
Startup Europe Week Chania 2016



Όταν είδαμε την ανακοίνωση για το Startup Europe Week, αρχικά είπαμε..αποκλείεται, ο χρόνος είναι λίγος.

Το επόμενο πράγμα που θυμόμαστε ήταν τα meetings μας στην στέγη του Συλλόγου Νεανικής Επιχειρηματικότητας, στο κτίριο του Εμποροβιομηχανικού 
Επιμελητηρίου, Ελευθερίου Βενιζέλου 4, στα Χανιά.

Δηλαδή θα το κάνουμε;
Απάντησαν πρώτα, τα φωτεινά βλέμματα.

Επιστολές. Επιχειρηματίες, εκπρόσωποι φορέων, σύμβουλοι, ακαδημαϊκοί, startuppers σαν εμάς. Θέλουμε τη φωνή σας, τη γνώμη σας, την συμβουλή και 
τη συμμετοχή σας. Χωρίς εσάς δεν θα τα καταφέρουμε.. αποθαρρυντικές ακυρώσεις, ευχάριστες προσθήκες, μέχρι την τελευταία στιγμή αγωνιούσαμε.

Ύστερα τα τηλέφωνα, οι συναντήσεις  με φορείς και χορηγούς. Άνθρωποι που αρχικά μας αντιμετώπισαν με σκεπτικισμό, ύστερα με διάθεση στήριξης. 
Είναι ένα event που θα ενισχύσει την επιχειρηματικότητα. Την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Που θα βγάλει τις ιδέες που παράγονται στα Ακαδημαϊκά 
Ιδρύματα και όχι μόνο, έξω στην δοκιμή της αγοράς. Σε τριβή με την κοινωνία. Μια κατεύθυνση βοήθειας για τους νέους επιχειρηματίες. Για τη δημιουργία 
αδιαπέραστου κοινωνικό-οικονομικού ιστού. Για εμάς.

Εθελοντές. Άρχισαν να φτάνουν στα πρώτα καλέσματα από τα social media. Από το Πολυτεχνείο Κρήτης. Από την τοπική κοινωνία. Ξαφνικά είχαμε 30 
ανθρώπους που περίμεναν ένα όραμα. Υπήρχε πολύ καιρό μέσα μας. Αλλαγή, νέα κουλτούρα, δράση για τη διαμόρφωση του μέλλοντος του επιχειρείν στην 
Ελλάδα, για τον κόσμο. Προσωπική φιλοδοξία; Ίσως. Με τι αντίκτυπο όμως στο μεγάλο ζητούμενο. Την ομάδα. Ένα σύνολο από ταλέντα, δεξιότητες και 
ατομικές ιστορίες. Μα πως θα οργανωθούμε;

Θέλουμε χρόνο.
Χρόνο, πoιό χρόνο; Ο μόνος χρόνος που έχουμε είναι τώρα.
Δέχεστε;

Δεχτήκαν. Δεχτήκαμε. Σε είκοσι μέρες το STARTUP EUROPE WEEK CHANIA έβγαζε το πρώτο δελτίο τύπου.
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Προετοιμασία, ημέρα Τετάρτη, 3/2/2016 Μικρή ιστορία του κτιρίου.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΣΕΝΑΛΙ (1595- 1997)

Από τα τέλη του 15ου αιώνα η Βενετία άρχισε να κατασκευάζει νεώρια 
στις κτίσεις της, για την συντήρηση και την ετοιμότητα του στόλου ,που 
δεν θα έπρεπε να περιμένει βοήθεια από την μακρινή μητρόπολη.

Τα Χανιώτικα αρσενάλια ιδρύθηκαν το 1497 και με σταδιακές προσθήκες 
απάρτισαν δύο εντυπωσιακά σύνολα. Το ένα με πέντε νεώρια στην 
ανατολική άκρη του λιμανιού και το άλλο στην βόρεια ακτή του, με 
δεκαπέντε συνεχόμενα, από τα οποία το τελευταίο, το “Μεγάλο Αρσενάλι”, 
ολοκληρώθηκε το 1600. Στα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα τοιχίσθηκαν 
τα τόξα στο θαλάσσιο μέτωπο, κτίσθηκε το νέο Τελωνείο ανάμεσα 
στο απομονωμένο πια νεώριο, το “Μεγάλο Αρσενάλι” και το τμήμα του 
συγκροτήματος που απέμενε, κατασκευάσθηκε η προκυμαία και άλλαξε 
ριζικά η όψη της περιοχής.

Με την προσθήκη του ορόφου το 1872, επί τουρκοκρατίας, άρχισε μια 
καινούρια εποχή για το Μεγάλο Αρσενάλι, Το οίκημα φιλοξένησε αρκετές 
σημαντικές δημόσιες λειτουργίες. Μεταξύ των άλλων, εδώ στεγάσθηκε 
και το σχολείο της Χριστιανικής Κοινότητας. Στέγασε και θεατρικές 
παραστάσεις, χρησιμοποιήθηκε επίσης και ως δημόσιο νοσοκομείο,αλλά 
και ως Δημαρχείο.

Η κατασκευή του κτιρίου άρχισε το 1585 από τον Προβλεπτή Alvise Gri-
mani. Το μεγάλο πάχος των τοίχων του, η απομόνωση του από τα άλλα 
νεώρια αλλά και οι δημόσιες λειτουργίες που στέγασε κατά καιρούς, του 
προσδίδουν μια ιδιαιτερότητα που ίσως εξηγεί την επωνυμία «Μεγάλο».
Σήμερα, από ασκεπές ερείπιο κάποτε, έχει μετατραπεί σε εντυπωσιακό 
χώρο εκδηλώσεων και εκθέσεων. Λειτουργεί ως Κέντρο Αρχιτεκτονικής 
της Μεσογείου, φιλοξενώντας σημαντικές Ελληνικές και διεθνείς 
διοργανώσεις στους χώρους του, με ιδιαίτερη έμφαση   όπως είναι φυσικό  
στην Αρχιτεκτονική.

Πηγή: www.keppedih cam.gr
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Συνάντηση με εθελοντές. 

Οι εθελοντές παραλαμβάνουν το υλικό των χορηγών 
και ξεκινούν την προετοιμασία του χώρου. Μοιράζονται 
αρμοδιότητες και ο ένας βοηθά τον άλλον,  αν και ακόμα 
προσπαθούν να μάθουν τα ονόματα τους! 

Ο άδειος χώρος του ΚΑΜ σε λίγο θα πάρει ζωή. 
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Εξοικείωση με το χώρο και μεταξύ μας.
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Έτοιμη η παρουσία των χορηγών μας!

«Χρειαζόμαστε αυτή την αλλαγή. 
Εσείς είστε το Startup Europe Week» 
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Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016

Έφτασε η μεγάλη μέρα!
Οι ομάδες των εθελοντών, έχουν κατανεμηθεί στο χώρο και έχουν αναλάβει δράση για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού,που παρά τον ελάχιστο χρόνο που είχαμε στη διάθεση 
μας για την προβολή του event, ελπίζουμε ότι σε λίγο θα αρχίσει να φτάνει.

Οι εθελόντριες εξετάζουν την αίθουσα. Όλα οκ. 

Η ομάδα των τεχνικών κάνει τον δικό της έλεγχο σε 
φώτα, video, ήχο. 

Τα social media μόλις αρχισαν να ζεσταίνονται. 
Προσκαλούμε ακόμα το ενδιαφερόμενο κοινό να μας
επισκεφθεί και ενημερώνουμε όσους θέλουν να μας 
παρακολουθήσουν απο το σπίτι, για την μέσω live streaming 
ζωντανή μετάδοση της εκδήλωσης.

ΗΜΕΡΑ 1η Startup Europe Week 
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To registration υποδέχεται τους πρώτους επισκέπτες. 
Σε λίγο βρίσκουμε ρυθμό! Χαμόγελα. Ο κόσμος έρχεται!

Οι χορηγοί μας, φροντίζουν για τα αναμνηστικά δώρα των ομιλητών και του κοινού. Πρόκειται για εκλεκτά προϊόντα διατροφής και περιποίησης, απο 
παραγωγούς που εφαρμόζουν ανταγωνιστικές πολιτικές τυποποίησης και εξωστρέφειας, αντάξιες της ποιότητας των πρώτων υλών του τόπου μας. 
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Ο Θάνος Παράσχος, Πρόεδρος του Συλλόγου Νεανικής Επιχειρηματικότητας (Youth Entrepreneurship Club) ως Επίσημου 
Πρεσβευτή του StartUp Europe Week Chania και γενικός συντονιστής της εκδήλωσης, μας καλωσορίζει στο πρώτο event 
για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα και γενικά την επιχειρηματικότητα στην Κρήτη. 

“Είμαστε ενθουσιασμένοι και ελπίζουμε στην αρχή μιας εποχής!” 

