
Βιογραφικά        
ΟΜΙΛΗΤΩΝ
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Εμμανουήλ Σφακιανάκης

Ο Αντιστράτηγος ε.α. Εμμανουήλ Σφακιανάκης εργαζόταν στην Αστυνομία -34- έτη εκ των οποίων 
τα 23 ασχολείτο με τη διερεύνηση των ηλεκτρονικών εγκλημάτων.
Σπούδασε Ανάλυση και Προγραμματισμό Η/Υ. Εκπαιδεύθηκε στο Λονδίνο στο έγκλημα του Πλα-
στικού χρήματος (Plastic Crime) ΚΑΙ στο FBI σε θέματα για Τρομοκρατία στο διαδίκτυο (Cyber 
Terrorism).
Έχει χειρισθεί περισσότερες από 10.000 σοβαρές υποθέσεις σε σύνολο 28.000 που αφορούν 
το κυβερνοέγκλημα. 
Έχει συμμετάσχει ως βασικός ομιλητής από το 2001 έως 2016 σε 875 συνέδρια Εθνικά και Διεθνή 
της INTERPOL - EUROPOL - Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων - Διεθνών Οργανισμών κ.α. 
Είναι ιδρυτής του CSI INSTITUTE που έχει έδρα την Αθήνα και σκοπό να δημιουργήσει σε κάθε πόλη 
της χώρας μας ένα ινστιτούτο που θα ασxολείται με την εκπαίδευση των παιδιών μας στην ασφαλή 
πλοήγηση του διαδικτύου αλλά και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσα από εξειδικευμένες 
δράσεις ανά επαγγελματική ομάδα.
Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων α) στις «Ποινικές Επιστήμες» και β) στην «Εγκλημα-
τολογία» του Τμήματος της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
Είναι υποψήφιος Διδάκτωρ στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Είναι καθηγητής στο ΠΑ.ΠΕΙ, στην Αστυνομική Ακαδημία, και Εθνική Σχολή Δικαστών.

Είναι συγγραφέας των: 
1.  Εθισμός στο διαδίκτυο και άλλες διαδικτυακές συμπεριφορές

2.  Ο κώδικας του Διαδικτύου 

3.  Τα κλειδιά του Διαδικτύου 

4.  Γονείς, παιδί και Διαδίκτυο

5.  Ο Μπεν και η ταμπλετοπαγίδα

6.  Ο Μπεν και η μαγική οθόνη

7.  Ο Μπεν και το cyberbullying 

     Τα τρία τελευταία αποτελούν παιδική σειρά βιβλίων, η οποία μόλις κυκλοφόρησε.

Έχει λάβει, μέχρι το 2016,  90 τίτλους τιμής από: 
1.  τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

2.  την Ακαδημία Αθηνών για την ιδιαιτέρως μεγάλη κοινωνική του προσφορά, 

3.  από τη UNICEF ως ο «άνθρωπος των παιδιών». 

4.  το FBI -3- φορές για διερεύνηση διαδικτυακών εγκλημάτων, κ.α.

Επίσης εμπνεύστηκε την εφαρμογή CYBERKID & βραβεύτηκε στο Mobility Forum & Apps Awards 
2015 με το Χρυσό Βραβείο .
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Ιωάννης Μακρυπούλιας
Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, MSc Επιστήμης των Υπολογιστών

Εργάστηκε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος επί πέντε και πλέον έτη ως Αξιωματικός Ειδικών 
Καθηκόντων στο Τμήμα Προστασίας Λογισμικού και Πνευματικών Δικαιωμάτων και στο Ειδικό 
Τμήμα Εγκλημάτων Υψηλής Τεχνολογίας. Σπούδασε Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο 
Πανεπιστήμιο Πατρών και απέκτησε Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στο Τμήμα Επιστήμης των Υπο-
λογιστών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στην ασφάλεια πληροφοριακών 
συστημάτων, κατακτώντας υποτροφία για τις επιδόσεις του. Συμμετείχε σε πλήθος ερευνητικών 
εργασιών για σημαντικά και επίκαιρα θέματα της τεχνολογίας, τα αποτελέσματα των οποίων έχουν 
δημοσιευθεί σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά. Σήμερα εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα στην 
ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, ιστοσελίδων και συστημάτων διαχείρισης με ειδικότη-
τα στην ασφάλεια και τηβελτιστοποίηση της απόδοσης και λειτουργίας τους. Κατά την υπηρεσία 
του στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συμμετείχε σε διεθνή συνέδρια με θέμα την ασφάλεια 
πληροφοριακών συστημάτων, ασχολήθηκε με πλήθος σημαντικών υποθέσεων παραβίασης υπο-
λογιστικών συστημάτων και συμμετείχε σε επιτροπές για την αξιολόγηση και βελτίωση μερικών εκ 
των σημαντικότερων κρατικών πληροφοριακών συστημάτων.
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Brendan Barnes

