωση του νέου ρυθμιστικού πλαισίου για τις Δημόσιες
Συμβάσεις που θεσπίστηκε με την ψήφιση του ν. 4782/2021.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
Εταίρος
Δρακόπουλος Δικηγορική Εταιρεία
Ο Μιχάλης Κοσμόπουλος είναι δικηγόρος, partner στην
Drakopoulos και επικεφαλής του τμήματος Διανοητικής Ιδιοκτησίας
της εταιρείας. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και
κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Εμπορικό Δίκαιο. Έχει εξειδίκευση
και πολυετή εμπειρία σε όλους τους τομείς του δικαίου Διανοητικής Ιδιοκτησίας
(Intellectual Property) καθώς και σε θέματα Προσωπικών Δεδομένων (Data Privacy) και
Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance) έχοντας χειριστεί ευρύ φάσμα υποθέσεων
στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα καταπολέμησης του παράνομου εμπορίου και
των απομιμητικών προϊόντων διατηρώντας μακροχρόνια συνεργασία με το διεθνές
δίκτυο καταπολέμησης της παραποίησης / απομίμησης εμπορικών σημάτων, REACT.
Είναι επίσης μέλος της ΙΝΤΑ, της Επιτροπής για θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας του
Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και της επιτροπής Εμπορικού Δικαίου
του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Aρθρογραφεί τακτικά σε ελληνικά και διεθνή έντυπα και τον ηλεκτρονικό τύπο.

ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΝΟΥ
Senior Associate
Δικηγορική Εταιρεία Κυριακίδης Γεωργόπουλος
Η Μαρία Σπανού είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με μεταπτυχιακές σπουδές
στο Πανεπιστήμιο Paris II Panthéon – ASSAS στο Παρίσι, με
αντικείμενο «Δίκαιο Επικοινωνίας & Μέσων Ενημέρωσης».
Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στην Ισπανία και την Ελλάδα στο δίκαιο
διανοητικής ιδιοκτησίας και επικοινωνίας. Εργάζεται στην Δικηγορική Εταιρεία Κυριακίδης
Γεωργόπουλος και ασχολείται με όλους τους τομείς της διανοητικής ιδιοκτησίας καθώς
και με δίκαιο επικοινωνίας και διαφήμισης-προστασίας του καταναλωτή. Η εμπειρία της
επεκτείνεται περαιτέρω σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης στον τομέα των
φαρμάκων, των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, των καλλυντικών και των
συμπληρωμάτων διατροφής, ιδίως σε θέματα προώθησης και διαφήμισης καλλυντικών
και συμπληρωμάτων διατροφής.
Είναι Mέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της Βαρκελώνης και γνωρίζει άριστα
την Αγγλική, τη Γαλλική, την Ισπανική και πολύ καλά την Καταλανική γλώσσα.