Η αίθουσα γέμισε!
Συνολικά, πάνω απο 400 επισκέπτες τίμησαν με την παρουσία 
τους το Startup Europe Week Chania.
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Χαιρετισμοί Φορέων 
Ο Παναγιώτης Σημαντηράκης από την Περιφέρεια Κρήτης/ΠΕ Χανίων που είναι και συνδιοργανώτρια της 
εκδήλωσης, μας μιλά για τις βάσεις της επιχειρηματικότητας και το ρόλο της Περιφέρειας στην προσπάθεια 
ενίσχυσης μικρών και μεσαίων επιχειρησεων. Είναι σημαντικό το κράτος και ή τοπική αυτοδιοίκηση να είναι 
αρωγοί στην προσπάθεια των επιχειρηματιών ωστε να καλυφθεί η απόσταση μεταξύ της παγκόσμιας πρακτικής 
και του Ελληνικού οικοσυστήματος, εστιάζοντας στην δυναμική των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και στη σημασία 
της αποκέντρωσης.

 Η Εύα Ρέππα, φοιτήτρια αρχιτεκτονικής,  μας μεταφέρει το χαιρετισμό 
του Αντίπα Σηφάκη, Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, που εστιάζει σε θέματα 

επιχειρηματικότητας, εμπορίου, πράσινης ανάπτυξης  και καινοτομίας, 
καθώς  το ρόλο της Περιφέρειας στην έμπρακτη στήριξη και ενίσχυση 
τους. Προτείνει λύσεις και καλεί τους τοπικούς φορείς σε περαιτέρω 

συζήτηση για συνδυασμό δυνάμεων προς την αντιμετώπιση ειδικών 
ζητηματων ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και της 

νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

 Η Αμαλία Κωτσάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Καθηγήτρια και Πρόεδρος 
του ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ που είναι συνδιοργανωτής της εκδήλωσης, μας 
υποδέχεται στο χώρο του ΚΑΜ και αναγνωρίζει την οικονομία και την 
ανάπτυξη ως σημαντικές προϋποθέσεις για την παραγωγή πολιτισμού. 
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Ο Ιωάννης Μαργαρώνης, πρόεδρος του Έμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου, τονίζει την αναγκαιότητα συνεργασίας των φορέων για τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων που αφορούν την τοπική 
επιχειρηματική πραγματικότητα.

Ο Βασίλης Διγαλάκης, Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, μας μεταφέρει 
τις εντυπώσεις του απο οικοσυστήματα νεοφυούς επιχειρηματικότητας 

του εξωτερικού και τονίζει την ανάγκη προσαρμογής της Ελληνικής 
πραγματικότητας, το ρόλο της παιδείας και την μεταβαλλόμενη κουλτουρα 

των νέων, που αγκαλιαζει όλο και περισσότερο την επιχειρηματικότητα.

Ο Κυριάκος Παπαδάκης, Γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Χανίων, 
μας εξηγεί ότι ή πρόοδος, η ανάπτυξη και η αύξηση της απασχόλησης, 

ιδιαίτερα στον τοπικά σημαντικό τουριστικό κλάδο, θα έρθει από έξυπνες 
ιδιωτικές πρωτοβουλίες που επενδύουν στη νεοφυή επιχειρηματικότητα, 

υποστηριζόμενες από τεχνολογικά βελτιωμένες δημόσιες δομές.

Ο δήμαρχος Χανίων Τάσος Βάμβουκας, δηλώνει ότι ο Δήμος θα βρίσκεται 
δίπλα στους νέους υποστηρίζοντας υγιείς επιχειρηματικές δράσεις, αλλά 
και αντίστοιχες εκδηλώσεις που η τοπική κοινωνία και οικονομία έχει 
απόλυτη ανάγκη για την ανάπτυξη και την έξοδο της απο την αδράνεια.
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Meanwhile…crisis!!!
Η μηχανή του καφέ δε λειτουργεί! Τα τμήματα συνεννοούνται και 
επστρατεύουν το προσωπικό του ΚΑΜ που μας βοηθά ευγενικά σε ότι 
χρειαστούμε.

Ως που να ετοιμαστεί ο καφές, απολαύστε ένα χυμό Creta Fresh σε 4 
ποικιλίες, ξεδιψάστε με ένα δροσιστικό νερό Samaria ή δοκιμάστε νόστιμο 
κέικ και βουτήματα απο το φούρνο Γλυμιδάκη!
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1ο Session

Με ποιούς τρόπους είναι δυνατή η υποστήριξη σε επιχειρηματίες από την Ελληνική πολιτεία, ποιά εγχειρήματα έχουν υποστηριχτεί, και ποιά σχέδια 
υποστήριξης υπάρχουν σχετικά με προγράμματα που έτρεξαν, τρέχουν και θα τρέξουν, κ.α.

Λευτέρης Κοπάσης (Διευθύνων Σύμβουλος, Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης) - “Μεταφορά στόχων Ευρωπαϊκής 
Ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο”

Ο πρώτος μας εισηγητής αναλύει πως η Ευρωπαϊκή ανάπτυξη μπορεί να μεταφερθεί σε τοπικό επίπεδο 
ξεκινώντας απο βασικούς τομείς όπως οι οδικές μεταφορές, ενέργεια  και τηλεπικοινωνίες. Η 
επιχειρηματικότητα, η συλλογή/ αξιοποίηση των δεδομένων και η έξυπνη εξειδίκευση μας λέει, αποτελούν 
διεξόδους στα ζωτικά προβλήματα της Ελληνικής κοινωνίας. 

 Μόνικα - Νίκη Τσιλιμπέρδη (Υπουργείο Πολιτισμού) -”Οι επιχειρηματικές 
δυνατότητες του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα στην Ελλάδα”

Μας μιλά για την ανάγκη ενημέρωσης για τις υπάρχουσες ευκαιρίες, 
κατεύθυνσης της επιχειρηματικής γνώσης, όπως και για τις δυνατότητες 

επενδύσεων και την αξία του crowdfunding. Μας λέει ότι ακόμα και 
σε περιόδους κρίσης, οι δαπάνες ενός νοικοκυριού για πολιτισμικές 

δραστηριότητες παραμένουν σταθερές!

Κυριάκος Κώτσογλου (Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης PhD, Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης, Περιφέρεια 
Κρήτης) -“Επιχειρηματικότητα και Αυτοδιοίκηση. Προσέγγιση, στόχοι και Στρατηγικός σχεδιασμός”.

 Με την παρουσίαση του, αναδεικνύει τρόπους με τους οποίους η διαδραστική τεχνολογία εμπλουτίζει την εμπειρία 
του χρήστη σε ένα περιβάλλον καινοτομίας και εφαρμογής του επιχειρείν στην δημόσια διοίκηση, καθως και την 
πρακτική σημασία/προϋποθέσεις εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, για την επανασύνδεση της με τον 
πολίτη. Δίνει έμφαση στην επικοινωνία των συνεργαζομένων μερών και τη στρατηγική στοχοθεσία. “Είμαστε εδώ 
όλοι μαζί.”

Φορείς του ευρύτερου Δημοσίου
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Το κοινό μας συνεπαρμένο απο τις 
ενδιαφέρουσες ομιλίες
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Μιχάλης Αρτεμάκης (ειδικός σύμβουλος του Δήμου Χανίων σε θέματα Τουρισμού και Προγραμματισμού, 
οικονομολόγος) - “Τουρισμός και Καινοτομία”. 

Aναλύει τα χαρακτηριστικά της τοπικής τουριστικής αγοράς,τους στόχους ανάπτυξης και τους μηχανισμούς 
καινοτομίας. Ή Κρήτη δεν είναι μόνο ήλιος και θάλασσα...έχουμε βουνά, πρασινες διαδρομές, παράδοση, 
πολιτισμό...με καινοτομική αξιοποίηση τους μπορούμε να επεκτείνουμε την τουριστική περίοδο πέραν 
του 7μήνου! 

Συντονισμός Συζήτησης: Μπάμπης Λίτος 
(επιστημονικός συνεργάτης ΟΑK, Πολυτεχνείου 
Κρήτης). 

Όπως παρατηρεί ο συντονιστής μας:”Το πλάνο 
και η στρατηγική υπάρχουν γιατί, αν δεν κοιτάς 
εκεί που θες να πας,θα πας εκεί που κοιτάς! 
Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να 
χρονοτριβουμε μέχρι τη σύνταξη του τέλειου 
επιχειρηματικου σχεδίου”. 

Γιάννης Ε. Τρούλης (Σύμβουλος Διοίκησης, Εξωτερικός Σύμβουλος του Επιμελητηρίου Χανίων) - “Η πολιτική του 
Επιμελητηρίου Χανίων για τη Νέα και Καινοτομική Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη”. 