Brendan Barnes joined EFPIA in 2002 to work on the alignment of national laws in new member 
states during the enlargement of 2004. Subsequently, he has been involved in EFPIA’s work on mul-
tilateral trade and intellectual property issues, including the EU’s legislation on product diversion 
and compulsory licensing and on issues relating to access to medicines. More recently, he has 
been involved in the development of new business models in the areas of neglected disease and 
infection and developing industry policy on data protection. He previously worked in the pharma-
ceutical industry for 11 years, in a range of roles including Finance, Strategic Planning and Public 
Affairs, among other things coordinating work on the Montreal Protocol phase-out of CFC’s.  In the 
course of his career he has also worked in a number of other industries in a range of finance roles.
He has degrees in Psychology and Business.
A UK national, he is married with two children.
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Αλέξανδρος Α. Κορτέσης / Alexandros A. Kortesis 
ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ - ΒΕΚΡΗΣ

Εταίρος/ Partner

Τομείς Εξειδίκευσης: 
Φαρμακευτικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Δημόσιοι Διαγωνισμοί και Συμβάσεις

Γεννήθηκε στην Αθήνα. 
Σπούδασε νομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(1996) και στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου του 
Ηνωμένου Βασιλείου, από όπου έλαβε δίπλωμα LL.M. (1998) με εξειδίκευση 
στο εμπορικό δίκαιο, το διεθνές οικονομικό δίκαιο  και την διεθνή εμπορική 
διαιτησία. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1999 και 

εταίρος στην Εταιρία «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ - ΒΕΚΡΗΣ» από το 2012.
Παρέχει υπηρεσίες, τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο, σε εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο της φαρμακευτικής αγοράς και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, 
καλύπτοντας όλο το φάσμα των νομικών αναγκών μίας σύγχρονης επιχείρησης του τομέα της 
Υγείας. Επίσης εκπροσωπεί εταιρείες σε υποθέσεις που πηγάζουν από πάσης φύσεως εμπορικές 
συμβάσεις, ιδιαιτέρως συμβάσεις αντιπροσωπείας και διανομής, καθώς και από εμπορικές 
διαφορές.   
Επίσης, η εμπειρία του σε θέματα εταιρικού δικαίου περιλαμβάνει την ίδρυση και οργάνωση εταιριών, 
ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και εσωτερικών αναδιαρθρώσεων. Στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων, ο Αλέξανδρος εκπροσωπεί εταιρείες τόσο κατά την συμμετοχή τους σε δημόσιους 
διαγωνισμούς, όσο και κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου και 
του σταδίου της επίλυσης των όποιων τυχόν διαφορών.
Μιλάει Ελληνικά και Αγγλικά.

Email:  alexandros.kortesis@potamitisvekris.com

Τηλέφωνο: +30 210 33 80 000
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Χρήστος Βιδάκης 
Principal, Risk Advisory

Ο Xρήστος Βιδάκης είναι υπεύθυνος των υπηρεσιών Διαχείρισης Κινδύνου 
Πληροφοριακών Συστημάτων του τμήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Επι-
χειρηματικών Κινδύνων της Deloitte. Διαθέτει πλέον των δεκατεσσάρων 
χρόνων εργασιακής εμπειρίας στον ευρύτερο χώρο της ασφάλειας, του 
ελέγχου και της επιστήμης της πληροφορικής, με ιδιαίτερη έμφαση σε έργα 
κυβερνοασφάλειας και συμμόρφωσης.

