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Μάγκυ Ακαναςιάδθ 
  
Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ, το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ όλων των προγραμμάτων 
του ΣΕΒ που αφοροφν ςτθν Επιχειρθματικότθτα των Νζων και ςυντονίηει τισ ομάδεσ των Coaches ςε 
όλεσ τισ δομζσ ςτιριξθσ επιχειρθματικότθτασ. 
 
Στουσ τομείσ ευκφνθσ και εμπειρίασ τθσ περιλαμβάνεται θ οικοδόμθςθ επιχειρθματικϊν και 
ςυνεργατικϊν δικτφων και θ ανάπτυξθ γόνιμου περιβάλλοντοσ για τθν ανάπτυξθ επιχειρθματικϊν 
ιδεϊν ςε πρϊιμο ςτάδιο και τθ μετατροπι τουσ ςε υγιείσ επιχειριςεισ. 
 
Θ ςυγκροτθμζνθ αναλυτικι τθσ ςκζψθ, οι επικοινωνιακζσ τθσ ικανότθτεσ και μεγάλθ εμπειρία που 
διακζτει ωσ επιχειρθματίασ τθσ επιτρζπουν να εντοπίηει το υψθλό δυναμικό των επιχειρθματικϊν 
ιδεϊν και να ςχεδιάηει αποτελεςματικά εργαλεία ςτιριξθσ των νζων επιχειρθματιϊν. 
 
Είναι Χθμικόσ Μθχανικόσ ΕΜΠ και διακζτει μεγάλθ, αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςε όλουσ τουσ τομείσ 
τθσ ανάπτυξθσ και διοίκθςθσ επιχειριςεων, τθσ αναδιοργάνωςθσ και του λειτουργικοφ 
αναςχεδιαςμοφ, τθσ πλθροφορικισ, τθσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, του marketing και τθσ διαχείριςθσ 
ανκρϊπινου δυναμικοφ. 
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Βαςιλικι Γεωργατηι 
 
Θ Βαςιλικι Γεωργατηι γεννικθκε ςτο Βόλο το 1987,  είναι απόφοιτοσ του Τμιματοσ Οικονομικϊν 
Επιςτθμϊν του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ και από το 2012 είναι κάτοχοσ του Μεταπτυχιακοφ τίτλου 
Ευρωπαϊκζσ Σπουδζσ ςτθν Περιφερειακι Ανάπτυξθ, του Τμιματοσ Μθχανικϊν Χωροταξίασ 
Πολεοδομίασ και Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ. Στθ διπλωματικι τθσ 
εργαςία ζχει αςχολθκεί με κζματα οικο-καινοτομίασ και περιβαλλοντικϊν κανονιςμϊν. 
 
Συμβάλλει εκελοντικά τον τελευταίο χρόνο ςτα μακιματα επιχειρθματικότθτασ που γίνονται για τουσ 
φοιτθτζσ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ από τθ Μονάδα Καινοτομίασ και Επιχειρθματικότθτασ του 
Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ. 
 
Από το 2013 ζχει ενταχκεί ςτθ δομι ςτιριξθσ επιχειρθματικότθτασ του ΣΕΒ ςτο Βόλο και είναι 
υπεφκυνθ για τα κζματα οργάνωςθσ, υπεφκυνθ του χϊρου φιλοξενίασ, ενϊ παράλλθλα ζχει αναλάβει 

και τθν υποςτιριξθ κάποιων επιχειρθματικϊν ομάδων.   
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Απόςτολοσ Λεοφςθσ 

