
Startup Europe Crete 2017 3/2/2017 
Kέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου - Χανιά 

Agenda 

*09:00 - 10:00 Registration 
*10:00 - 10:10 Έναρξη Συνεδρίου - Θάνος Παράσχος (Εκπρόσωπος Συλλόγου          
Νεανικής Επιχειρηματικότητας, Επίσημος Πρεσβευτής του Startup Europe Week) 
*10:10 - 10:30 Χαιρετισμοί (Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ,         
Πολυτεχνείο Κρήτης, Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο, Ένωση Ξενοδόχων Χανίων). 
Φορείς, οργανισμοί και λοιποί συνδιοργανωτές της εκδήλωσης θα απευθύνουν χαιρετισμούς          
προς τους ομιλητές και το κοινό και μέσω ενός σύντομου (υπό κινητικού) χαιρετισμού θα              
δώσουν την έναρξη της εκδήλωσης. Προσπαθώντας μέσα από τα λόγια τους να ενθαρρύνουν             
και να παρακινήσουν τους παρευρισκόμενους ώστε να στραφούν στο επιχειρείν ! 
 
*10:30 - 11:00 Aργύρης Περουλάκης (Εκπρόσωπος του Γραφείου της Ευρωπαϊκής          
Επιτροπής στην Ελλάδα).  
Συνέντευξη με Μαρία Ακρίβου (Δημοσιογράφος, Fortune Greece Magazine/Olive Media) 
 

*11:00 - 13:00 How to start a startup 
Στο μέρος αυτό θα αναπτυχθούν πολύπλευρα το πως μπορείς να ξεκινήσεις το δικό σου              
startup. Πως θα ξεκινήσεις από την ιδέα και θα φτάσεις στο τελικό προϊόν, ποια εργαλεία               
μπορείς να χρησιμοποιήσεις, τι πρέπει να προσέξεις στο νομικό πλαίσιο, πότε και πως πρέπει              
να συστήσεις την εταιρία σου, πως θα πατεντάρεις μια καινοτομία, τι χρειάζεται για να              
προβάλλεις το προϊόν σου, προτάσεις και έξυπνες συμβουλές.  
 

Συντονισμός: Ακρίβου Μαρία (Δημοσιογράφος, Fortune Greece) 
 

Παρουσιάσεις 60’ 
  
- Δημοσιάρης Δημήτρης (Μηχανολόγος Μηχανικός - Πρόεδρος Mindspace)  “Χρήσιμες 
μέθοδοι και εργαλεία για να ξεκινήσεις το δικό σου startup”.   
-  Μωραϊτάκης Νίκος (Μέλος του Team Europe της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Ελλάδα & Υπεύθυνος πληροφόρησης και επικοινωνίας του Europe Direct 
Κρήτης)  “Το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης ως πολλαπλασιαστής Ευρωπαϊκής 
ενημέρωσης νεοφυούς επιχειρηματικήτητας”. 
- Σαϊτάκης Αρτέμης (Διευθυντής Τεχνολογικoύ Πάρκου Κρήτης)  ‘‘Στρατηγικές διαχείρισης 
Διανοητικής Ιδιοκτησίας μιας νέας επιχείρησης”. 
- Κοντογεώργου Πέννυ (ICT & e-Business Law Specialist, Penny Kontogeorgou &           
Associates |e-Business Law) “Start the startup: A Legal Guide”. 
  

Ανοιχτή Συζήτηση 40’ 
  

* Διάλειμμα 20’ 
 
 

*13:00 - 15:00  Θερμοκοιτίδες / Διαγωνισμοί / VC 
Στο κομμάτι αυτό της εκδήλωσης θα πάρουν μέρος διαφόρων τύπων θερμοκοιτίδες           
επιχειρηματικότητας, θα παρουσιαστούν διαγωνισμοί που “τρέχουν” σε Ελλάδα και         
εξωτερικό καθώς και επιχειρήσεις επενδύσεων. Το περιεχόμενο των ομιλιών θα διαθέτει           
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της επιχειρηματικότητας στην χώρα μας και τις            
ευκαιρίες που μπορούν οι νέοι να αδράξουν, ώστε να αναπτύξουν και να εξελίξουν τις ιδέες               
τους. Καθώς και με ποιον τρόπο αυτές μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτούς αλλά και στο               
ευρύτερο startup οικοσύστημα στην Ελλάδα. 

