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Goethe-Institut
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Συντονίστρια: Δημοσιογράφος Άννη Καρολίδου
10:30 - 11:00

Εγγραφές
Θωμάς - Φωκίων Αλγιανάκογλου - ΚΕΠΑ

11:00 - 11:15

Σπύρος Πέγκας - Μ.Α.Θ

Έναρξη - Χαιρετισμοί

Peter Panes - Goethe-Institut
Χρυσούλα Μελίδου - British Council

11:15 - 11:30

Η αξία του Σχεδιασμού

Νεοκλής Στάμκος - ΚΕΠΑ

11:30 - 12:00

Design for Europe *

Claire Fennelow - Design Council

12:00 - 12:30

Παρουσίαση του 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

Διάλλειμα

13:30 - 14:00

Τhe Design of an Assistive Technology, an Entrepreneurial Quest

Γεώργιος Παπαδάκης - Filisia Interfaces

14:00 - 14:30

Παρουσίαση του
Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηματικότητας

Jimmy Athanasopoulos Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας

14:30 - 15:00

Παρουσίαση του 24ωρου Design - Challenge

Επιχειρηματίες - Εκπρόσωποι των
ομάδων εργασίας

15:00 - 15:30
15:30 - 18:30

Διάλλειμα
Workshop - πρακτική εφαρμογή των εργαλείων του Service Design Toolkit

*Οι ομιλίες με αστερίσκο θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα

Χριστίνα Σκουμπρίδου - ΚΕΠΑ
Αλεξάνδρα Βελνίδου - 180ο
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Claire Fennelow

Programme Lead
(Design for Europe), Design Council

Η Claire Fennelow είναι η υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος Design for Europe για το
στο Design Council. To πρόγραμμα απευθύνεται ειδικά στις επιχειρήσεις και τις δημόσιες
υπηρεσίες έχοντας ως στόχο την αύξηση της γνώσης και της ικανότητας εφαρμογής της
καινοτομίας μέσω του σχεδιασμού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πριν τη συνεργασία της με το Design Council, η Claire ήταν μέλος της D&AD (μη
κερδοσκοπικός οργανισμός που εκπροσωπεί τις δημιουργικές βιομηχανίες) ως Διευθύντρια
Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης, υπεύθυνη για τη δημιουργία προγραμμάτων για φοιτητές,
απόφοιτους και τη βιομηχανία σχεδιασμού.

Η Annelies Thoelen είναι ιστορικός της τέχνης, υπεύθυνη πολιτιστικών δράσεων και
οικονομολόγος που εργάζεται στο Design Flanders - έναν κυβερνητικός οργανισμό προώθησης του
σχεδιασμού και την υποστήριξη των σχεδιαστών. Στο πλαίσιο διαφόρων ευρωπαϊκών
προγραμμάτων, από τη μία πλευρά προσπαθεί να ενσωματώσει το σχεδιασμό στις πολιτικές και
από την άλλη να προωθήσει το σχεδιασμό υπηρεσιών στις τοπικές διοικήσεις, π.χ. μέσω του “The
Service Design Toolkit”. Επιπροσθέτως, στο Design Flanders, η Annelies είναι συμμετέχει στην
εκπόνηση της νέας ενδοεταιρικής στρατηγικής και στην ανάπτυξη ενός προγράμματος στήριξης
ανερχόμενων σχεδιαστών. Τέλος, ως ερευνητής, η Annelies συνεργάζεται με το SEIN-Institute του
Hasselt University, όπου ειδικεύεται στην εθνική και δημιουργική επιχειρηματικότητα,
καινοτομία, ταυτότητα και νομιμότητα.

