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Ώρα Ομιλίες – Παροσζιάζεις Ομιληηής

10:30 - 11:00 Δγγραθές

11:00 - 11:15 Έλαξμε - Φαηξεηηζκνί

Θσκάο - Φσθίσλ Αιγηαλάθνγινπ - ΚΔΠΑ

Σπύξνο  Πέγθαο - Μ.Α.Θ

Peter Panes - Goethe-Institut 

Φξπζνύια Μειίδνπ - British Council

11:15 - 11:30 Η αμία ηνπ Σρεδηαζκνύ Νενθιήο Σηάκθνο - ΚΔΠΑ

11:30 - 12:00 Design for Europe * Claire Fennelow - Design Council

12:00 - 12:30 Παξνπζίαζε ηνπ Service Design Toolkit * Annelies Thoelen - Design Flanders

12:30 - 13:00 Cross Innovation - working across sectors to enhance design and innovation* Alexa Torlo - Birmingham City University

13:00 - 13:30 Γιάλλειμα

13:30 - 14:00 Τhe Design of an Assistive Technology, an Entrepreneurial Quest Γεώξγηνο  Παπαδάθεο - Filisia Interfaces

14:00 - 14:30
Παξνπζίαζε ηνπ                                  

Διιεληθνύ Βξαβείνπ Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο 

Jimmy Athanasopoulos -

Διιεληθό Βξαβείν Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο

14:30 - 15:00 Παξνπζίαζε ηνπ 24σξνπ Design - Challenge
Δπηρεηξεκαηίεο - Δθπξόζσπνη ησλ 

νκάδσλ εξγαζίαο

15:00 - 15:30 Γιάλλειμα

15:30 - 18:30 Workshop - πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ εξγαιείσλ ηνπ Service Design Toolkit
Φξηζηίλα Σθνπκπξίδνπ - ΚΔΠΑ

Αιεμάλδξα Βειλίδνπ - 180ν

*Οι ομιλίες με αζηερίζκο θα πραγμαηοποιηθούν ζηην αγγλική γλώζζα

σνηονίζηρια: Γημοζιογράθος  Άννη Καρολίδοσ
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Ομιληηές

Claire Fennelow

Programme Lead 
(Design for Europe), Design Council

Η Claire Fennelow είλαη ε ππεύζπλε πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Design for Europe γηα ην

ζην Design Council. To πξόγξακκα απεπζύλεηαη εηδηθά ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηηο δεκόζηεο

ππεξεζίεο έρνληαο σο ζηόρν ηελ αύμεζε ηεο γλώζεο θαη ηεο ηθαλόηεηαο εθαξκνγήο ηεο

θαηλνηνκίαο κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνύ ζε νιόθιεξε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

Πξηλ ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ην Design Council, ε Claire ήηαλ κέινο ηεο D&AD (κε

θεξδνζθνπηθόο νξγαληζκόο πνπ εθπξνζσπεί ηηο δεκηνπξγηθέο βηνκεραλίεο) σο Γηεπζύληξηα

Δθπαίδεπζεο θαη Αλάπηπμεο, ππεύζπλε γηα ηε δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ γηα θνηηεηέο,

απόθνηηνπο θαη ηε βηνκεραλία ζρεδηαζκνύ.

Η Annelies Thoelen είλαη ηζηνξηθόο ηεο ηέρλεο, ππεύζπλε πνιηηηζηηθώλ δξάζεσλ θαη

νηθνλνκνιόγνο πνπ εξγάδεηαη ζην Design Flanders - έλαλ θπβεξλεηηθόο νξγαληζκό πξνώζεζεο ηνπ

ζρεδηαζκνύ θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ ζρεδηαζηώλ. Σην πιαίζην δηαθόξσλ επξσπατθώλ

πξνγξακκάησλ, από ηε κία πιεπξά πξνζπαζεί λα ελζσκαηώζεη ην ζρεδηαζκό ζηηο πνιηηηθέο θαη

από ηελ άιιε λα πξνσζήζεη ην ζρεδηαζκό ππεξεζηώλ ζηηο ηνπηθέο δηνηθήζεηο, π.ρ. κέζσ ηνπ “The

Service Design Toolkit”. Δπηπξνζζέησο, ζην Design Flanders, ε Annelies είλαη ζπκκεηέρεη ζηελ

εθπόλεζε ηεο λέαο ελδνεηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο θαη ζηελ αλάπηπμε ελόο πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο

αλεξρόκελσλ ζρεδηαζηώλ. Τέινο, σο εξεπλεηήο, ε Annelies ζπλεξγάδεηαη κε ην SEIN-Institute ηνπ

Hasselt University, όπνπ εηδηθεύεηαη ζηελ εζληθή θαη δεκηνπξγηθή επηρεηξεκαηηθόηεηα,

θαηλνηνκία, ηαπηόηεηα θαη λνκηκόηεηα.

Annelies Thoelen

International Project Manager, 

Design Flanders
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Γεώργιος Παπαδάκης

Ιδρσηής και Γενικός Γιεσθσνηής 
Filisia Interfaces

Ο Γηώξγνο Παπαδάθεο είλαη ζρεδηαζηήο ππνζηεξηθηηθήο ηερλνινγίαο θαη δηεπζπληήο ηεο Filisia

Interfaces. Μεηαμύ άιισλ, έρεη εξγαζηεί σο ζρεδηαζηήο δηαδξαζηηθώλ κέζσλ γηα ηηο

παξαζηαηηθέο ηέρλεο θαη σο εξεπλεηήο ζην ίδξπκα STEIM, θαζώο θαη ζηελ θαιιηηερληθή

εθπαίδεπζε εθήβσλ.