 
Συντονισμός: Πόγκας Δημήτρης (Δημοσιογράφος) 
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Παρουσιάσεις 60’ 

  
- Κωνσταντίνος Μιχανετζής (Μέλος ΔΣ / CEO, MIT Enterprise Forum Greece / Sylipsis             
Corp)  
- Αρσένης Σπύρος (Εθνική Τράπεζα / Συντονιστής ΝΒG Business Seeds) “NBG Business            
Seeds ένα ολιστικό πρόγραμμα στήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας”. 
- Αντωνοπούλου Μαρίζα (Οικονομολόγος, AFI) “AFI & The People's Trust- Πρόσβαση σε            
μικροχρηματοδότηση για νέους & ανέργους”. 
- Έρρικα Χριστοδούλου  (PR & Marketing Manager, Σύλλογος Νεανικής 
Επιχειρηματικότητας) 

 Ανοιχτή Συζήτηση 40’ 
 

* Διάλειμμα 20’ 
 

*15:00 - 17:00  Startuppers Επιτυχημένοι  
Επιτυχημένες εταιρείες κυρίως σε κλάδους Τουρισμού, Αγροτικών Προϊόντων και Ναυτιλίας          
(startups ή πρώην startups) θα αναφερθούν στην “μυστική συνταγή” που ακολούθησε η κάθε             
μια, ώστε να μπορούν αυτή τη στιγμή να θεωρούνται παράδειγμα προς μίμηση από τις νέες               
επιχειρήσεις και νέους που θέλουν να ξεκινήσουν την δικιά τους επιχειρηματική ιδέα.            
Παράλληλα, θα παρουσιάσουν τις δυσκολίες που τους παρουσιάστηκαν και πως τις           
αντιμετώπισαν, καθώς και ευκαιρίες που κατάφεραν να αδράξουν ή δημιούργησαν οι ίδιες, με             
σκοπό την άμεση ανάπτυξη τους εντός και εκτός Ελλάδος και την βελτίωση και ανάπτυξη              
επιχειρηματικού οικοσυστήματος στην Ελλάδα γενικότερα. Στους παραπάνω ομιλητές θα         
μπορούν να είναι είτε νεοφυής επιχειρήσεις (startups) είτε εταιρείες που ενώ πλέον δεν             
θεωρούνται “startups” συνάντησαν την επιτυχία στα αρχικά τους βήματα.  
 

 
Συντονισμός: Πόγκας Δημήτρης (Δημοσιογράφος) 

 
Παρουσιάσεις 60’ 

- Κοντού Μάγκυ (Co-founder & Head of Operations)  “Tourismart”. 
- Κούτρας Γεώργιος (Founder & CEO openichnos) “An energy autonomous global tracking            
system with sos alert service”. 
- Φάνης Δεσποτάκης (CTO -LearnWorlds) “Democratizing teaching, one online school at           
a time”. 
- Kώστας Μπάλας (Medisys)  “From Academic Lab to Hi-Tech Business”. 

 Ανοιχτή Συζήτηση 40’ 
* Διάλειμμα 20’ 

*17:00 - 19:00 Get Inspired 
  
Στο μέρος αυτό θα λάβουν χώρα ομιλίες από επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν              
πρότυπα σε διάφορες λειτουργίες (ανάπτυξη, καινοτομία, περιβάλλον εργασίας,        
αναγνωρισιμότητα ευρύτερα κ.α.) και οι οποίες μέσα από τις πρωτότυπες ομιλίες τους θα             
προσπαθήσουν να υποκινήσουν και να εμπνεύσουν τους νέους στο να κυνηγήσουν το όνειρό             
τους και να τολμούν να επιχειρούν. Οι επιχειρήσεις αυτές θα έχουν δραστηριότητα στο             
ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρα και μη, σε διάφορους τομείς όπως τουρισμός,            
τεχνολογία κ.α. 
 