Annelies Thoelen

International Project Manager,
Design Flanders
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Γεώργιος Παπαδάκης

Ο Γιώργος Παπαδάκης είναι σχεδιαστής υποστηρικτικής τεχνολογίας και διευθυντής της Filisia
Interfaces. Μεταξύ άλλων, έχει εργαστεί ως σχεδιαστής διαδραστικών μέσων για τις
παραστατικές τέχνες και ως ερευνητής στο ίδρυμα STEIM, καθώς και στην καλλιτεχνική
εκπαίδευση εφήβων.
Ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής
Filisia Interfaces
Ο Jimmy Αθανασόπουλος διορίστηκε Διευθυντής του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηματικότητας τον Οκτώβριο του
2012 με έδρα την Αθήνα, φέροντας ως εφόδια τόσο την επενδυτική του διορατικότητα όσο και τη διευθυντική του
Jimmy
εμπειρία. Ως Διευθυντής του Βραβείου, υπήρξε ο υπεύθυνος για την έναρξή του και είναι ο επιβλέπων την ανάπτυξή
Αθανασόπουλος
του, τη διαχείριση των αιτήσεων και τη διαδικασία επιλογής. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την ενθάρρυνση και την
υποστήριξη των βραβευθέντων ως μέντορας ο ίδιος, αλλά και ο εποπτεύων συνολικά των υπηρεσιών υποστήριξης
στους νικητές του Βραβείου.
Ο Jimmy ξεκίνησε την καριέρα του στο Σικάγο των ΗΠΑ ως οικονομικός και επενδυτικός σύμβουλος με συμμετοχή
σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Έχοντας αποκτήσει πτυχίο MBA από το Northeastern Illinois
University με εξειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά, αργότερα, επέστρεψε στην Ελλάδα.
Η ανάπτυξη της καριέρας του, του προσέδωσε ένα δυναμικό σύνολο εξειδίκευσης σε μια σειρά από πολυεθνικές
εταιρείες όπως η DNV, η Tyco Healthcare, και η Tetrapak, μέσα από τις δραστηριότητές τους στην Ελλάδα. Στη
Διευθυντής Ελληνικού
συνέχεια, ασχολήθηκε με τη διαχείριση πλοίων, όταν εργάστηκε ως Οικονομικός Διευθυντής στην FreeSeas Inc., με
Βραβείου
αρμοδιότητα στο τμήμα Αναφορών στην κεφαλαιαγορά NASDAQ, SEC.
Επιχειρηματικότητας
Στην εταιρεία G.Bros Maritime S.A. κατείχε ανώτατες θέσεις, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για τον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.
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Νεοκλής Στάμκος

Project Manager
Ευρωπαϊκών & Διεθνών
Προγραμμάτων ΚΕΠΑ

2014

Ο Νεοκλής Στάμκος είναι από το 2010 Project Manager των ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων
του Κ.Ε.Π.Α., έχοντας την ευθύνη συντονισμού των διεθνών δραστηριοτήτων του , της υποβολής και
υλοποίησης των έργων του Φορέα που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε., καθώς και της λειτουργίας του
γραφείου που διατηρεί το ΚΕΠΑ στις Βρυξέλλες.
Από τον Ιανουάριο του 2008 έως τον Ιούνιο του 2010, εργάστηκε ως οικονομικός ελεγκτήςπιστοποιητής των επενδύσεων που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων του ΕΠΑΝ
2000-2006 που διαχειρίστηκε το ΚΕΠΑ καθώς και ως επικεφαλής οικονομικός ελεγκτής του
προγράμματος για την ενίσχυσης των ΜΜΕ στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και
Υπηρεσιών.
Alexa Torlo

Η Alexa έχει πάνω από 8 χρόνια εμπειρίας ασχολούμενη με επιχειρήσεις, την καινοτομία και την
έρευνα για το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Ο ρόλος της ως Cross Innovation Broker στο
Birmingham City University είναι να υποστηρίξει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δημιουργικών
βιομηχανιών και άλλων τομέων. H Alexa βοηθά να οργανώνονται και να εκτελούνται μια ποικιλία
από αναπτυξιακά εργαστήρια με στόχο να φέρει κοντά τους ανθρώπους από διαφορετικούς
επιστημονικούς κλάδους. Εργάζεται ως καταλύτης με δημιουργικούς επιχειρηματίες με σκοπό να
βοηθήσει να επιτύχουν τις φιλοδοξίες τους, να φέρουν νέες ιδέες στην αγορά και να αναπτύξουν
δεσμούς σε διεθνές επίπεδο.

Cross Innovation Business
Development Manager / Broker
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Συνδιοργανωτές

Με την υποστήριξη

