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Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) αποτελεί θεσμικό συνομιλητή 

και εταίρο της πολιτείας, με βασικό στρατηγικό πυλώνα τη βέλτιστη αξιοποίηση της χρήσης των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με στόχο την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Σύμφωνα 

με στοιχεία της ICAP, ο κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα αριθμεί 

περισσότερες από 4.600 επιχειρήσεις και απασχολεί 260.000 εργαζόμενους. Σύμφωνα με στοιχεία του EITO 

(European IT Observatory), η αξία της ελληνικής αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών το 

2019 θα ανέλθει στα €5,676 δις και ο κύκλος εργασιών της αγοράς στα €13,1 δις, ποσοστό που αντιστοιχεί 

περίπου στο 8% του ΑΕΠ.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου της ψηφιακής οικονομίας, δοκιμάστηκαν όσο ποτέ τα τελευταία χρόνια, 

έχουν όμως μπροστά τους μία μεγάλη πρόκληση. Να δημιουργήσουν τη νέα, σύγχρονη, ψηφιακή Ελλάδα, 

συμβάλλοντας αποφασιστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του νέου παραγωγικού μοντέλου.

Η έμφαση στην τεχνολογία είναι η απάντηση στην κρίση, γιατί βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα και την 

παραγωγικότητα, επιβάλλει τη διαφάνεια και δημιουργεί απασχόληση. Με συγκεκριμένες ενέργειες και 

προτεινόμενες λύσεις, ο ΣΕΠΕ στοχεύει στο να αναδείξει τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως 

στρατηγικό άξονα ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας καθώς και ως 

μοναδικό όπλο για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας.



digital economy forum 2019: Leading Greece to Growth

Η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί αδιαμφισβήτητα πλέον, όχι μόνο σε Ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, 

τον κρίσιμο καταλύτη για την ανάπτυξη της οικονομίας και η Ελλάδα έχει μία μεγάλη ευκαιρία, προκειμένου 

να προχωρήσει στον αναγκαίο ψηφιακό μετασχηματισμό, δημιουργώντας ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό 

κράτος καθώς και μία ανταγωνιστική εθνική οικονομία, με επιχειρήσεις, που μπορούν και το έχουν αποδείξει, 

να ανταγωνίζονται σε διεθνές επίπεδο.

Τα επόμενα βήματα για την Ελλάδα προς αυτήν την αναπτυξιακή πορεία, μέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας, 

θα αποτελέσουν το αντικείμενο του digital economy forum 2019, με τίτλο “Leading Greece to Growth”, το οποίο 

πραγματοποιείται στις 25 Νοεμβρίου 2019.

Στο digital economy forum 2019 θα παραστούν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι πολιτικών 

φορέων, εκπρόσωποι κλαδικών φορέων και οργανισμών, εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Θεσμών, αξιωματούχοι 

και ειδικοί της παγκόσμιας αγοράς τεχνολογίας, εκπρόσωποι των σημαντικότερων επιχειρήσεων του κλάδου 

ψηφιακής τεχνολογίας, αλλά και άλλων κλάδων της οικονομίας, που αξιοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο του digital economy forum 2019, η εταιρεία Deloitte θα παρουσιάσει τους βασικούς 

άξονες και τα ευρήματα της Στρατηγικής Μελέτης για τον κλάδο, η οποία εκπονήθηκε με πρωτοβουλία του 

ΣΕΠΕ, ώστε ο Ελληνικός κλάδος ψηφιακής τεχνολογίας να ανταποκριθεί στις παγκόσμιες προκλήσεις σχετικά 

με τον ψηφιακό μετασχηματισμό αλλά και την ενεργό συμμετοχή της χώρας στην 4η βιομηχανική επανάσταση. 

Σκοπός της μελέτης είναι να υποστηρίξει τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου ΤΠΕ, ενισχύοντας 

την εξωστρέφεια και την αύξηση των επενδύσεων των επιχειρήσεων του στην Ελλάδα, με στόχο να αναβαθμίσει 

τη συνεισφορά του στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας και στην ανάσχεση του “brain drain”.