 
Ζκανε τισ ςπουδζσ του ςτθν Αγγλία ςτο Μάρκετινγκ, ςτα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ και εργάςτθκε ςτο 
πανεπιςτιμιο του Birmingham ςε ζνα από τα πρϊτα ακαδθμαϊκά προγράμματα ανάπτυξθσ 
επιχειρθματικότθτασ ςτα αγγλικά πανεπιςτιμια το 2005. Κατά τθν διάρκεια τθσ χρονιάσ αυτισ απζκτθςε 
certificate από το πανεπιςτιμιο του Cambridge και του MIT για τθν παρακολοφκθςθ προγράμματοσ για 
τθν επιχειρθματικότθτα και ζλαβε το μεταπτυχιακό του ςτθ Διοίκθςθ επιχειριςεων από το 
πανεπιςτιμιο του Birmingham. Υπιρξε ςυνιδρυτισ τθσ promohaut που κζρδιςε το πρϊτο βραβείο 
επιχειρθματικότθτασ για τθν περιοχι τθσ κεντρικισ Αγγλίασ. 
 
Στθν ςυνζχεια επζςτρεψε ςτθν Ελλάδα και δοφλεψε για τθν Coca Cola ςτο τμιμα προμθκειϊν από το 
2007 μζχρι τα τζλθ του  2011. Το 2012 ξεκίνθςε τισ ςπουδζσ του για τθν απόκτθςθ ενόσ 2ου 
μεταπτυχιακοφ ςτισ Ευρωπαϊκζσ ςπουδζσ και περιφερειακι ανάπτυξθ, ςτο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ. 
Εκεί, κα προςφζρει εκελοντικά τισ υπθρεςίεσ του ςτα studio του μακιματοσ τθσ επιχειρθματικότθτασ 
και κα αποτελζςει μζλοσ τθσ ομάδασ των coaches, ςτθ δομι ςτιριξθσ επιχειρθματικότθτασ του ΣΕΒ ςτο 
Βόλο. 
 
Στον ελεφκερο χρόνο του αςχολείται με τθν δθμιουργία τθσ πρϊτθσ e-sport εταιρίασ ςτθν Ελλάδα και 
αφιερϊνει πολφ χρόνο ςτο να ακοφει και να προςφζρει τθ βοικειά του ςε νζεσ επιχειριςεισ και 
ανκρϊπουσ που κζλουν να κάνουν ζνα νζο ξεκίνθμα. Συμμετζχει επίςθσ ςτθ διοργάνωςθ του open 
coffee Volos και του Startup Weekend από τισ αρχζσ του 2014. 
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Αχιλλζασ Μπάρλασ  
 
Ο Αχιλλζασ Μπάρλασ γεννικθκε ςτθ Κοηάνθ το 1980. Είναι πτυχιοφχοσ του Τμιματοσ Επιςτιμθσ 
Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ του Πανεπιςτιμιου Θεςςαλίασ με ειδίκευςθ ςτθν Οργάνωςθ και  
Διοίκθςθ Ακλθτιςμοφ. Το 2004 απζκτθςε μεταπτυχιακό τίτλο (M.Sc) από το University of Wolverhampton 
με ειδίκευςθ ςτθν Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Ακλθτιςμοφ και Αναψυχισ. 
 
Το 2013 αγορεφτθκε διδάκτωρ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ και  του Δθμοκρίτειου Πανεπιςτθμίου 
Θράκθσ. Το κζμα τθσ διατριβισ του ιταν: H επίδραςθ τθσ επαγγελματικισ ικανοποίθςθσ ςτθν ποιότθτα 
των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςε ακλθτικοφσ οργανιςμοφσ: Ο ρόλοσ τθσ ενδυνάμωςθσ και τθσ 
δζςμευςθσ. 
 
Σιμερα ςυνεχίηει τισ ςπουδζσ του ςτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα MBA του University of Nicosia.  Ζχει 
δθμοςιεφςει ςυνολικά 12 επιςτθμονικζσ εργαςίεσ ςε ζγκριτα περιοδικά ενϊ ζχει εργαςτεί ωσ διοικθτικό 
ςτζλεχοσ ςε μεγάλουσ ακλθτικοφσ οργανιςμοφσ, όπωσ οι ATHENS 2004 και LOCOG. 
 