Ο Jimmy Αζαλαζόπνπινο δηνξίζηεθε Γηεπζπληήο ηνπ Διιεληθνύ Βξαβείνπ Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ηνλ Οθηώβξην ηνπ

2012 κε έδξα ηελ Αζήλα, θέξνληαο σο εθόδηα ηόζν ηελ επελδπηηθή ηνπ δηνξαηηθόηεηα όζν θαη ηε δηεπζπληηθή ηνπ

εκπεηξία. Ωο Γηεπζπληήο ηνπ Βξαβείνπ, ππήξμε ν ππεύζπλνο γηα ηελ έλαξμή ηνπ θαη είλαη ν επηβιέπσλ ηελ αλάπηπμή

ηνπ, ηε δηαρείξηζε ησλ αηηήζεσλ θαη ηε δηαδηθαζία επηινγήο. Δπίζεο, είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ ελζάξξπλζε θαη ηελ

ππνζηήξημε ησλ βξαβεπζέλησλ σο κέληνξαο ν ίδηνο, αιιά θαη ν επνπηεύσλ ζπλνιηθά ησλ ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο

ζηνπο ληθεηέο ηνπ Βξαβείνπ.

Ο Jimmy μεθίλεζε ηελ θαξηέξα ηνπ ζην Σηθάγν ησλ ΗΠΑ σο νηθνλνκηθόο θαη επελδπηηθόο ζύκβνπινο κε ζπκκεηνρή

ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. Έρνληαο απνθηήζεη πηπρίν MBA από ην Northeastern Illinois

University κε εμεηδίθεπζε ζηα Φξεκαηννηθνλνκηθά, αξγόηεξα, επέζηξεςε ζηελ Διιάδα.

Η αλάπηπμε ηεο θαξηέξαο ηνπ, ηνπ πξνζέδσζε έλα δπλακηθό ζύλνιν εμεηδίθεπζεο ζε κηα ζεηξά από πνιπεζληθέο

εηαηξείεο όπσο ε DNV, ε Tyco Healthcare, θαη ε Tetrapak, κέζα από ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο ζηελ Διιάδα. Σηε

ζπλέρεηα, αζρνιήζεθε κε ηε δηαρείξηζε πινίσλ, όηαλ εξγάζηεθε σο Οηθνλνκηθόο Γηεπζπληήο ζηελ FreeSeas Inc., κε

αξκνδηόηεηα ζην ηκήκα Αλαθνξώλ ζηελ θεθαιαηαγνξά NASDAQ, SEC.

Σηελ εηαηξεία G.Bros Maritime S.A. θαηείρε αλώηαηεο ζέζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επζύλεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην.

Jimmy 

Αθαναζόποσλος

Γιεσθσνηής Δλληνικού 

Βραβείοσ 

Δπιτειρημαηικόηηηας
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Νεοκλής ηάμκος

Project Manager
Δσρωπαϊκών & Γιεθνών 
Προγραμμάηων ΚΔΠΑ

Ο Σηάκθνο Νενθιήο είλαη από ην 2010 Project Manager ησλ επξσπατθώλ θαη δηεζλώλ πξνγξακκάησλ

ηνπ Κ.Δ.Π.Α., έρνληαο ηελ επζύλε ζπληνληζκνύ ησλ δηεζλώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ , ηεο ππνβνιήο θαη

πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ηνπ Φνξέα πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από ηελ Δ.Δ., θαζώο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ

γξαθείνπ πνπ δηαηεξεί ην ΚΔΠΑ ζηηο Βξπμέιιεο.

Από ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2008 έσο ηνλ Ινύλην ηνπ 2010, εξγάζηεθε σο νηθνλνκηθόο ειεγθηήο-

πηζηνπνηεηήο ησλ επελδύζεσλ πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑΝ

2000-2006 πνπ δηαρείξηζηεθε ην ΚΔΠΑ θαηζώο θαη σο επηθεθαιήο νηθνλνκηθόο ειεγθηήο ηνπ

πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ελίζρπζεοη σλ ΜΜΔ ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Τνπξηζκνύ, Δκπνξίνπ θαη

Υπεξεζηώλ.

Η Alexa έρεη πάλσ από 8 ρξόληα εκπεηξίαο αζρνινύκελε κε επηρεηξήζεηο, ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ

έξεπλα γηα ην δεκόζην θαη ηνλ ηδησηηθό ηνκέα. Ο ξόινο ηεο σο Cross Innovation Broker ζην

Birmingham City University είλαη λα ππνζηεξίμεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ησλ δεκηνπξγηθώλ

βηνκεραληώλ θαη άιισλ ηνκέσλ. H Alexa βνεζά λα νξγαλώλνληαη θαη λα εθηεινύληαη κηα πνηθηιία

από αλαπηπμηαθά εξγαζηήξηα κε ζηόρν λα θέξεη θνληά ηνπο αλζξώπνπο από δηαθνξεηηθνύο

επηζηεκνληθνύο θιάδνπο. Δξγάδεηαη σο θαηαιύηεο κε δεκηνπξγηθνύο επηρεηξεκαηίεο κε ζθνπό λα

βνεζήζεη λα επηηύρνπλ ηηο θηινδνμίεο ηνπο, λα θέξνπλ λέεο ηδέεο ζηελ αγνξά θαη λα αλαπηύμνπλ

δεζκνύο ζε δηεζλέο επίπεδν.

Alexa Torlo

Cross Innovation Business 

Development Manager / Broker
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