Aναλύει την προσπάθεια για δημιουργία accelerator με σκοπό την προώθηση της επιχειρηματικότητας, της 
τοπικής ανάπτυξης και της ολιστικής ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων. Εξετάζει ολόπλευρα την έννοια της 

καινοτομίας και της ανάγκης ανανέωσης της επιχειρηματικής κουλτούρας. “Ή συνεργασία των φορέων και η 
αύξηση της επιχειρηματικής αξίας των πρωτοβουλιών, βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση δράσεων.”
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Διάλειμμα!
Οι εθελοντές είναι έτοιμοι να υποδεχτούν τους καλεσμένους.
Πεινάμε! Ας στρώσουμε τραπέζι. Θα φροντίσει το e-FOOD.gr και τα αναψυκτικά Γεράνι!
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Συζητήσεις και ανταλλαγή 
απόψεων στο φουαγιέ.

Τα social media γεμίζουν post και πρωτες 
φωτογραφίες για την έναρξη της διημερίδας.
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         (Αν. Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης) 

Ο εισηγητής μας, διαπιστώνει την ανάγκη σταθερότητας και συνέχειας στις διαδικασίες και στο ανθρώπινο 
δυναμικό των δομών καινοτομίας και επιχειρηματικότητας για την απόκτηση know-how.  Ενθαρρύνει τους νέους 
επιχειρηματίες να τολμούν, να επιμένουν και να αποβάλλουν το φόβο της αποτυχίας που δεν αποτελεί άλλο παρά 
οδό συντόμευσης προς της επιτυχία, μαζί με την ιδέα, την ομάδα και την δικτύωση. 
“Η καλή δικτύωση οδηγεί σε καλύτερη ομάδα, καλύτερο Marketing plan, καλύτερη χρηματοδότηση! 
Networking is crucial.” 

       (Αν. Καθηγητής , Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ και Αν. Διευθυντής 
Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών ΤΕΙ Κρήτης.) “Συνδέοντας την τεχνολογική εκπαίδευση και την εφαρμοσμένη 

έρευνα με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα – Η περίπτωση του ΤΕΙ Κρήτης”. 

Αναλύει τις δυνατότητες εκπόνησης εφαρμοσμένης έρευνας και φιλοξενίας/ανάπτυξης καινοτόμων 
επιχειρηματικών project απο τις υποδομές του ΤΕΙ Κρήτης που φτάνουν σε εθνικά ανταγωνιστικό επίπεδο καθώς 

και τις πρωτοβουλίες εξωστρέφειας του, τονίζοντας την έμπρακτη υποστήριξη της φοιτητικής δραστηριότητα 
στο επιχειρείν και την ενταξη της επιχειρηματικής κουλτούρας στα προγράμματα σπουδών. 

2ο Session

Όπου αναπτύσσονται θέματα ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών και αποτελεσμάτων μέσα από τους χώρους των πανεπιστημίων. Ανάγκες που έχουν σήμερα 
τα Ελληνικά Πανεπιστήμια για την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας και τη προώθηση της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και με 
ποιούς συγκεκριμένους τρόπους μπορεί αυτό να γίνει κατορθωτό. Τι υιοθετείται από το εξωτερικό; Υπάρχει επαφή μεταξύ αγοράς και έρευνας; Ποιά η 
θέση των ιδρυμάτων στην αγορά και ποιές οι δυνατότητες συνεργασίας;

Ακαδημαϊκά Ιδρύματα

Ευάγγελος Γρηγορούδης

Ιωάννης Βαρδιάμπασης 
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https://www.youtube.com/watch?v=SSJQqJp2aR0
https://www.youtube.com/watch?v=M9f6DVx1nhQ


Δημήτρης Νικλής (Ερευνητής, Τμήμα Οικονομίας και Διοίκησης, Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων). 

Μας παρουσίαζει το πρωτότυπο εκπαιδευτικό περιβάλλον του ΜΑΙΧ, την διαφορετικότητα και την 
πολυπολιτισμική του σύνθεση και μας εξηγεί το ρόλο του στην έρευνα, και την προώθηση της καινοτομίας και 
της επιχειρηματικότητας ειδικά στον πρωτογενή τομέα με σεμινάρια, συνεργασίες, προγράμματα και επιτυχείς 
συμμετοχές σε διαγωνισμούς.
“Θέλουμε να κρατήσουμε τους νέους επιχειρηματίες στον τόπο μας. Συμμετέχουμε με τους υπόλοιπους φορείς, σε 
μια συλλογική προσπάθεια”

Φεναρέτη Λαμπαθάκη (Επιστημονικός Συνεργάτης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο). 

Μιλά για τις επιχειρήσεις του μέλλοντος που πρέπει να αξιοποιούν τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες που 
αναπτύσσονται αλματωδώς, για να ειναι ανταγωνιστικές. Ξεχάστε το business as usual. Παραμείνετε 

ευέλικτοι! Πολύ επιτυχημένες εταιρείες ξεκίνησαν με αποστολή που στη συνέχεια διαφοροποιήθηκε, όπως 
το YouTube Που ξεκίνησε ως site γνωριμιών! Με εντυπωσιακά νούμερα, καταδεικνύει τη σημασία κατανόησης 
των πραγματικών αναγκών της αγοράς και προώθησης δράσεων όπως το Future Enterprise, που ενισχύουν τον 

ψηφιακό μετασχηματισμό.

Παναγιώτης Ιγνατιάδης, (ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ) εκπροσωπώντας και τον Aρτέμη Σαιτάκη (Διευθυντή Τεχνολογικoύ 
Πάρκου Κρήτης). “Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες για startups από Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα και Ταμεία 
H2020/COSME/E4YE”. 

Μαθαίνουμε πως μια επιχειρηματική ιδέα μπορεί να γίνει πράξη, με τη χρήση χρηματοδοτικών ευκαιριών 
Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων, Ταμείων και Ιδρυμάτων.. Υπενθυμίζει τη σημασία των επιταχυντών 
ώστε το “μωρό να βγεί απο τη θερμοκοιτίδα στην αγορά” σε μία win-win κατάσταση, όπως και του 
επιχειρηματικού οικοσυστήματος, που θα πρέπει να συνδράμει συντονισμένα την ιδέα.

Συντονισμός Συζήτησης: Δημήτριος Πόγκας (Δημοσιογράφος)
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https://www.youtube.com/watch?v=JzNyv0XzgzI
https://www.youtube.com/watch?v=PxPtA472_4o
https://www.youtube.com/watch?v=PJiNM-Kxh5s


Όσο μιλούν οι εκπρόσωποι των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, οι εθελοντές προσφέρουν οδηγίες για τη χρήση του Conferience, ενός επιτυχημένου 
ελληνικού startup με υπηρεσίες λειτουργίας συνεδρίου όπως υποβολή ερωτήσεων και ψηφοφορίες. 

Με τη βοήθεια του Conferience ψηφίζονται οι καλύτερες ερωτήσεις για υποβολή στους ομιλητές βοηθώντας έτσι στη ροή της συζήτησης που 
συντονίζει ο δημοσιογράφος Δημήτριος Πόγκας.  
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3ο Session

Η συμβολή των τοπικών οργανισμών στην νεοφυή επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Ευκαιρίες - Οικονομική Κρίση - brain drain. 

Από αριστερά, Μαρία Τζιβιλόγλου (Φοιτήτρια Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης)
και  Άσπα-Γεωργία Μιχαλέλη, (Φοιτήτρια Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης) 
Ομάδα BEST - “Grab the opportunity and design your future” 

Τα μέλη της ομάδας του Best μας εξηγούν τις υπηρεσίες,τις γνώσεις και τις δεξιότητες που προσφέρει ο 
οργανισμός στους μηχανικούς, εμπλουτιζόντας την εκπαιδευτική εμπειρία των σπουδαστών και ενισχύοντας την 
προσπάθεια τους για επιτυχή και στοχευμένη επαγγελματική σταδιόδρομία με συμμετοχή και διοργάνωση events, 
διαγωνισμών και δράσεων συμβουλευτικής, καθοδήγησης  και εξέλιξης.

Ελισάβετ-Έλλη Κωσταλία, Καλομοίρης Γιάννης (Φοιτητές Σχολής ΗΜΜΥ) 
“Το ΣΦΗΜΜΥ και η συμβολή του στο χώρο της τεχνολογίας και του επιχειρείν”. 

Σκοπός η ενημέρωση σχετικά με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και νέες προκλήσεις της αγοράς εργασίας,η 
ανταλλαγή δημιουργικών απόψεων, διεξαγωγή διαγωνισμών και workshops. Μας εξηγούν πως η επαφή με 

τους επαγγελματίες και την πραγματική αγορά καθώς και το πρόσφορο έδαφος του συνεδρίου, βοηθούν στην 
έμπνευση των σπουδαστών και στην πρόσδοση κατεύθυνσης στην ενασχόληση τους.