Από το 2007 εργάηεται ωσ διδάςκων 407/80 ςτο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ και από το 2011 προςφζρει 
τισ υπθρεςίεσ του ςτο Χιονοδρομικό Κζντρο Πθλίου από τθ κζςθ του Διευκυντι. Το 2010 ανζλαβε 
ςυνεργάτθσ τθσ Μονάδασ Καινοτομίασ και Επιχειρθματικότθτασ ςτθ διδαςκαλία των μακθμάτων 
επιχειρθματικότθτασ ςτο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ, ενϊ από το 2013 ζχει ενταχκεί ςτθ δομι ςτιριξθσ 
επιχειρθματικότθτασ του ΣΕΒ ςτο Βόλο, όπου προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του ωσ entrepreneurship coach 
αλλά και ςτθν οργάνωςθ του χϊρου φιλοξενίασ. 
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Ακθνά Οικονομίδου 

 

Θ Ακθνά Οικονομίδου είναι Σφμβουλοσ Επιχειρθματικισ Ανάπτυξθσ & Μεταφοράσ Τεχνολογίασ. Ζχει 
εμπλακεί ςυμβουλευτικά αλλά και επιχειρθματικά ςε μια ςειρά από επιχειρθματικζσ προςπάκειεσ με 
κφρια ζμφαςθ ςτο χϊρο τθσ Βιοτεχνολογίασ και των Επιςτθμϊν τθσ Ηωισ. 

 

Συνεργάηεται ςυμβουλευτικά με διάφορα ερευνθτικά κζντρα και μεμονωμζνα πανεπιςτθμιακά 
εργαςτιρια. Ζχει διευκφνει τθ Μονάδα Μεταφοράσ Τεχνολογίασ του Ερευνθτικοφ Κζντρου «Αλ. 
Φλζμιγκ» θ οποία διαχειρίηεται το χαρτοφυλάκιο πνευματικισ του ιδιοκτθςίασ, διαπραγματεφεται τα 
ςυμβόλαια εκμίςκωςθσ δικαιωμάτων χριςθσ (Licensing Agreements) και υποςτθρίηει τθν ίδρυςθ 
τεχνοβλαςτϊν (Spin offs). 

 

Ζχει διδάξει «Βαςικζσ Αρχζσ ςτθ Μεταφορά Τεχνολογίασ» ςε μεταπτυχιακά προγράμματα ςχολϊν 
Επιςτθμϊν Υγείασ και είναι αξιολογιτρια προγραμμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Αςχολείται με τθ 
δθμιουργία χρθματοδοτικϊν εργαλείων για τθν ωρίμανςθ τεχνολογιϊν μζχρι το επίπεδο που κα 
μπορζςουν να προςελκφςουν χρθματοδότθςθ κεφαλαίου (from Proof of Concept to Seed Funding). 

 

Ζχει πτυχίο Χθμικοφ Μθχανικοφ από το ΑΠΘ και MBA από το IESE Business School. Ζχει δουλζψει ςα 
ςφμβουλοσ για τθν εταιρία Andersen Consulting (Accenture) και ζχει διευκφνει τθν εταιρία απευκείασ 
πωλιςεων CIL Hellas. Θ Ακθνά Οικονομίδου ζχει ενταχκεί ςτθν ομάδα των coaches και προςφζρει τισ 
υπθρεςίεσ τθσ ςτισ δομζσ ςτιριξθσ επιχειρθματικότθτασ του ΣΕΒ. 
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Ελζνθ Πζππα 

 

Θ Ελζνθ Πζππα  ζχει εργαςτεί  ςτον τομζα των καινοτόμων επιχειρθματικϊν ιδεϊν και νζων τρόπων 
εργαςίασ, ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό. 

