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Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 
 
11.00 | Startups Online 
Ειδικό b2b event με στόχο την ανάδειξη των καλών αποτελεσμάτων και της spin off πρακτικής 
εργαστηρίων του Πανεπιστημίου. Περιλαμβάνει την παρουσίαση καινοτόμων επιχειρηματικών 
ιδεών πανεπιστημιακών εργαστηρίων, σε εξειδικευμένο κοινό που θα αποτελείται από 
εκπροσώπους fund, επιχειρηματικών «αγγέλων» κλπ. Ακολούθως θα πραγματοποιηθούν κατ’ 
ίδιαν συναντήσεις. 

 

 

13:00| SHOW ME YOUR ANGEL 
Τι είναι το οικοσύστημα της Πάτρας ? Ποιοι το απαρτίζουν ? Η ενότητα δομείται μέσα από την 
συνύπαρξη startups, που παρουσιάζουν τη δικιά τους εμπειρία, όπως αυτή  διαμορφώνεται μέσα 
από τη συνεργασία τους με incubators, accelerators, μέντορες, κλπ, , δημιουργώντας μια 
διαδραστική παρουσίαση – συνύπαρξη με τον «Άγγελο» τους. 
 

 Χρίστος Δήμας, Υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας 

 

 Επιστημονικό Πάρκο Πατρών - θερμοκοιτίδα [Δημήτρης Τραχύλης] 

«Space Horizon» [Σπύρος Καποτάς] 

 

 Orange Grove - incubator [Αλεξάνδρα Σαρμά Γενική  Διευθύντρια] 

«PGENius» [Γιώργος Πατρινός] 

 

 POS4work - co-Working Space [Νάσος Κοσκινάς] 

“fisea” [Ιωάννης Εμμανουήλ Κοσμαδάκης] 

 Mosaic Culture & Creativity - incubator [Γιώργος Σάρλης] 

 «The Very Essence of» [Ρένος Ρουχίτσας] 
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14:30| FORUM : «ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΩΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»  
Στόχος της συζήτησης είναι η ανάδειξη των όποιων προβλημάτων υπάρχουν στην διασύνδεση της 
επιχειρηματικότητας με την Πανεπιστημιακή κοινότητα, και η αξιολόγηση του βαθμού που τα 
πανεπιστημιακά ιδρύματα της Αχαΐας διαδραματίζουν τον ρόλο που τους επιτάσσει το σήμερα. 
Ειδικότερα θα θιχτούν τα ζητήματα της διασύνδεσης της έρευνας με το επιχειρείν, της συνεργασίας 
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων με τις επιχειρήσεις της περιοχής, της εξωστρέφειας των 
Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων , αλλά και το ζήτημα της προετοιμασίας των φοιτητών για την είσοδό 
τους στον επαγγελματικό στίβο. 
 

 Σοφία Ζαχαράκη, Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων  

 Σία Αναγνωστοπούλου*, Εκπρόσωπος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης 

 Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πατρών 

 Ευσταθόπουλος Ευστάθιος,  Αντιπρόεδρος Ε.Α.Π 

 Σπύρος Συρμακέσης, Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 

Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  

 Μάγκυ Αθανασιάδη, Technology & Innovation Senior Advisor Σ.Ε.Β 

 
 Συντονιστής : Γιώργος Κουρκουτάς, Δημοσιογράφος - Αρχισυντάκτης startupper mag 
 

16:00 | Lunch Break 
 
16:30 | THINKING GLOBALLY (Phygital session) 

Οι Πρεσβείες σημαντικών χωρών στο τομέα της Καινοτομίας παρουσιάζουν και συνομιλούν για τις 
ενέργειες στήριξης του Ελληνικού Οικοσυστήματος, καθώς και για τα Προγράμματα ανάπτυξης 
που υλοποιούν.  

 

 Geoffrey Pyatt, Πρέσβης των Η.Π.Α 

 Stella Ronner- Grubacic, Πρέσβειρα της Ολλανδίας 

 Συντονιστής : Γιάννης Κανελλόπουλος,  Founder & CEO Code4Thought – Chairman of 

the Board «Orange Grove»  

 
17:30| ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ… ΜΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ  

Πρακτικές και ενέργειες του «δημόσιου βίου», που δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 
στις τοπικές κοινωνίες και διαθέτουν εμφανώς το στοιχείο της καινοτομίας.  

 
 Patras IQ | Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας | Παναγιώτης 

Δημόπουλος, Αντιπρύτανης Έρευνας & Ανάπτυξης Π.Π. – Πλάτωνας Μαρλαφέκας, 

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας   

 Holistic networking of creative industries via hubs - CREATIVE@HUBS | Φωκίων Ζαΐμης 

Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας  

 Αναρριχητικό Πάρκο Λεωνιδίου | Χαράλαμπος Λυσίκατος, δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας 

 Σταφίδα: Ο μαύρος χρυσός του χθες πολύτιμο εργαλείο του σήμερα» | Σωτήρης 

Μπόλης, Πρόεδρος ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ ΑΜΚΕ 

 Saristra festival | Φώτης Βαλλάτος*, συνδιοργανωτής Festival  

 «Ομάδες Τοπικής Δράσης Leader – Μια καινοτόμα εταιρική σχέση ανάπτυξης της 

υπαίθρου» | Ηρώ Τσιμπρή, Γενική Δ/ντρια Αχαΐα Αναπτυξιακή Α.Ε. 
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Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020 
 

11:00| CASE STUDIES 
Παρουσίαση καλών πρακτικών και success stories νεοφυούς επιχειρηματικότητας, οι οποίες 
αναπτύχθηκαν στην περιοχή της Αχαΐας. Η παρουσίαση γίνεται με μορφή «ελεύθερης ομιλίας» 
που μπορεί να συνοδευτεί από οπτικοακουστικά μέσα (video, ppt κλπ) 

 
 Ιγνάτιος Φωτίου, Συνιδρυτής & CEO της ΤΟΒΕΑ (SeaTrac)  

 Αντώνης Ποταμίτης, Chairman West S.A. 