Τοπικοί Οργανισμοί
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https://www.youtube.com/watch?v=NlhHjuwMCUg
https://www.youtube.com/watch?v=NlhHjuwMCUg
https://www.youtube.com/watch?v=jpBOOgQFSbU


Σταυριανή Ζερβουδάκη, Γιάννης Βανδουλάκης (Εθελοντές μέλη της οργανωτικής ομάδας TEDx Chania)
“Think Global, Act Local”.

 Ακούμε για καινοτόμες ιδέες, innovation και εύρεση λύσεων. Πως το TedxChania αλληλεπιδρά με την κοινότητα 
των Χανίων και πόσο μακριά μπορεί να μεταφέρει την ιδέα; Μας προτρέπουν να εκμεταλλευτούμε αυτό το 
όχημα, μας μεταφέρουν επιτυχημένα παραδείγματα startup και μας εμπνέουν. Οι 5 σημαντικότεροι παράγοντες 
δημιουργίας και επιτυχίας μια Startup, είναι: 1.timing, 2. team, 3. idea, 4. plan, 5. fund.

Έρρικα Χριστοδούλου (Προπτυχιακή φοιτήτρια Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης Ιεράπετρας (Marketing)
 Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΕΙ Κρήτης) - “Σύλλογος Νεανικής Επιχειρηματικότητας, The future is now”. 

Παρουσιάζει τον Σύλλογο Νεανικής Επιχειρηματικότητας και τις πλούσιες δράσεις του, για την ενίσχυση 
κοινωνικών ομάδων/επιχειρηματικών projects και τη δικτύωση με το τοπικό οικοσύστημα για την επίλυση 

προβλημάτων του τώρα. Στόχος είναι η ενίσχυση του εσωτερικού κινήτρου των μελών του για την ατομική 
εξέλιξη και την υλοποίηση των οραμάτων τους με την εργαλειοθήκη που προσφέρει ο YEC. 

Συντονισμός συζήτησης: Δημήτριος Πόγκας, Δημοσιογράφος
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https://www.youtube.com/watch?v=I0EFh9SO-ZU
https://www.youtube.com/watch?v=iPdR6dd9uzg


Οι εθελοντές μας ενημερώνουν τα social media για την επιτυχή 
πορεία της εκδήλωσης και τα highlights των ομιλιών.

...και φροντίζουν για την 
ομαλή μετάδοση της με 
live streaming για όσους 
δεν κατάφεραν να είναι 
μαζί μας!
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Bonus Session
To session εκπληξη, όπου ακούμε για επενδυτικά insights και εφαρμογές των νεων τεχνολογιών σε σημαντικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας.

Χαράλαμπος-Φίλιππος Ιωσηφίδης (MBA, MMPM, Managing Partner, Iota Omega Ventures Pte Ltd)
“Dealing with cash flows; an investor’s view” 

Mας μιλά για τις δυσκολίες εκκίνησης ενός startup και ποία είναι τα criteria των επενδυτών στην επιλογή 
επενδυτικών στόχων. Πως συντάσσουμε τις προβλέψεις των cashflows και coststructures, ώστε να τους 
πείσουμε να μας χρηματοδοτήσουν; Ποσοτικά δεδομένα και στοιχεία στατιστικής που επαληθεύουν ρεαλιστικά, 
τις αισιόδοξες προσδοκίες των startups.

Κυριάκος Παπαδάκης (Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Χανιων), “Tourism and new technologies”

Μαθαίνουμε για την σχέση της καινοτομίας με τον τουρισμό και παίρνουμε ιδέες για τις ανάγκες της αγοράς 
σε startup. Ο τουρισμός αποτελεί περίπου το 25% του ΑΕΠ της χώρας μας με πολλαπλασιαστικά οφέλη και σε 

άλλους κλάδους, συνεπώς οι επαγγελματίες του χώρου έχουν ανάγκη να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες για 
προσαρμογή, έρευνα  και περαιτέρω ανάπτυξη. Το γεγονός ότι η σημερινή γενιά χρησιμοποιεί 2-3 διαφορετικά 

social media, σε συνδυασμό με τη μεταφορά του digital marketing σε personal devices, αναδεικνύει επιπλέον 
ευκαιρίες αξιοποίησης της τεχνολογίας στον τουριστικό τομεα με σκοπό την ανταγωνιστικότητα!
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https://www.youtube.com/watch?v=iylehPSWk00
https://www.youtube.com/watch?v=sd0ZBPlX-Mo


Θανάσης Σπηλιόπουλος (Ιδρυτής Ithaca Laundry) “A mobile laundry for the homeless” 

Μας παρουσιάζει το παράδειγμα της startup κοινωνικής επιχείρησης του και μας εμπνέει να συνδυάσουμε 
την επιχειρηματική σκέψη με την κοινωνική προσφορά. Ένα μπράβο στην ομάδα, ώστε να συνεχίσουν παρά τις 
προκλήσεις, προσφέροντας ελπίδα, προοπτική και δημιουργία αξίας που τόσο έχει ανάγκη η χώρα σε τέτοιες 
περιόδους κρίσης !

4ο Session

Kοινωνικοί επιχειρηματίες θα ανταλλάξουν απόψεις με κεντρική θεματολογία τις τάσεις, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις για την ανάπτυξη βιώσιμων 
κοινωνικών επιχειρήσεων.

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

 Φιόρη Ζαφειροπούλου (Co-Founder CEO SOFFA.gr & TheNest.org.gr, Εισηγητής & Ερευνητής Κοιν. Επιχ. 
Management Science Laboratory Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) ”

Τρόποι σύνδεσης της καινοτομίας με την κοινωνική επιχειρηματικότητα για την επικερδή εκμετάλλευση των 
τοπικών διαφοροποιημένων πόρων.” 

Μας εντυπωσιάζει με τους ρυθμούς και τα δεδομένα ανάπτυξης των κοινωνικών επιχειρήσεων. Μας 
παρουσιάζει τις δράσεις που συμμετέχει, προτείνοντας μια εναλλακτική θέαση της επιχειρηματικότητας με 

αποστολή. Προτρέπει σε δράσεις αξίας και παροχής λύσεων σε πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας “Κάνε 
κάτι που μετράει”.Το κοινωνικό επιχερείν χρειάζεται ομάδα, δίκτυα και ενθουσιασμό για την αλλαγή του κόσμου.
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https://www.youtube.com/watch?v=tN5zU3e_1D8
https://www.youtube.com/watch?v=N5uKdc-nTbU


Με καίριες ερωτήσεις βιωσιμότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων, αναδεικνυονται τα πολλάπλά 
οικονομικά και κοινωνικά τους ωφέλη. Ο συντονιστής μας, παρατηρεί την ευκαιρία αλληλεπίδρασης τους με 
δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ενώ συζητούνται θέματα κρατικής, κοινωνικής και επιχειρηματικής/ 
επενδυτικής ετοιμότητας για την υλοποίηση τέτοιων ιδεών.

Ματίνα Κανάκη (Εκπαιδεύτρια προγράμματος Ευ Αειφορείν) “Επιχειρηματική Υπευθυνότητα και Αειφορία” 

Παραθέτει τα ωφέλη της ενσωμάτωσης δράσεων αειφορίας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην 
επιχειρηματική πρακτική σε σχέση με τη συμβατική επιχειρηματικότητα. Μεταφέρει την εμπειρία απο το 
σχεδιασμό και την εφαρμογή ανάλογου μοντέλου ανάπτυξης για τη δημιουργία αξίας, καινοτομίας, κοινωνικής 
υπόληψης,και σχέσεων εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων, όπως και κεφαλαιοποίηση αυτής της προσφοράς σε 
επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα και ελκυστικότητα. 

Συντονισμός συζήτησης: Θανάσης Πλιούσης (οικονομολόγος - επιστημονικός συνεργάτης ΟΑΚ)
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https://www.youtube.com/watch?v=bD4kGgpCs4I


End of first day. Success!
Το πρώτο feedback είναι θετικό! Όλα πήγαν καλά! Όπως λέμε και 

στα ΜΜΕ που ήρθαν να καλύψουν την εκδήλωση, αύριο η μέρα είναι 
μεγάλη και οι ομιλίες αναμένονται ακόμη πιο συναρπαστικές. 

Ούπς….ρίξαμε το instagram..!   :-)
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Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016

Έχουμε φτάσει με καλή διάθεση στο ΚΑΜ. Η εμπειρία της προηγούμενης μέρας μας κάνει 
αισιόδοξους! 
Σήμερα το ΚΑΜ θα γεμίσει νέες ιδέες. Για αυτές γίνονται όλα.

ΗΜΕΡΑ 2η Startup Europe Week 
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Ανεβαίνουμε τις σκάλες…

Στην αίθουσα η δυναμική μουσική της εκδήλωσης 
προετοιμάζει για τις σημερινές ενεργητικές παρουσίες. 
To team αιθουσας, επιβλέπει το χώρο.