 

Στθν εταιρεία Shell ζχει ςυντονίςει με επιτυχία πολυεκνικζσ ομάδεσ με κφριο αντικείμενο τθν 
ενδυνάμωςθ  τθσ παρουςίασ τθσ εταιρείασ ςτο χϊρο τθσ βιομθχανίασ ςτθν Ελλάδα και ςτθν Νότια 
Ευρϊπθ. Είχε θγετικό ρόλο  ςτο παγκόςμιο πρόγραμμα που εφάρμοςε θ  Shell  με ςτόχο τθν  
ανακεϊρθςθ των διαδικαςιϊν τθσ ςτον τομζα παραγωγισ και διακίνθςθσ λιπαντικϊν. 

 

Στο χϊρο των ελλθνικϊν εταιρειϊν, ζχει διευκφνει τον τομζα εςωτερικοφ ελζγχου ςτα Ελλθνικά 
Λιπάςματα κακϊσ και ζνα πρόγραμμα βελτίωςθσ εταιρικϊν διαδικαςιϊν. Στθ Sunlight ιταν Product 
Manager των μπαταριϊν κίνθςθσ. 

 

Ζχει ενταχκεί ςτθν ομάδα των coaches και προςφζρει τισ υπθρεςίεσ τθσ ςτισ δομζσ ςτιριξθσ 
επιχειρθματικότθτασ του ΣΕΒ. 

 

Είναι  Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΕΜΠ και κάτοχοσ ΜΒΑ από το ALBA. 
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Γιάννθσ Σιδθρόπουλοσ  

 

Είναι μζλοσ τθσ ομάδασ των coaches με ευκφνθ τθν εξζλιξθ ομάδων, ςτισ δομζσ ςτιριξθσ 
επιχειρθματικότθτασ του ΣΕΒ. Ζχει  πολυετι εμπειρία ςτθ Διοίκθςθ Ανκρωπίνων Πόρων, ανζπτυξε δικι 
του επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και απαςχολικθκε ωσ ςφμβουλοσ επιχειριςεων. 

 

Είναι απόφοιτοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (ΟΠΑ) και ζχει 
ςυνολικι επαγγελματικι εμπειρία 23 χρόνων με απαςχόλθςθ ςε πολυεκνικζσ και ελλθνικζσ εταιρίεσ. 

 

Στθν CIBA-GEIGY αςχολικθκε κυρίωσ με κζματα προμθκειϊν, διοίκθςθσ, ποιότθτασ και ανκρϊπινου 
δυναμικοφ ενϊ ςτθν SCHNEIDER ELECTRIC, κυρίωσ με κζματα διαχείριςθσ αλλαγϊν, κουλτοφρασ και 
ανάπτυξθσ ομάδων. Στθν ΑΘΘΝΑ 2004 ιταν υπεφκυνοσ για τον προγραμματιςμό και τθ διοίκθςθ του 
προςωπικοφ αγϊνων, τα αντίςτοιχα πλθροφοριακά ςυςτιματα και τα logistics των ςτολϊν. 
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Κώςτασ Τροφλοσ  

 

Ο Κϊςτασ Τροφλοσ είναι Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ και Μθχανικόσ Υπολογιςτϊν. Επίςθσ, είναι κάτοχοσ 
Master Διοίκθςθσ Επιχειριςεων από το πανεπιςτιμιο του Louisville και διδάκτορασ ΕΜΠ ςε 
τθλεπικοινωνίεσ και δθμόςια πολιτικι. Ζχει μεγάλθ επαγγελματικι εμπειρία ςε ζργα πλθροφορικισ και 
τθλεπικοινωνιϊν, καταςκευϊν, κακϊσ και ςε ζργα ζρευνασ και καινοτομίασ. 

  

Στα επαγγελματικά και ερευνθτικά του ενδιαφζροντα εντάςςονται τα δίκτυα Νζασ Γενιάσ – next 
generation access networks, θ ςτρατθγικι και πολιτικι των Συμπράξεων Δθμόςιου και Ιδιωτικοφ Τομζα 
– public private partnerships, πλατφόρμεσ διαχείριςθσ ψθφιακοφ περιεχομζνου κακϊσ και οι κοινωνικό-
οικονομικζσ επιδράςεισ των ΤΠΕ, τθσ καινοτομίασ και τθσ ανάπτυξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ. 