 Χαράλαμπος Ματζάρογλου, Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής Π.Π. & Δημήτρης 

Κουζούδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών | ποδήλατο 

αποκατάστασης 

 Γιάννης Κωστόπουλος, Co-Founder & CEO της SaMMY 

 Σπύρος Συρμακέσης, Co-Founder tennisnews.gr |“Ξεκινώντας με μια ιδέα και 25 

ευρώ” 

 
12:00| MAKING OUR WORLD BETTER 

Αναδεικνύουμε βέλτιστες πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, διαγωνισμούς (challenges), 
projects, διαδικασίες και πρακτικές εσωτερικής λειτουργίας που συμβάλλουν με το τρόπο τους 
προς την κατεύθυνση της καινοτομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της ενίσχυσης της κοινωνικής 
συνοχής. 

 

 ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ “Better life challenge” | Κων/νος Σταματάκης, Chief Marketing & 

Customer Officer και μέλος του Executive Board της Dixons South East Europe  

 ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ «Υβριδικό σύστημα συλλογής διοδίων μέσω χιλιομετρικής χρέωσης: 

ένα κοινωνικό αίτημα που υλοποιείται ….»  

 Pfizer Hellas “Pfizer Hellas Band” | Νίκος Χατζηνικολάου, Διευθυντής του 

Ογκολογικού Τμήματος Pfizer Hellas & μέλος Δ.Σ. 
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13:00| TALKS 
Ομιλίες εμπνευσμένων προσώπων, που θα μπορέσουν να μεταφέρουν, μέσα από την προσωπική 
-επαγγελματική τους πορεία και ιστορία, γνώση και εμπειρίες.  

 
 Γρηγόρης Ζαριφόπουλος*, Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής 

 Εκπρόσωπος Pfizer*, Kέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης Θεσσαλονίκης  

 Κων/νος Κωνσταντινόπουλος, CEO Coffee island 

 Ιωάννης Τόμκος, Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας 

Υπολογιστών Διευθυντής Ερευνών, Δίκτυα Νέας Γενιάς, AIT 

 Ρούλα Μπαχταλιά, Διευθύντρια του προγράμματος – egg – enter•grow•go 

 

14:00 | Lunch Break 

 
14:30| FORUM : «Industry 4.0 : Η πρόκληση του Σήμερα» 

Ανοιχτό forum - συζήτηση με σκοπό να αγγιχθούν τα σημεία εκείνα, όπου η εισαγωγή της 
καινοτομίας στο ευρύτερο τομέα της επιχειρηματικότητας στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας (και 
όχι μόνο) , συναντά προσκόμματα και δυσκολίες περαιτέρω ανάπτυξης. 
 

 Παρουσίαση επιστημονικής έρευνας σχετικά με τη Καινοτομία, ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ  

 Παρουσίαση της ιστορίας του Οικοσυστήματος της Πάτρας | Γιάννης Κικίδης, Program 
Manager “Dialog Semicoductor Hellas S.A” 
 
FORUM 

 Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων  

 Αλέξης Χαρίτσης, Εκπρόσωπος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης * 

 Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας 

 Πλάτωνας Μαρλαφέκας, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας και Πρόεδρος Διαχειριστικής 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

 Ρούλα Μπαχταλιά, Διευθύντρια του προγράμματος – egg – enter•grow•go 

 
 Συντονιστής : Σπύρος Συρμακέσης, Καθηγητής Παν/μιου Πελοποννήσου  
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Παράλληλες Δράσεις 
 

* Η ημέρα και ώρα διοργάνωσης των παράλληλων δράσεων δεν έχει οριστικοποιηθεί. 
 
 

 MeetLab*  
Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με χαλαρή διάθεση και με καφέ στο χέρι , οι συμμετέχοντες από 
startup και την πανεπιστημιακή κοινότητα θα έχουν την δυνατότητα να συνομιλήσουν αλλά και 
να απευθύνουν ερωτήσεις σε πολιτικούς ή σε εκπροσώπους μεγάλων επιχειρήσεων και 
Οργανισμών. 
 

 Workshop (digital*) 
«Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων» : Χρηματοδοτικά εργαλεία στήριξης της 
επιχειρηματικότητας.  
 
 

 Startups Online by Pos4Work 
Ειδικό b2b event με στόχο την ανάδειξη των καλών αποτελεσμάτων και της spin off πρακτικής 
εργαστηρίων του Πανεπιστημίου. Περιλαμβάνει την παρουσίαση καινοτόμων επιχειρηματικών 
ιδεών πανεπιστημιακών εργαστηρίων, σε εξειδικευμένο κοινό που θα αποτελείται από 
εκπροσώπους fund, επιχειρηματικών «αγγέλων» κλπ. Ακολούθως θα πραγματοποιηθούν κατ’ 
ίδιαν συναντήσεις. 
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