Και στον μπουφέ όλα καλά! Καφεδάκι;
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Οι εικονολήπτες περιφέρονται στο 
χώρο με γερακίσιο μάτι για κάθε 
στιγμιότυπο.. ..και ξεκινάμε!
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1o Session 

Παναγιώτης Καλλιάνης (Στέλεχος Επιμελητηρίου Ηρακλείου) «Υπηρεσίες υποστήριξης της 
επιχειρηματικότητας από το Enterprise Europe Network» 

Μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για προγράμματα, επιχορηγήσεις, ευκαιρίες χρηματοδότησης, 
θερμοκοιτίδες, διαγωνισμούς όπως και υπηρεσίες δικτύωσης, ενημέρωσης και εξωστρέφειας 
για τις ελληνικές επιχειρήσεις. 

Ηρακλής Καραντώνης (Δίκτυο ΠΡΑΞΗ) Χρηματοδότηση καινοτόμων επιχειρήσεων μέσω Ε.Ε 
προγραμμάτων και ταμείων για την έρευνα και τη τεχνολογική ανάπτυξη, (Help-Forward / 
COSME / HORIZON2020 / E4YE). 

Αναπτύσσει δυνατότητες που υπάρχουν για ανταλλαγή εμπειριών, γνώσης και δικτύωσης 
των νέων επιχειρηματιών, με σκοπό την διεθνοποίηση της επιχειρηματικότητας και την  
ανταγωνιστικότητα των startups.  

Ευκαιρίες χρηματοδότησης και Προγράμματα Ευρωπαικής Στήριξης
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https://www.youtube.com/watch?v=3n6B4s53Kb8
https://www.youtube.com/watch?v=CcC_xOA6gLA


Νικόλαος Μωραϊτάκης (Μέλος του Team Europe της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Ελλάδα & Υπεύθυνος πληροφόρησης και επικοινωνίας του Europe Direct Κρήτης). “Το Eu-
rope Direct της Περιφέρειας Κρήτης ως πολλαπλασιαστής Ευρωπαϊκής ενημέρωσης νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας” 

Μας ενημερώνει για ακόμα αναξιοποίητα προγράμματα όπως το Youth Guarantee που στόχο 
έχουν μεταξύ άλλων τη διεπαφή μεταξύ του πολίτη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι νέοι πρέπει 
να τολμήσουν να κάνουν πράξη την έρευνα και την καινοτομία για την ικανοποίηση πραγματικών 
κοινωνικών αναγκών και να μην φοβούνται την αποτυχία. “Η ενημέρωση είναι εδώ γιά εσάς, 
εκμεταλλευτείτε το. Πρέπει να φύγουμε απο την κουλτούρα της εξασφάλισης και να περάσουμε 
στην κουλτούρα της καινοτομίας” 

Συντονισμός συζήτησης: Γιάννης Βουρδουμπάς (Χημικός μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Καθηγητής 
εφαρμογών, Τομέας ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων, ΤΕΙ Κρητης) 

Η συζήτηση στρέφεται στο πως ή νεοφυης επιχειρηματικότητα μπορεί να λύσει το πρόβλημα 
της ανεργίας στους νέους που μαστίζει τη χώρα μας.O κύριος Βουρδουμπας παρατηρεί ότι 
στην Ελλάδα ή κουλτούρα δεν είναι δεκτική προς την αποτυχία με αποτέλεσμα οι startuppers 
να φοβούνται ότι θα στιγματιστούν και ρωτά πως μπορούμε να διαχειριστουμε την αποτυχία 
παραγωγικά. Ο κύριος Καραντώνης σημειώνει ότι πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη μας ενω ο 
κύριος Καλλιανης συμπληρώνει ότι έξυπνος δεν είναι αυτός που μαθαίνει από τα λάθη του αλλά 
αυτός που μαθαίνει και από τα λάθη των άλλων. Για κάθε βήμα, να σχεδιάζουμε περισσότερες 
εναλλακτικές.
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https://www.youtube.com/watch?v=KBBPy6e_Vw0


2o Session 
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Θερμοκοιτίδες, VCs

Νούσιας Αλέξανδρος (Interim Head, Hellenic Entrepreneurship Award)

“Απογειώστε την επιχειρηματική σας ιδέα με το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας”. Μας παρουσιάζει το 
Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας και τα εργαλεία που προσφέρει στους νικητές του διαγωνισμού, καθώς 
και τα απαραίτητα κριτήρια που πρέπει να πληρεί μια επιχειρηματική ιδέα για να ξεχωρίσει όπως η βιωσιμότητα, 
η καινοτομία, η δημιουργία θέσεων εργασίας και ο χρηματοοικονομικός ρεαλισμός. 

 Άγγελος Μαγκλής (Ατλαντίς Συμβουλευτική, How to raise money from VCs & Business Angel Network) 

“Ή ιδέα είναι σαν το φιδι που πρέπει να προσπαθήσουμε να σκοτώσουμε...μόνο όσες επιβιώσουν τον πόλεμο 
αυτό, αξίζουν να τις κυνηγήσουμε. 99% των νεων επιχειρήσεων δεν χρειάζονται χρηματοδότηση από θεσμικούς 
επενδυτές, σκεφτείτε καλά πριν τη ζητήσετε. Το χρήμα δε δημιουργεί ταλέντο, το ταλέντο δημιουργεί χρήμα”
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https://www.youtube.com/watch?v=zLgbdm1ZFAY
https://www.youtube.com/watch?v=MXiGY-IbXCg


Γιούλη Παπαποστόλου (Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. L.S.E., Διεύθυνση Ελέγχου Τίτλων, Εξετάστρια) 
“Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Και Τεχνολογική Πληροφόρηση”

Μας εξοικειώνει με την διαδικασία του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας για την προσδιορισμό/αποτίμηση/ 
προστασία δικαιωμάτων που άπτονται της Βιομηχανικής ιδιοκτησίας με σχετική αίτηση του δικαιούχου, καθώς 
και το πως η μέριμνα αυτή, ενθαρρύνει και παρακινεί την καινοτομία, διαχέει την τεχνολογική πληροφόρηση και 
εμπλουτίζει την παγκόσμια γνώση.

Πέννυ Κοντογεώργου (ICT & e-Business Law Specialist, Penny Kontogeorgou & Associates |e-Business Law) “Start 
the startup: A Legal Guide” 

“Μια επιχειρηματική ιδέα χωρίς υπόσταση δεν κατοχυρωνεται νομικά, αλλά μπορεί να προστατευθεί όταν 
πάρει κάποια μορφή”. Μας αναλύει τα 6 πιο συχνά νομικά λάθη που γίνονται στα startup ώστε να μπορέσουμε να 
προφυλαχθούμε απο αυτά και να προνοήσουμε για την προστασία της ομάδας του startup! Αναλύει θέματα NDA, IP 
protection, Software - Copyrights, Licencing, Trademarks – Tradenames – Domain Names, Trade Secrets (Technical 
+ Contracts) κλπ.

Συντονισμός συζήτησης: Γιάννης Τρούλης (Σύμβουλος Διοίκησης, Εξωτερικός Σύμβουλος του Επιμελητηρίου Χανίων)
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https://www.youtube.com/watch?v=-SrlD8C5xls
https://www.youtube.com/watch?v=6FDHhpYrUV8


Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, οι εθελοντές 
είναι εκεί για να εξυπηρετήσουν το κοινό. Οι 
χορήγοι μας φροντίζουν για άλλη μια φορά.
Χρειαζόμαστε ενέργεια για τα επόμενα δυναμικά 
sessions! 

Στο φουαγιέ το κοινό συζητά με έντονο 
ενδιαφέρον το περιεχόμενο των ομιλιών και 
διακρίνουμε ήδη τις πρώτες σπίθες δημιουργικού 
προβληματισμού σχετικά με την δυνατότητα 
ανάληψης πρωτοβουλίας και δημιουργίας μιας 
νέας επιχείρησης  ή αξιοποίηση υπάρχουσας 
γνώσης. 
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Οι μέρες αυτές όμως, αρχίζουν να αποδίσουν το αποτέλεσμα τους που δεν 
είναι αλλο από το δέσιμο της ομάδας. 