  Συντονισμός: Ακρίβου Μαρία (Δημοσιογράφος, Fortune Greece) 
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Παρουσιάσεις 60’ 
 
- Ντόβα Πωλίνα-Αθηνά (Co-Founder & COO, Owiwi) “Have no fear of perfection. You'll             
never reach it.” 
- Μηλιαρέσης Κωνσταντίνος (Co Founder & General Director, Ethelon) “Η συνήθεια είναι            
το πρόβλημα, αλλά είναι και η λύση”. 
- Heinz Kabutz (Java Guru) - “Meet A Java Champion”. 

 Ανοιχτή Συζήτηση 40’ 
 

* Διάλειμμα 20’ 
  

*19:00 - 21:00 Startup Pitching Contest 
 
Στην παραπάνω ενότητα θα λάβουν μέρος μόνο νέες ιδέες ή νεοσύστατες επιχειρήσεις            
(startups), οι οποίες διαθέτουν και τρέχουν μια πρωτότυπη επιχειρηματική ιδέα. Οι           
εκπρόσωποι αυτών των ομάδων θα προσπαθήσουν μέσα από μια σύντομη ομιλία (pitch) 5’             
λεπτών + 5’ ερωτήσεων να παρακινήσουν την κριτική επιτροπή και το κοινό να επιλέξουν την               
επιχειρηματική τους ιδέα, με σκοπό την μετ’ έπειτα υποστήριξη της που θα έχουν προεπιλέξει              
και ανακοινώσει οι κριτές.  
  
- infashion: Το Tinder της μόδας! Κωνσταντίνος Σταυρουλάκης, 
- Plirono: Web payments, made simple. Κωστής Μανινάκης 
- Roobean. Δημήτρης Άγγος 
- SlotApp: The "see through game" App! Γλυκερία Αντωνάκη  
- Degita: Marketing for drone Δημήτρης Δημοσιάρης 
- Shades4you Αριστοτέλης Ζιώγας 
 
 
Κριτική Επιτροπή: Δημήτρης Πόγκας, Σπύρος Αρσένης, Heinz Kabutz 

  
*21:00 - 23:00 Networking  Party 
 

Γενικός Συντονισμός - Παρουσίαση:  Ολυμπία Κόκκα  
 

Χορηγοί 

supermarketnow, deliverynow, SYNKA, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ, e-FOOD.gr, ΚTEΛ        
Χανίων-Ρεθύμνου, ΚΤΕΛ Ηρακλείου-Λασιθίου, ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ, Φούρνοι     
Ντουρουντούς, ΑΒΕΑ, Μύλοι Κρήτης, ΒΙΟΧΥΜ, Συνεργατική ΑΕ, ΓΕΡΑΝΙ        
αναψυκτικά,  Epicurean, Samaria Waters. 
 

Χορηγοί Επικοινωνίας 

Fortune Greece, Η Καθημερινή, ΣΚΑΪ, Κρήτη TV, Flashnews, Hania News, Zarpa           
News, Επιχειρώ, Startupper, MyStudentPass, M 
 

Τοπικοί Χορηγοί 

PanCar RENTAL, ΠΑΛΛΑΣ, Σπιτικό Αρτοζαχαροπλαστείο,  
ΚΥΔΩΝ Hotel, Porto Veneziano Hotel, Lyra Μπύρα 
 

 

http://supermarketnow.gr/
https://www.e-food.gr/
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Υποστηρικτές 
 