Έχει διαχειριστεί και κατευθύνει δεκάδες έργα κυβερνοασφάλειας, συμβουλεύοντας τους οργα-
νισμούς για τη στρατηγική που θα πρέπει να επιλέξουν για την προετοιμασία και την αντιμετώπιση 
των κινδύνων του κυβερνοχώρου, την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας 
του προγράμματος ασφάλειας πληροφοριών και των μηχανισμών ασφάλειας που εφαρμόζουν, 
επιτυγχάνοντας οικονομίες κλίματος, μείωση κινδύνων και συμμόρφωση με τα νομοθετικά και τα 
κανονιστικά πρότυπα. Επίσης, έχει διαχειριστεί πληθώρα έργων ηλεκτρονικής πραγματογνωμο-
σύνης (Forensic Technology) συμπεριλαμβανομένων ανίχνευσης παραβιάσεων, παρακολούθησης 
ασφάλειας, συλλογής και επεξεργασίας ηλεκτρονικών πειστηρίων με σκοπό τον εντοπισμό των 
εγγενών αιτίων της παραβίασης και την λήψη διορθωτικών μέτρων για τον περιορισμό μελλοντικών 
παραβιάσεων. Ο κος Βιδάκης έχει αναλάβει την υπευθυνότητα σημαντικών έργων ασφάλειας 
πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων, διαθέτει εκτενή εμπειρία σε έργα ελέγχου 
ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων στο πλαίσιο του τακτικού οικονομικού ελέγχου, έχει 
σχεδιάσει και υλοποιήσει συστήματα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και έχει 
συμμετάσχει σε πληθώρα έργων αξιολόγησης και υλοποίησης σύμφωνα με διεθνή πρότυπα όπως 
ISAE 3402, PCI/DSS, SOX 404 και ISO 27001.

Εmail: cvidakis@deloitte.gr

Τηλέφωνο: +30 2106781100
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Στάθης Παπαζαφειρόπουλος

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και 
κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (D.E.S.S.) του Πανεπιστημίου Paris 1 Panthéon – Sorbonne.
Ασκεί συμβουλευτική δικηγορία, με ιδιαίτερη ενασχόληση σε υποθέσεις σχετικές με τη νομοθεσία 
και το κανονιστικό πλαίσιο περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, στο αντικείμενο 
αυτό, χειρίζεται το σύνολο των σχετικών ζητημάτων για λογαριασμών Ελληνικών και πολυεθνικών 
εταιρειών με αντικείμενο τραπεζικό, ασφαλιστικό (ιδιωτική ασφάλιση), την εμπορία οχημάτων, 
την παρασκευή και εμπορία φαρμακευτικών και χημικών προϊόντων, την παρασκευή και εμπορία 
τροφίμων και ποτών, την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών, την παροχή υπηρεσιών ΙΤ, την παροχή 
υπηρεσιών ασφαλείας (security) κ.α.
Έχει εκπροσωπήσει πολυάριθμες εταιρείες ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προ-
σωπικού Χαρακτήρα (σύνθεση Τμήματος ή Ολομέλειας) και έχει χειρισθεί σύνθετα ζητήματα 
προσωπικών δεδομένων (απόδοση Α.Μ.Κ.Α. σε ασφαλισμένους, παροχή υπηρεσιών υπολογιστικού 
νέφους, ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων, καταδίκων και κρατούμενων σε άδεια κ.α.). 
Ως επικεφαλής νομικός σύμβουλος, έχει αναλάβει το χειρισμό νομικών υποθέσεων με ουσιώδη 
ζητήματα προσωπικών δεδομένων, σε πολλές δικαιοδοσίες (κεντροποίηση συστημάτων και δε-
δομένων πολυεθνικού τραπεζικού ομίλου σε μια χώρα, εξωτερική ανάθεση ουσιωδών λειτουργιών 
σε τρίτους/ material outsourcing κ.α.).
Έχει παραδώσει πολυάριθμα σεμινάρια, σχετικά με τη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο περί 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Είναι συνεργάτης στη δικηγορική εταιρεία «Χατζηπροδρόμου – Τριαντάφυλλου και Συνεργάτες».