Φιλίες αναθερμαίνονται, κι άλλες, δημιουργούνται, καθώς διαφορετικοί 
άνθρωποι απο τα ακαδημαικά ιδρύματα αλλά και την τοπική κοινωνια, 
συνεργάζονται για ενα κοινό σκοπό.
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3o Session 
Get Inspired

Σταύρος Τσομπανίδης (phee)

Απο τα φοιτητικά θρανία προς την επιχειρηματικότητα και την ίδρυση του startup phee. Τα νεκρά φύκια, για 
τους άλλους είναι απορρίμματα. Για το Σταύρο και την ομάδα του, έγιναν πολύτιμη πρώτη ύλη για την δημιουργία 
αξίας. Μας μιλάει για το ταξίδι της έμπνευσης του, το σπόρο της αναζήτησης δημιουργικής διεξόδου που υπήρχε 
μέσα του και την δέσμευση να κάνει την ιδέα πράξη μαζί με τους κατάλληλους ανθρώπους. “Μη φοβηθείτε να 
δοκιμάσετε τρελές ιδέες, σε πράγματα που σας γεμίζουν, με καλές συνεργασίες”

Δημήτρης-Ηλίας Γκανάτσιος (Microsoft Hellas)

Παρατηρεί την ωριμότητα του κλίματος των startups και τη στροφή της ενασχόλησης σε πιο κάθετες αγορές.
Kαλεί τα startup με χρόνο ζωής λιγότερο των 5 ετών να συμμετέχουν στο πρόγραμμα BizSpark που παρέχει 

υπηρεσίες cloud δωρεάν και παρακινεί τους φοιτητές να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό Microsoft Imagine Cup, 
δείχνωντας τήν έμπρακτη στήριξη της εταιρείας στις νεοφυείς επιχειρήσεις και τους νέους. “Πόσο δικτυωμένοι 

είμαστε; Οι χρήστες smartphone σύντομα θα ξεπερνούν τους χρήστες ηλεκτρικού ρεύματος.”
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https://www.youtube.com/watch?v=0ojycH_59M4
https://www.youtube.com/watch?v=cFNrc750LuY


Δημήτρης Τσίγκος (StartTech Ventures) 

Μας αναφέρει τα παράδοξα της σημερινής ελληνικής κοινωνικής πραγματικότητας που αποτελούν τροχοπέδη 
στην επιχειρηματική σκέψη. Η επιχειρηματικότητα απαιτεί ριζική αλλαγή νοοτροπίας μας λέει, πρέπει να 
περάσουμε απο την λογική της αποκατάστασης σε αυτή της αυτοδυναμίας και στη συνέχεια της συνεργασίας. 
“Κακώς έχουμε εμμονή με την καινοτομία! Καινοτομία δεν σημαίνει επιχειρηματική επιτυχία! Έχουμε ανάγκη 
καλών επιχειρήσεων.”. Τονίζει την αξία της ομάδας, και την σημασία της ατομικής εξέλιξης ενώ όπως ακόμα 
λέει:”Η επιχειρηματικότητα είναι ο βασικός τρόπος να είσαι ευτυχής, όντας χρήσιμος”.

Απόστολος Αποστολάκης (venturefriends) 

Μοιράζεται μαζί μας τα κριτήρια αξιολόγησης  των startup, που συνοψίζει σε ιδέα και απτό πρόβλημα που 
λύνει, αγορά, πλάνο και exit. Ο χαρακτήρας επίσης  και η συνεργασία των μελών της ομάδας ενός startup είναι 

καθοριστικοί παράγοντες επιτυχίας του εγχειρήματος και βασικά κριτήρια για τους επενδυτές. Δώστε αξία στο 
business plan μας προτρέπει. “An idea is worthless....execution is what matters! Η επιτυχία εξαρτάται από εσάς!”, 
η προσεκτική σχεδίαση και υποστήριξη της  ιδέας είναι απαραίτητη για την προσέλκυση επενδύσεων. Μας δίνει 

συμβουλές για λειτουργικές διεξόδους στην επιχείρησή μας.

38

https://www.youtube.com/watch?v=4UDMcI-FoGs
https://www.youtube.com/watch?v=R5LaGkqYQQY


Dan Marom (Dan Marom & Co. LTD)

Μας μιλά για τον αντίκτυπο που μπορει να έχει το crowdfunding στην 
εξέλιξη της επιχειρηματικότητας και των startups. Ισχυρίζεται ότι τα 
Χανιά μπορούν να γίνουν το silicon valley της Ελλάδας, καθώς υπάρχει η 
καινοτομία και μια συνεργασία με παίχτες κλειδιά από την Ευρώπη και το 
Ισραήλ για επικερδή εκμετάλλευση ευκαιριών, είναι εφικτή.  Μας εμπνέει 
να κάνουμε μεγάλα όνειρα! Έχουμε τη βάση όπως λεει, να δημιουργήσουμε 
ένα εξαιρετικό οικοσύστημα Startup.

Ο συντονισμός της συζήτησης γίνεται από τον  Δημήτριο Πόγκα (Δημοσιογράφο) με κύριο θέμα το πως θα δημιουργήσουμε επιτυχημένες επιχειρήσεις startups με κύριο πρόβλημα να 
είναι το mentality και όχι οι περιορισμοί του τοπικού περιβάλλοντος.
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Σε αυτό το σημείο, οι ομιλητές, καταφεράν να 
μας προκαλέσουν να μας ενθουσιάσουν και να 
μας βάλουν στον κόσμο τους!
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4o Session 
Επιτυχημένα Startups

Πέτρος Μαραγκουδάκης (emaginal AG, hoolio, fitaborate, απόφοιτος ΗΜΜΥ) “Το να αντιλαμβανόμαστε ένα startup 
σαν μια μικρή επιχειρηση είναι σαν να θεωρούμε ότι ένα μικρό παιδί αποτελει τη μικρογραφία ενός ενήλικα! Έχει 
πολύ μεγάλη διαφορά και απεχουμε πολύ από το να θεωρουμαστε επιχειρηματίες.” 

Μας λέει πως παρατηρώντας τις ανάγκες τις αγοράς, και με θέληση δημιουργίας πρακτικής λύσης σε 
συγκεκριμένο προβλημα,  η ομάδα του οδηγήθηκε σε ένα επιτυχημένο προιόν. Προτρέπει για δημιουργία business 
plan και τήρηση ισσοροπίας αναμεσα στο technology και το business κομμάτι.  Η ενασχόληση με τα startups είναι 
ένα συνεχές rollercoaster χαράς και λύπης, προειδοποιεί!

Βαγγέλης Τριπολιτάκης (qRator) 

Μας αναφέρει ότι στόχος του qRator είναι όχι μόνο να φέρει κοντά τον πωλητή με τον αγοραστή εντοπίζοντας 
ευκαιρίες niche χαρακτήρα στην αγορά, αλλά και να προσφέρει σε δημιουργικούς επαγγελματίες τη δυνατότητα 

να μοιραστούν την ιστορία τους με τους αγοραστές νέας γενιάς που “ψάχνονται” πλέον περισσότερο και να 
προβάλλουν στοχευμένα τα προιόντα τους. Μας θυμίζει ότι οι άνθρωποι δεν αγοράζουν μόνο αυτό που κανείς, 

αλλά και γιατί το κάνεις.

Γιώργος Παπαδάκης (Phaistos networks: pathfinder, adman και bestprice.gr) 

Η αφοσίωση στο δίκτυο και ο προσανατολισμός στην έρευνα είναι παράγοντες επιτυχίας και κινητήριος δύναμη. 
Πιστευει στις ευκαιρίες που προσφέρει η Ελληνική αγορά παρά την κρίση και μας προτρέπει να τολμάμε. Βοηθάει 
άλλωστε το Ελληνικό mentality, αρκει να κάνουμε τη σωστή επιλογή και να έχουμε αξιώσεις πρώτα απ’όλα απο 
τον εαυτό μας. “Ο δρόμος είναι δύσκολος πρέπει ότι κανεις να το πιστεύεις και να σε εκφραζει!”

41

https://www.youtube.com/watch?v=V79i8S_2H8Y
https://www.youtube.com/watch?v=bvoTf31BwDQ
https://www.youtube.com/watch?v=Sjhx1TNFxwc


Κώστας Μπάλας (DySIS-Medical). 

Μας εξηγεί πως το σπουδαίο ερευνητικό του έργο πάνω στη μη επεμβατική διαγνωστική ιατρική εξελίχθηκε 
σταδιακά σε επιχειρηματικη δραστηριότητα. Μας προτρέπει να δημιουργούμε αξία που θα συνεισφέρει στο κοινό 
καλό, σε επίλυση πραγματικών προβλημάτων και να  επενδύουμε στην προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας 
και την εξωστρέφεια των διαδικασιών παραγωγής. Μας ενθαρρύνει να συνδυάσουμε το business με το science 
και συνιστά στα startup να αποφεύγουν τουλαχιστον σε πρωτα σταδια την αναζήτηση χρηματοδότησης από 
venture capitals! “Οταν πιστεύεις στην ιδέα σου μη βιαστείς να την πουλήσεις στον πρώτο που θα κάνει μια καλή 
προσφορά” Την ημέρα του event δεχτηκε προσφορά από νέο fund. Είμαστε γουρλήδες!

Συντονισμός συζήτησης απο τον Βασίλειο Διγαλάκη (Πρύτανη Πολυτεχνείου Κρήτης) που μας  μεταφέρει τις 
εμπειρίες του από την δουλειά του και την επαφή με ερευνητικά κέντρα στο Sillicon Valley και το Ισραήλ. 