Περιφέρεια Κρήτης, Γραφείο Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Γραφείο        
Ευρωκοινοβουλίου στην Αθήνα, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Περιφερειακή       
Ενότητα Ρεθύμνου, Δήμος Ηρακλείου, Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Ρεθύμνου,       
Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πολυτεχνείο      
Κρήτης, ΙΤΕ, Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, Τεχνικό Επιμελητήριο         
Δυτ. Κρήτης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατ. Κρήτης, Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτ.         
Κρήτης, Οικονομικό Επιμελητήριο Ανατ. Κρήτης, Ένωση Ξενοδόχων Χανίων,        
WinesOfCrete. 
 

Workshops 

 

11:00 - 13:00 How to Vlog - Konstantina Vasilaki | Another Makeup 

World 

Το Workshop "How To Vlog", Θα περιέχει:  

- Ορισμός του Vlogger 

- Γιατί και πως ξεκίνησε το Vlogging 

- Ιδεολογία του Vlogging 

- Δομή ενός Vlog ("σενάριο", πλάνα, μουσική) 

- Απαιτούμενος εξοπλισμός 

- Χρήσιμες πλατφόρμες στα social media για ανάπτυξη ενός βίντεο Vlog 

- Παραδείγματα Ξένων και Ελλήνων Vloggers 

13:00 - 15:00  Dimosiaris & Pipinis |Mindspace  

Ο κόσμος έχει μόλις καταστραφεί και είσαι ένας από αυτούς, τους ελάχιστους, που             

έχουν επιβιώσει! 

Τι ανάγκες θα προκύψουν την επόμενη ημέρα; Τι λύσεις θα βρεις στα προβλήματα             

που έχουν ήδη προκύψει; Βάλε τα στοιχεία που θα σου δοθούν σε σειρά             

προτεραιότητας, οργάνωσε και παρακίνησε τα μέλη της ομάδας σου και γίνε ο            

ηγέτης που θα τους σώσει και θα τους καθοδηγήσει "The Day After Tomorrow"! 
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15:00 - 18:00 Build your own android app - Stavroulakis | apphub.gr 

Το workshop απευθύνεται σε όσους επιθυμούν ν' αποκτήσουν βασικές γνώσεις στον           

προγραμματισμό για Android με χρήση της Java. Επίσης σε όσους θέλουν να            

εξοικειωθούν με τα νέα εργαλεία ανάπτυξης και τις σύγχρονες τεχνικές. 

 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση των βασικών δυνατοτήτων του Android           

SDK μέσα από την ανάπτυξη ενός πρότυπου ταξιδιωτικού οδηγού για την πόλη των             

Χανίων. Οι εκπαιδευόμενοι δεν απαιτείται να έχουν γνώσεις προγραμματισμού σε          

Android, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της Java. 

 

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου γίνεται χρήση λογισμικού Android Studio, το οποίο            

οι χρήστες θα πρέπει να έχουν εγκατεστημένο στον υπολογιστή τους κατά την            

έναρξη του workshop. Πληροφορίες για την εγκατάσταση:       

https://developer.android.com/studio/install.html 

 

Θεματικές Ενότητες : 

- Γνωριμία με το Android Studio και το Android SDK  
- Ανατομία και κύκλος ζωης εφαρμογών Android 
- Γραφικό περιβάλλον εφαρμογών Android 
- Intents και Activity 
 
18:00 - 19:00 Management for startups - Michanetzis | MIT 

Entrepreneurship Forum of Greece  
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Σύντομα Βιογραφικά Ομιλητών 
 

Ο Δημήτρης Δημοσιάρης είναι φοιτητής στην σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου            
Πολυτεχνείου. Mindspace – Ιδρυτικό μέλος & Πρόεδρος. Το Mindspace είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός              
που ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2015 από φοιτητές και νεαρούς αποφοίτους που θέλουν να δούνε τις ιδέες που                  
αναπτύσσονται στο ακαδημαϊκό περιβάλλον να μπορούν να ωφελούν την κοινωνία αντί να μένουν παγιδευμένες στο               
πανεπιστήμιο. 
 