Email: spapazafiropoulos@htplaw.com.gr 

Τηλέφωνο: +30 2107242306/ +30 6944544498
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Jordi Saldaña

Degree in Law in the University of Barcelona (Spain). Lawyer. Novartis Data protection officer for 
Spain, Greece, Malta and Cyprus. Previously he has developed his career in first class lawfirms. 
Specialized in Data Protection, Digital Law (electronic commerce, Internet law, electronic signa-
ture), Consumer Law and Corporate compliance. Professor at the present time of the Master in 
auditing technological environments of the Barcelona Bar Association, ISDE Master in Interna-
tional Law and the European Master in Business Law and Intellectual Property of the Internation-
al University of Catalonia. He has been professor of the training program of the Catalan Data 
Protection Agency and visiting professor of the Faculty of Law of the University of Barcelona, the 
Polytechnic University of Catalonia and the School of Engineering and Architecture La Salle of the 
Ramón University Llull, among others. He was the owner of the Personal Data Section of the mag-
azine «Ayuntamiento XXI» from 2004 to 2008. He participated in the book «Computer and Legal 
Protection of Personal Data» (2002), co author of the book «Sabelotodo de Nuevas Tecnologías» 
(2004), author of a chapter of the book «Professional Societies and Protection of Personal Data» 
(2010) and has participated in the book: «Protection of personal data in the information society 
and surveillance» (2011). He also has extensive experience in legal advice in data protection and 
New Technologies Law, having advised a multitude of companies and Public Administration of all 
types of activity sectors and dimension from family company to listed companies. 
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Εβίτα Βαϊνανίδη
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ LL.M., ΕΤΑΙΡΟΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΒΑΪΝΑΝΙΔΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» 
 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978. Σπούδασε νομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Λονδίνο, στις Νέες Τεχνολογίες και στον 
Ανταγωνισμό, αποκτώντας τίτλο Master of Laws από το Queen Mary, University of London, UK. 
Είναι εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας Βαϊνανίδης, Οικονόμου και Συνεργάτες. Είναι επικεφαλής 
του Τμήματος Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας της ως άνω Δικηγορικής Εταιρείας. 
Υποστηρίζει, ως εξωτερική σύμβουλος σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, ελληνικές 
και πολυεθνικές εταιρείες του φαρμακευτικού και άλλων κλάδων. Έχει αναλάβει και υλοποιήσει, 
στα πλαίσια της ειδικότητάς της, σεμινάρια με σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευση υπαλλήλων 
εταιρειών σε θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Έχει συμβάλει, ως εθνική 
ανταποκρίτρια, στην έκδοση Electronic Signatures in Law, Stephen Mason, LexisNexis Butterworths, 
καθώς και στον ετήσιο οδηγό European Competition Laws: A Guide to the EC and its Member 
States, LexisNexis. Εκπροσωπεί τη Δικηγορική Εταιρεία Βαϊνανίδης, Οικονόμου και Συνεργάτες, στα 
διεθνή δίκτυα δικηγορικών εταιρειών Τhe Association of European Lawyers και TAGLaw. Ομιλεί 
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.
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Αντώνης Ευαγγελίδης
Chief Compliance Officer, ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε και ΒΙΑΝ Α.Ε

Ο Αντώνης Ευαγγελίδης, είναι Διευθυντής Εταιρικής Συμμόρφωσης στη 
ΒΙΑΝΕΞ και ΒΙΑΝ Α.Ε. (Εταιρείες του Ομίλου Γιαννακόπουλου). 
Είναι Χημικός Μηχανικός, με εξειδίκευση στην Οργανική Χημική Τεχνολογία 
και MSc στην Τεχνολογία Φαρμάκων. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας (ΤΕΕ).
Η εμπειρία του στον Χώρο της Φαρμακοβιομηχανίας, τόσο σε Εθνικές όσο 
και σε Πολυεθνικές Εταιρείες, ξεκινά από το 1986 και από τότε και μέχρι 
σήμερα την έχει υπηρετήσει από σημαντικές θέσεις ευθύνης. 

Το 2000 βραβεύτηκε ως ο Best Marketer της Χρονιάς στα Αριστεία Φαρμακευτικού Marketing. 
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).
Είναι επίσης μέλος του Society of Corporate Ethics and Compliance (SCCE), του Ελληνικού 
Ινστιτούτου για την Αντιμετώπιση της Απάτης (ACFE), της Διεθνούς Διαφάνειας και του Ελληνικού 
Οργανισμού για την Αντιμετώπιση της Διαφθοράς (HACO).
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