Κινητήριος δύναμη για ένα startup είναι το επιχειρηματικό δαιμόνιο, η θέληση, η αφοσίωση και η ομάδα, μας 
λέει. Στην συζήτηση αναλύονται θέματα λειτουργίας των startups στην ελληνική πραγματικότητα και θέματα 

προσέλκυσης επενδύσεων και επιχειρηματικών προτεραιοτήτων.
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https://www.youtube.com/watch?v=p2b9zHyFPR8


5o Session 
Startup Pitching Contest

Ιάσωνας Πατεράκης: Το HEPP είναι μια εφαρμογή 
επαυξημένης πραγματικότητας (augmented 
reality)με δυνατότητα αξιοποίησης στο χώρο της 
αρχιτεκτονικής.

Μιχάλης Γκίκας: pitchάρει ένα startup, το su-
permarketnow που ξεκίνησε μέσα απο το 
Πολυτεχνείο Κρήτης! Αποτελεί μια online 
υπηρεσία που απευθύνεται σε κοινό με έλλειψη 
χρόνου ή μεταφορικού μέσου για την αγορά 
προϊόντων από το σουπερμάρκετ.

Περικλής Ψυλλάκης: Παρουσιάζει 
ανταγωνιστικές υπηρεσίες live chat που 
παρέχει το startup onWebChat.
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https://www.youtube.com/watch?v=hD6DHx1QjfY
https://www.youtube.com/watch?v=uv_VTq16uBw


Γιώργος Λεντάρης: Startup enerpaint.com,  πως 
μπορούμε να φωτίσουμε δρόμους και όχι μόνο, 
με ένα πρωτοποριακό υλικό βαφής! Ιδέα, που 
προέκυψε απο προσωπικό βίωμα. 

Μαρία Ζουριδάκη: Παρουσιάζει τη ιδέα αυτής 
και της ομάδας της,το πρότυπο πιστοποίησης 
και αειφορίας παραλιών, Costa Nostrum με 
στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας επίσκεψης 
στις παραλίες της χώρας αλλά και την 
προστασία του περιβάλλοντος. 

Το pitching, τις ερωτήσεις και τον διαγωνισμό συντονίζει ο Σταύρος Τσομπανίδης (phee)

Νικητής: Περικλής Ψυλλάκης και onWebChat! 
Κερδίζει 3 χρόνια δωρεάν χρήση της υπηρεσίας Microsoft BizSpark.
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https://www.youtube.com/watch?v=RDq4Lsac8w4
https://www.youtube.com/watch?v=Rgq_9-o6co4


Όλοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν feedback απο την 
κριτική επιτροπή και αναγνωρίζουν την αξία μιας 

μοναδικής διαγωνιστικής εμπειρίας. 

Εμείς αναγνωρίζουμε την προσπάθεια και τις 
φιλοδοξίες τους. 

Καλη επιτυχία στους επιχειρηματικούς σας στόχους!
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Και κάπου εδώ όλοκληρώνονται οι σημερινές ομιλίες αλλά και το πρώτο 
Startup Europe Week Chania. 

Οι εθελοντές που βοήθησαν ώστε να γίνει πράξη, σας χαιρετούν απο σκηνής!
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Networking Cocktail Party!
Μεταφερόμαστε σε ξεχωριστό χώρο του ΚΑM όπου έχει στηθεί μουσική, 
φαγητό και ποτό για να λήξουμε την διημερίδα με διασκέδαση και συστάσεις!
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Αλήθεια συνέβη;
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ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ Startup Europe Week Chania

Άκης Ταξιάρχης
Άλεξ Γιαννακάκος
Αναστάσιος Αντωνόπουλος
Ανδρέας Κουτελιδάκης
Άννα Χανιωτάκη
Αποστολής Λαζίδης
Βαλεντίνα Μπικάκη
Βασίλης Μαλλίρης
Γιώτα Κωσταντινίδη
Γωγώ Γιαλιαδάκη
Δημήτρης Μπούρας
Δημήτριος Σκαραντωνάκης
Έρρικα Χριστοδούλου
Έυα Ρέππα
Ευγενία Χατζηιωάννου
Ζήσης Αρέστης
Κατερίνα Λάμπρη
Κατερίνα Σταματάκη
Κωνσταντίνα Γεροδήμου
Κωνσταντίνα Γκολέμη
Κωνσταντίνος Παντελής
Κωσταντίνα Τζίκα
Κώστας Γκόρης
Μανώλης Μαυράκης
Μαρία Τριπολιτάκη
Μαριάννα Μαυρογιάννη
Μίνα Ντάλη
Μιχαήλ Κατσιγιάννης
Μιχάλης Γκίκας
Παναγιώτης Νακόπουλος
Τάσος Φλουράκης
Χριστίνα Δαρμαράκη
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Τestimonials ομιλητών:

“‘Άψογη διοργάνωση, ξεστή φιλοξενία, ποικιλία στις θεματικές ενότητες, 
σημαντικές ομιλίες. Το event του Startup Europe Week Chania πρόσφερε 
ενθουσιασμό, αισιοδοξία και θετική ενέργεια, αξίες τις οποίες μπορούσε 
να αντλήσει κανείς από τον ενθουσιασμό και την όρεξη τόσο των μελών 
του Συλλόγου Youth Entrepreneurs Club (διοργανωτών) όσο και από τους 
συμμετέχοντες στην εκδήλωση αυτή νέους. Στα Χανιά υπάρχει παλμός 
νεανικής επιχειρηματικότητας, ας τον ακούσουμε..!”

Πέννυ Κοντογεώργου

“Συγχαρητήρια για την εκδήλωση, την άψογη οργάνωσή της, την μεγάλη ομάδα 
εθελοντών και τον εξαιρετικό αριθμό εκλεκτών ομιλητών που καλέσατε. Με 
αυτή την εκδήλωση τοποθετήσατε τα Χανιά σε υψηλή θέση στο οικοσύστημα 
της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και ελπίζουμε όλοι μαζί να διατηρήσουμε το 
ενδιαφέρον, να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες προς τις νεοφυείς επιχειρήσεις και 
συλλογικά να ξεπεράσουμε αυτή την εξαιρετική επιτυχία.”

Γιάννης Ε. Τρούλης

“...έχοντας συμμετάσχει σε πολλές αντίστοιχες εκδηλώσεις στο παρελθόν 
στο εξωτερικό, θα ήθελα να σας τονίσω ότι η Ελληνική φιλοξενία ξεπερνά 
ό,τι έχω συναντήσει και γιαυτό τέτοιες εκδηλώσεις θα πρέπει να γίνονται 
συχνά γιατί προωθούν την Ελλάδα και μας θυμίζουν ότι παρά την κρίση οι 
αξίες μας παραμένουν.” 

Χαράλαμπος Φίλιππος Ιωσιφίδης

“H εμπειρία της άψογης διοργάνωσης της εκδήλωσης, η άριστη επικοινωνία 
με τα μέλη του συλλόγου, η αναζωογονητική ενέργεια και οι φιλόδοξοι 
στόχοι τους, ενισχύουν τη διάθεση εκ νέου συμμετοχής μου και σε επόμενες 
δραστηριότητες που τονώνουν τη συλλογική προσπάθεια εξεύρεσης 
έξυπνων λύσεων με γνώμονα την συνεχή ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας 
και οικονομίας μέσω του ίδιου του ανθρωπίνου δυναμικού της.”

Λευτέρης Κοπάσης
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Τestimonials εθελοντών:

“Αυτές οι δύο μέρες για το κοινό ήταν για εμάς, τους εθελοντές, μια εβδομάδα 
προετοιμασίας στο Κ.Α.Μ. και πάρα πολλές ώρες σκληρής δουλειάς για το 
καλύτερο αποτέλεσμα του συνεδρίου. Είναι ασύλληπτο, το πώς 30 εθελοντικές, 
ανθρώπινες καρδιές ,διαφορετικές και άγνωστες, κυρίως μεταξύ τους, μπορούν 
να ενωθούν σ’ ένα μικρό χρονικό διάστημα και να αποδώσουν κάτι τόσο μεγάλο, 
όπως ήταν αυτό το συνέδριο. Μήπως τελικά η αλληλεγγύη, η ανιδιοτελής 
προσφορά,  ο ακτιβισμός και η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου μπορούν να 
υπάρξουν και να δράσουν μαζί εποικοδομητικά για ένα καλύτερο αύριο; Για ένα 
καλύτερο  «Startup Europe Week»  στην δικιά μας περίπτωση!

Λένε ότι ο ακτιβισμός συνδέεται με την θέληση του ανθρώπου  να διαμορφώσει  
τον κόσμο ανάλογα με τις επιθυμίες του «επί τω βέλτιστω», με την ανάλογη 
δράση του. Να περάσει δηλαδή από την θεωρία στην πράξη. Αυτό πιστεύουμε ότι 
κάναμε και εμείς, από την μεριά του εθελοντισμού. Θελήσαμε να προσφέρουμε 
ο,τι καλύτερο μπορούσαμε για την επιτυχημένη ολοκλήρωση του συνεδρίου. 
Τίποτα δεν ήταν εύκολο, τίποτα και αδύνατο.