Τέλος, ο ΣΕΠΕ υποστηρίζοντας έμπρακτα και ουσιαστικά το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων 

διοργανώνει, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το “Startups d.Day 2019”, ένα σύγχρονο διαγωνισμό καινοτομίας 

για τις επιχειρήσεις αυτές, δίνοντας, μάλιστα, στις 5 κορυφαίες ομάδες τη δυνατότητα να παρουσιάσουν την 

ιδέα τους από το βήμα του digital economy forum 2019.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 08:30 - 09:30 ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 09:30 - 10:15 ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

  Γιάννης Σύρρος, Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ, Μέλος ΔΣ DIGITALEUROPE & Deputy Chairman WITSA

  ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
  Αλέξης Τσίπρας, Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ

  Ray Pinto, Director for Member Relations and Digital Transformation, DIGITALEUROPE.

 10:15 - 11:15 ΠΡΟΣΕΛΚΥΟΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

   Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα, κυρίως, όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και στη γεωγραφική θέση της, 
προκειμένου να προσελκύσει επενδύσεις στον κλάδο ψηφιακής τεχνολογίας. Αρκετές πολυεθνικές επιχειρήσεις έχουν ισχυρή παρουσία 
στην Ελλάδα, με επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, ενώ έχουν ανακοινωθεί νέες επενδύσεις, η υλοποίηση των οποίων πρόκειται να 
ξεκινήσει μέσα στους επόμενους μήνες. Το ζητούμενο είναι η ενίσχυση και ο πολλαπλασιασμός των επενδύσεων αυτών, αντικείμενο το 
οποίο θα απασχολήσει τους συμμετέχοντες στη συγκεκριμένη ενότητα.

   Συνέντευξη του κυρίου Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων  
με το Δημοσιογράφο Νίκο Υποφάντη, ΣΚΑΪ TV & ΣΚΑΪ 100,3 FM

 Συντονιστής: Νίκος Υποφάντης, Δημοσιογράφος ΣΚΑΪ TV & ΣΚΑΪ 100,3 FM

  Πάνελ: Εξωστρέφεια & Επενδύσεις
  Κώστας Φραγκογιάννης, Υφυπουργός Εξωτερικών
  Χρίστος Δήμας, Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων
  Δημήτρης Κουτσόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Deloitte
  Νίκος Χρυσός, Director of Innovation EMEAR, Cisco.

 11:15 - 12:00 ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

   Πολλές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα επεδίωξαν να επενδύσουν στις ψηφιακές τεχνολογίες, υλοποιώντας σημαντικά έργα, παρά τις 
δυσκολίες που προκάλεσε η οικονομική κρίση. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μία πραγματικότητα για αρκετούς κλάδους και η τάση 
συνεχίζεται, καθώς όλο και περισσότερες επιχειρήσεις κινούνται προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, 
της ψηφιακής τεχνολογίας. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να δημιουργείται στην Ελλάδα ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο 
οικοσύστημα startup επιχειρήσεων. Ο ΣΕΠΕ, υποστηρίζοντας έμπρακτα και ουσιαστικά το οικοσύστημα, διοργάνωσε για δεύτερη 
συνεχόμενη χρονιά το “Startups d.DAY”, ένα σύγχρονο διαγωνισμό καινοτομίας για νεοφυείς επιχειρήσεις, δίνοντας, μάλιστα, στις 5 
κορυφαίες ομάδες τη δυνατότητα να παρουσιάσουν την ιδέα τους στη κεντρική σκηνή του digital economy forum 2019.

 Συντονίστρια: Σόνια Χαϊμαντά, Δημοσιογράφος

   Πάνελ: Οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας αξιοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες
   Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρόεδρος, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
  Τάσος Τζήκας, Πρόεδρος ΔΣ, ΔΕΘ-HELEXPO
  Αλέξανδρος Βασιλικός, Πρόεδρος ΔΣ, Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας
  Αντώνης Μακρής, Πρόεδρος ΔΣ ΣΕΛΠΕ
  Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, Αντιπρόεδρος, Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών
  Γιώργος Ξηρογιάννης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, ΣΕΒ.