Η Μάγκυ Κοντού, 25 χρονών, είναι συνιδρύτρια και Head of Operations της εταιρίας SimpleApps. Η εταιρία                
δραστηριοποιείται στον χώρο των mobile apps και του digital marketing, ενώ αναπτύσσει την πολυβραβευμένη              
υπηρεσία tourismart - μία all-in-one mobile και IoT λύση για ξενοδοχεία. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της έγινε                  
συνιδρύτρια της SimpleApps, ενώ σήμερα συνδυάζοντας την αγάπη για το UI/UX design και το πάθος της για τις                  
mobile τεχνολογίες, επιβλέπει το δημιουργικό και σχεδιαστικό αποτέλεσμα των προϊόντων της εταιρείας. Η Μάγκυ              
συμμετέχει στο Συντονιστικό Συμβούλιο του Corallia gi-Cluster, του μεγαλύτερου gaming cluster στην Ελλάδα. Είναι              
κάτοχος προπτυχιακού τίτλου σε Computer Science και μεταπτυχιακού τίτλου σε Mobile Computing από το              
Πανεπιστήμιο του Hertfordshire (UH) στην Αγγλία.","Tourismart - Μία φοιτητική ιδέα για τα ξενοδοχεία,             
μετατράπηκε σε μία tech startup εταιρία. 
 
Η Πέννυ Κοντογεώργου είναι Δικηγόρος με εξειδίκευση σε ζητήματα Δικαίου που άπτονται της Τεχνολογίας, του               
Internet και της Καινοτομίας. Παρέχει υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε γνωστές Εταιρείες Πληροφορικής,,            
Ηλεκτρονικού Εμπορίου, υποστηρίζει νομικά τμήματα digital marketing και e-business ελληνικών και πολυεθνικών            
εταιρειών, σχεδιάζει και υλοποιεί τη νομική στρατηγική ανερχόμενων καινοτόμων επιχειρήσεων, ενώ           
αντιπροσωπεύει VCs σε χρηματοδοτήσεις σε καινοτόμες εφαρμογές. Στο portfolio της συγκαταλέγονται           
προγράμματα κανονιστικής συμμόρφωσης data privacy και, πολιτικών διαχείρισης ρίσκου data breach, projects            
διαχείρισης IP δικαιωμάτων, PKI policies και ηλεκτρονικές υπογραφές, χρηματοδοτήσεις νεοφυών επιχειρήσεων,           
project Big Data κ.α. Είναι σύμβουλος στο Athens Center for Εntrepreneurship and Innovation και εισηγητής σε                
ελληνικά και ευρωπαϊκά συνεδρία του ICT και στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Βιώσιμης             
Επιχειρηματικότητας «Εξέλιξη», του ETRUN και του GRECA, του οποίου τυγχάνει μέλος. Πραγματοποιεί διαλέξεις             
ως προσκεκλημένη ομιλητής σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.  
 
Ο Νικόλαος Μωραϊτάκης αποφοίτησε από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού              
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημόσια Πολιτική και με ειδίκευση             
στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και στην προώθηση Μεταρρυθμιστικών Πολιτικών, έχοντας συμμετοχή σε αρκετά            
ευρωπαϊκά προγράμματα και projects. Από το 2015 είμαι μέλος της ομάδας “Team Europe” της Αντιπροσωπείας της                
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και Υπεύθυνος Πληροφόρησης και Επικοινωνίας του Europe Direct της             
Περιφέρειας Κρήτης. Αντικείμενο της εργασίας του αποτελεί η ενημέρωση των πολιτών για τους εν γένει τομείς                
δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παροχή πληροφοριών, συμβουλών και απαντήσεων σχετικά με τα             
θεσμικά όργανα, τη νομοθεσία, τις πολιτικές και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, συμμετέχει σε               
επιστημονικά συνέδρια και εκδηλώσεις με θεματικές που άπτονται της Ευρωπαϊκής και Δημόσιας Πολιτικής. 
 