Οι δυσκολίες πολλές, ο χρόνος λίγος, αλλά οι νεανικές καρδιές έτοιμες 
και παρούσες για να αντιμετωπίσουν την κάθε αντιξοότητα. Τις πρώτες 
μέρες τρέχαμε πυρετωδώς  για την προετοιμασία του χώρου και όλων των 
απαραίτητων διαδικασιών, από την συσκευασία του έντυπου διαφημιστικού 
υλικού και των δώρων που δίναμε στο κοινό, το στήσιμο του μπουφέ, των 
τροφίμων και των banner stands των χορηγών μας,  την κάλυψη του ήχου, της 
εικόνας και των φώτων πάνω στη σκηνή, τις συνεννοήσεις με τους τεχνικούς, 
μέχρι την παραλαβή και την μεταφορά των ομιλητών από και προς το αεροδρόμιο, 
την βιντεοσκόπηση και την φωτογράφιση των στιγμιότυπων καθ’ όλη την 
διάρκεια της εβδομάδας και φυσικά την καλύτερη προβολή του event στα social 
media.

Την πρώτη ημέρα του συνεδρίου, το άγχος είχε φτάσει πλέον στο ζενίθ του. 
Η προσέλευση του κόσμου ήταν μεγάλη και γι’ αυτό η δικιά μας χαρά, ακόμα 
μεγαλύτερη. Χάρις στον εισηγητή μας, τον Θάνο Παράσχο, στους ομιλητές, αλλά 
και σε όλους τους εθελοντές, το συνέδριο βρέθηκε στα on time χρονικά πλαίσια,  
δηλαδή έλειψαν οι συνήθεις καθυστερήσεις, σημαντικό για την ομαλή διεξαγωγή 
του event. Οι ώρες πολλές βέβαια, για εμάς τους εθελοντές, καθώς έπρεπε να 
βρισκόμαστε στο χώρο  πριν την αρχή του συνεδρίου μέχρι και λίγο μετά το τέλος 
του, φυσικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση των προσελθόντων. 

Τη δεύτερη μέρα, κορυφώθηκε η αγωνία μας για την επικείμενη ολοκλήρωση 
του συνεδρίου. Ευτυχώς όλα κύλησαν ομαλά, αν εξαιρέσουμε ελάχιστα τεχνικά 
προβλήματα που προέκυψαν, αλλά χάρις στην ομάδα των ικανότατων τεχνικών 
μας, όλα βρήκαν την λύση τους. Το κοινό, όπως και οι ομιλητές, φάνηκαν να 
έμειναν ευχαριστημένοι από την όλη οργάνωση. Η απόδειξη; Δεν είναι άλλο από 
το χαμόγελό τους , το απλό «ευχαριστώ» τους, αλλά και από τις συζητήσεις 
που γινόντουσαν στο φουαγέ, καθ’ όλη την διάρκεια του συνεδρίου, αυτές τις 
δυο μέρες. Φυσικά, από κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να λείπει ένα Networking 
Party! Στο τέλος της εκδήλωσης κάναμε ένα πάρτι με μουσική, ποτό και φαγητό 
για όλους, στο οποίο οι συμμετέχοντες και το κοινό είχαν την δυνατότητα να 
γνωριστούν μεταξύ τους, να συνομιλήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις. Κρίμα, 
για όσους δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν.

Όμως, όπως όλα άρχισαν, έτσι έπρεπε και να τελειώσουν. Το Κ.Α.Μ. μας 
παραχώρησε το χώρο για την διεξαγωγή του συνεδρίου και οφείλαμε, εκτός από 
το να τον σεβαστούμε, να τον παραδώσουμε ακριβώς όπως τον παραλάβαμε. Και 
το κάναμε. Ευχαριστούμε το Κ.Α.Μ., την πρόεδρο κα. Αμαλία Κωτσάκη, αλλά και 
όλο το προσωπικό που μας φιλοξένησαν αυτές τις μέρες.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω, εκ μέρους όλων των εθελοντών, τον 
πρόεδρο Θάνο Παράσχο και όλη την ομάδα του, από το Σύλλογο Νεανικής 
Επιχειρηματικότητας (Youth Entrepreneurship Club), που μας έδωσε την 
δυνατότητα να συμμετάσχουμε σ’ αυτό το πολύ ενδιαφέρον event, όχι μόνο 
ως εθελοντές, αλλά και ως κοινό. Το να προσφέρεις και να σου προσφέρουν 
παράλληλα, είναι κάτι μαγικό. Είχαμε αυτή την δυνατότητα μέσα από την 
ομαδικότητα και την συλλογικότητα , να έρθουμε όλοι πιο κοντά, να γνωριστούμε 
και να αναπτύξουμε φιλίες. Θα ήθελα να κλείσω με αφορμή κάτι που άκουσα, 
κατά την διάρκεια του συνεδρίου: «Δεν χρειάζονται πολλά χρήματα, κατά μέσο 
όρο, για να δημιουργήσεις μια επιχείρηση». Εγώ θα πω ότι δεν χρειάζεται 
τίποτα παραπάνω από καρδιά και καλή διάθεση, για δημιουργήσεις κάτι όμορφο 
και ελπίζω να σας πείσαμε γι’ αυτό, μέσα από την διεξαγωγή του event. Σας 
ευχαριστούμε πολύ, όλους, για αυτήν την εμπειρία!

Μια από τις νεανικές                                                                       
Kαρδιές των εθελοντών,

Μαρία Τριπολιτάκη” 
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Yπάρχουν κι άλλα στοιχεία που το πιστοποιούν! 

Ακολουθεί dropbox link για να κατεβάσετε το υλικό των παραουσιάσεων των ομιλητών που μας τις διαθεσαν για να τις μοιραστούμε μαζί σας 
ελευθερα και γι αυτό τους ευχαριστούμε πολύ! Με αυτό τον τρόπο το περιεχόμενο των γνώσεων και των συμβουλών τους θα συνεχίσει να μας 
καθοδηγεί και θα είναι η αρχή πολλών επιχειρηματικών δράσεων και προληματισμών, για να μη μείνουν οι ιδέες μας στη θεωρία!

Παρουσιάσεις Ομιλιών Startup Europe Week Chania

Youth Entrepreneurship Club channel

Video Movie

Live streaming archives 
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https://www.dropbox.com/s/rl5l4hwnwq5bysk/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%20SEW%20PDF.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rl5l4hwnwq5bysk/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%20SEW%20PDF.zip?dl=0
https://www.youtube.com/channel/UCjjSsjoawGgK-3hWPkNYGHA
https://www.youtube.com/channel/UCjjSsjoawGgK-3hWPkNYGHA
https://www.youtube.com/watch?v=WfiMKRediF0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0l6k9TqwbJs


Βοήθησαν με τις χορηγίες τους να γίνει το SEW Chania πραγματικότητα:



Χορηγοί επικοινωνίας του event:

Μας υποστήριξαν:



Tο πρώτο πανευρωπαϊκό συνέδριο ‘Startup Europe Week’  που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά 4 και 5 Φεβρουαρίου με επίσημο πρεσβευτή το 
Σύλλογο Νεανικής Επιχειρηματικότητας (Youth Entrepreneurship Club) και συνδιοργανωτές την Startup Europe/European Commitee, την Περιφέρεια 
Κρήτης / Π.Ε.Χανίων και το ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία! 

2 μέρες, πάνω απο 400 επισκέπτες, 45 ομιλητές, 10 θεματικές ενότητες, 7 συντονιστές συζήτησης, 30 εθελοντές, 20 ώρες ομιλιών, 300+ social 
media posts, 15 χορηγοί, 5 χορηγοί επικοινωνίας, 9 υποστηρικτές, 5 νέα startups και 1 διαγωνισμός  είναι ο απολογισμός της εκδήλωσης σε νούμερα, 
που αποτέλεσε τη μεγαλύτερη στην Ελλάδα και απο τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη!

 Ευχαριστούμε το κοινό που παραβρέθηκε στην εκδήλωση μας και ελπίζουμε να πήρε ιδέες, συμβουλές καθοδήγηση και εμψύχωση για να κάνει 
αυτό που αποτελεί και το όραμα του Συλλόγου Νεανικής Επιχειρηματικότητας: Την μονάδα, ομάδα. Την ιδέα, πράξη. Την φιλοδοξια, ευκαιρία. Το 
ταλέντο, δημιουργία!

 - ΜΟΝΟ Η ΑΡΧΗ -

http://startupeuropeweek.eu/
https://www.facebook.com/youthentrepreneurshipclub