 

Ο Κϊςτασ Τροφλοσ εργάηεται ςτισ δομζσ ςτιριξθσ επιχειρθματικότθτασ του ΣΕΒ. Είναι ζμπειροσ 
επιχειρθματικόσ coach και ζχει δουλζψει με ομάδεσ από διάφορουσ τομείσ οικονομικισ 
δραςτθριότθτασ όπωσ θ υγεία, θ ενζργεια, οι ΤΠΕ και ο χϊροσ τροφίμων. Επίςθσ, θγείται τθσ 
ςυμβουλευτικισ ομάδασ Broadband Prime. Είναι επίςθσ μζλοσ τθσ διατομεακισ επιςτθμονικισ ομάδασ 
Infostrag. Θ Infostrag μελετά τθν τεχνολογικι, οικονομικι και ςτρατθγικι διάςταςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ 
Πλθροφορίασ και γενικότερα τθσ κοινωνίασ και τθσ οικονομίασ τθσ γνϊςθσ. 
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Δθμιτρθσ Κουτςουπάκθσ 

 

Ο Δθμιτρθσ Κουτςουπάκθσ είναι ςφμβουλοσ επιχειριςεων με ειδίκευςθ ςε κζματα χρθματοδότθςθσ 
κεφαλαίου (capital finance) όπωσ ςχεδιαςμόσ-αξιολόγθςθ επενδφςεων, ζργα παραχϊρθςθσ, project 
finance, ςε ηθτιματα εταιρικισ χρθματοοικονομικισ ανάλυςθσ (Corporate finance) όπωσ ςυγχωνεφςεισ-
εξαγορζσ, αποτιμιςεισ, αναςυγκρότθςθ και γενικότερα ανάπτυξθσ οικονομοτεχνικϊν μελετϊν όπωσ 
επιχειρθματικϊν ςχεδίων (business plans), βιωςιμότθτασ (feasibility), αξιολόγθςθσ (evaluation), ζρευνασ 
(research). 

 

Κατζχει πτυχίο ςτα Οικονομικά (Economics) από το Εκνικό & Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, MSc 
in Public Management από το SDA BOCCONI – Business School (Universita Commerciale Luigi Bocconi di 
Milano) και MPhil in Economics από το Εκνικό & Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν ςτο πλαίςιο 
ςυνζχιςθσ των διδακτορικϊν του ςπουδϊν ςιμερα ςτα Οικονομικά ςτο Εκνικό & Καποδιςτριακό 
Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν (UADPhilEcon c). 

 

Επαγγελματικά, ξεκίνθςε από τον χϊρο του εςωτερικοφ ελζγχου (Ευρωπαϊκι Επιτροπι, ECFIN DG, 
Λουξεμβοφργο), κατόπιν εργάςτθκε ωσ οικονομικόσ αναλυτισ (Μιλάνο, Ιταλία) και αργότερα ςυνζχιςε ωσ 
χρθματοοικονομικόσ αναλυτισ ςε πολυεκνικι εταιρία ςυμβοφλων ορκωτϊν λογιςτϊν ελεγκτϊν (Ακινα, 
Ελλάδα). Το 2010 ςφςτθςε ςτθν Ακινα ιδιωτικό γραφείο παροχισ οικονομικϊν ςυμβουλευτικϊν 
υπθρεςιϊν με το οποίο δραςτθριοποιείται ζωσ και ςιμερα. Επιπλζον, είναι ενταγμζνοσ ςτθν ομάδα των 
coaches και προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του ςτισ δομζσ ςτιριξθσ επιχειρθματικότθτασ του ΣΕΒ. 
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