Ο Γιώργος Κούτρας είναι επιστήμονας πληροφορικής και έχει αποκτήσει το πτυχίο του και το μεταπτυχιακό του                
από το τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι τελειόφοιτος του MBA του HOU και έχει                
περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας στην διοίκηση έργων πληροφορικής σε επιχειρήσεις καθώς και σε ερευνητικά               
ιδρύματα. Έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα και έχει ιδρύσει εταιρία πληροφορικής στην Ελλάδα από               
το 2009.","OpenIchnos: An energy autonomous global tracking system with sos alert service!" 
 
Ο Άρτεμης Σαϊτάκης σπούδασε Χημεία στο Πανεπιστήμιο Αθήνας και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές σε             
Βιοτεχνολογία και Διοίκηση Επιχειρήσεων Από το 1985 εργάζεται στο Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ) σαν              
Ειδικός Λειτ. Επιστήμονας. Διευθυντής του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) από το 1997             
μέχρι σήμερα. Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας Διαχείρησης και Ανάπτυξης του ΕΤΕΠ-Κ ΑΕ από το 2005.               
Διευθυντής (1996-1999) και Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας (1999-σήμερα) της MINOTECH Biotechnology.  
 
Ο Σπύρος Αρσένης συντονίζει το πρόγραμμα ΝΒG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας για τη στήριξη της                
καινοτόμου επιχειρηματικότητας και ο αρχικός συντονιστής της πλατφόρμας Crowdfunding act4Greece. Διπλ.           
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός έχει εργαστεί από θέσεις ευθύνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε μεγάλα έργα               
τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής καθώς επίσης και στον τραπεζικό τομέα. 
 
Η Μαρίζα Αντωνοπούλου γεννήθηκε στη Νότια Αφρική, σπούδασε Φιλοσοφία και Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο             
του Bristol. Μετά από 6 χρόνια εργασίας σαν ορκωτός ελεγχτής στην PwC και απόκτηση του ACCA, παραιτήθηκε για                  
να βοηθήσει στη δημιουργία και προώθηση της Action Finance Initiative και και προάγει το microfinance στην                
Ελλάδα. Έκτοτε δουλεύει για την AFI και βοηθάει νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις να βρουν πρόσβαση σε                
χρηματοδότηση, καθώς και με τις ανάγκες εκπαίδευσης και υποστήριξης.  
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Kostapanos Miliaresis is an organized young man who can be trusted with even the most challenging projects.                 
Having grown up in AIESEC and TED, he currently graduated from ‘Business Administration’ at AUEB, whilst                
specializing in Project Management. Founder of the Non Profit "ethelon", listed at Forbes 30Under30 Social               
Entrepreneurs on 2017. He is passionate about Events as an experience stager or storyteller, communities building,                
networking, and backpacking. Working hard to capitalize his creativity to metabolize our world into a better shape.  
 
Argyris Peroulakis Born in Chania, Crete. Studied Mechanical Engineering at the Aristotle University of              
Thessaloniki and holds a Masters' Degree in Télématique et Organization in Université Libre de Bruxelles. Works in                 
the European Commission since 1989 and speaks French and English. He is the Head of the Sector "Communication /                   
Partnerships & Networks" to the Representation of the European Commission in Greece –Deputy Head of the                
Representation of the European Commission in Greece since September 2010. 
 
Costas Balas is full Professor, Director of the Electronics Lab and founder/leader of the Optoelectronics group of                 
the ECE School of Technical University of Crete, Chania, Greece. He has been elected and serves as the president of                    
the Greek Photonics Association-the National pole of the EU photonics21 organization. He has received fellowships,               
and institutional, conference and patent awards. He has been a member of several international conference               
committees and a regular paper reviewer in top-level scientific journals and conferences. His research              
experience/interests include photonic devices, hyperspectral imaging systems, spectroscopy, medical diagnostic          
devices, biophotonics, optical biopsy, molecular imaging, in-silico modelling of dynamic bio-optical processes and             
scientific instrumentation for non-destructive analysis. He is a member of IEEE-photonics society, Optical Society of               
America, SPIE-the International Society for Optical Engineering", "From Academic Lab to Hi-Tech Business. 
 
Athina Polina Dova holds a Bachelor’s Degree in Law with Specialization in Labor Law and Labor Relations as well                   
as an MSc in International Business and Management from Alba Graduate Business School. She has also                
certifications for International Leadership and Organizational Behavior from Università Bocconi and Innovation &             
Entrepreneurship from Haas School of Business, UC Berkeley Faculty. She has worked as a trainee labor lawyer for                  
the HR Department of Alpha Bank but also has worked as an HR professional in organizations as General Electric                   
and Upstream S.A. The last 2 years is Co-Founder and the Head Of Operations in Owiwi working on the operational                    
strategy of the company nationally as well as abroad. 
 
Fanis Despotakis has studied Computer Science and has amassed more than 15 years of programming adventures.                
He has worked in numerous research and IT projects and has extensive experience in managing software teams. He                  
has participated as a researcher in several educational technology projects and has published several papers in the                 
field. 
 
Konstantinos Michanetzis during the years of working as a professional had the chance to participate in many                 
exciting projects that included managing large teams from many disciplines. Having participated and managed many               
IT projects, he is still after great opportunities that are challenging and can produce innovative products and services.  
 
Dr Heinz Kabutz (Charalambos) - is a Java Champion who has survived Chania since 2006. He has seen ND,                   
Pasok, ND, Syriza, who next? Despite all the fun political landscape, he is still living in Chorafakia, from where he                    
helps companies all over the world make their Java code faster and safer. He is the founder of JCrete®, an annual                     
beach Java unconference. Java experts from 30 countries spend a week in Chania, enjoying Cretan hospitality and                 
shaping Java. 

Συντονιστές  
 
Η Μαρία Ακριβού είναι πτυχιούχος του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του             
Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2007 ξεκίνησε να εργάζεται στον τηλεοπτικό σταθμό SBC ως παρουσιάστρια δελτίου              
ειδήσεων και τηλεοπτικών εκπομπών οικονομικού περιεχομένου. Έχει αρθρογραφήσει σε ηλεκτρονικά και έντυπα            
περιοδικά ως συντάκτρια οικονομικού- τουριστικού ρεπορτάζ, ενώ στο παρελθόν έχει εργαστεί ως εξωτερική             
συνεργάτιδα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας συμμετέχοντας σε ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες πάνω στις             
ελληνικές επιχειρήσεις. Από τον Οκτώβριο του 2013 έως και σήμερα, αρθρογραφεί στην ελληνική έκδοση (έντυπη και                
ηλεκτρονική) του αμερικανικού επιχειρηματικού περιοδικού Fortune Greece. Σήμερα είναι Υπεύθυνη Επικοινωνίας &            
Εκπρόσωπος Τύπου της Hellenic Seaplanes. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με κατεύθυνση            
«Πολιτισμικές Σπουδές» του Πανεπιστημίου Αθηνών. Γνωρίζει Αγγλικά, Ιταλικά και Ισπανικά. 
 
Demetrios Pogkas is a business, tech and data journalist from Athens, Greece. Demetrios is writing about startups,                 
venture capital and digital economy. His reports, analyses and op-eds have appeared on various publications               
including Fortune Greece, Newmoney, The Huffington Post Greece, The Global Post, Tech.eu, Berlin Valley Magazine,               
The Hundert and more. Demetrios is an active member of the European Youth Press and its Orange Magazine core                   
editorial team. 

 