 12:00 - 13:00 Startups d.Day 2019

  Τα 5 κορυφαία startups από το διαγωνισμό καινοτομίας του ΣΕΠΕ παρουσιάζουν τις ιδέες τους.

 13:00 - 14:00 ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

 14:00 - 15:00 Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

   Με τις εξελίξεις στο χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας να κινούνται, πλέον, σε ραγδαίους ρυθμούς, οι κινήσεις, που θα κάνει η Ελλάδα την 
επόμενη πενταετία, είναι μία σημαντική πρόκληση. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΣΕΠΕ ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη σύνταξη μελέτης με τις 
βασικές προτάσεις για την ψηφιακή Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας. Μία μελέτη που παρουσιάζεται στο πλαίσιο του digital economy 
forum 2019, αλλά και σχολιάζεται από τους εκπροσώπους των κορυφαίων επιχειρήσεων του κλάδου, που συμμετέχουν στα τρία πάνελ 
συζήτησης της συγκεκριμένης ενότητας. Στην ενότητα, επίσης, θα παρουσιαστούν οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση 
της ψηφιακής τεχνολογίας. Επιχειρηματίες και κορυφαία στελέχη, που έχουν ήδη κερδίσει το ψηφιακό στοίχημα, δίνουν στο κοινό του 
συνεδρίου τη δική τους οπτική για το πώς αντιμετωπίζουν την επιχειρηματικότητα στον σύγχρονο υπερ-συνδεδεμένο κόσμο. Σκιαγραφούν 
τις παραμέτρους και τις προτεραιότητες της επόμενης πενταετίας, οι οποίες απαιτούνται για τη μετάβαση στο νέο, ψηφιακό, παραγωγικό 
μοντέλο, το οποίο αξιοποιεί τη δημιουργικότητα και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας.

  Παρουσίαση Μελέτης Στρατηγικού Σχεδιασμού για τον κλάδο Ψηφιακής Τεχνολογίας ΣΕΠΕ - Deloitte
  Νίκος Χριστοδούλου, Partner & Consulting Leader Deloitte

  Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Επικρατείας & Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.



 15:00 - 15:40 Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

   Ο κλάδος των Τηλεπικοινωνιών πρωταγωνιστεί στην εθνική προσπάθεια για την ψηφιοποίηση και το συνολικό μετασχηματισμό της 
χώρας. Μέσα από την υλοποίηση εκτεταμένων επενδύσεων σε δίκτυα, υποδομές και υπηρεσίες, ο τομέας των Τηλεπικοινωνιών οδηγεί 
πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιο τομέα σε νέα πεδία παραγωγικότητας και καινοτομίας. Σήμερα, ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια 
σειρά προκλήσεων, προκειμένου να εξασφαλίσει στη δημόσια διοίκηση, στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές πρόσβαση σε σύγχρονες 
υποδομές και υπηρεσίες ψηφιακών επικοινωνιών, απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Η επιτυχής 
απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις, όπως δίκτυο FTTH, δίκτυα 5G, έργα υποδομών (Rural Broadband, UltraFast Broadband, SuperFast 
Broadband), θα δώσει τη δυνατότητα στη χώρα να γεφυρώσει το ψηφιακό χάσμα με τους εταίρους της στην Ε.Ε. και να σταθεί με αξιώσεις 
στο νέο παγκόσμιο χάρτη, που διαμορφώνει η 4η βιομηχανική επανάσταση.

 Συντονιστής: Δημήτρης Μαλλάς, Δημοσιογράφος CNN.gr

  Πάνελ
  Γιάννης Κωνσταντινίδης, Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού & Παρόχων, Όμιλος ΟΤΕ
  Νίκος Πανόπουλος, Γενικός Διευθυντής Δικτύου & Εφοδιαστικής Αλυσίδας, WIND
  Κάτια Σταθάκη, Εμπορική Διευθύντρια Εταιρικών Πελατών, Vodafone
  Μανώλης Χανιωτάκης, Διευθυντής Σχεδιασμού και Λειτουργίας Δικτύου, Forthnet.

 15:40 - 16:30 ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

   Η μετάβαση σε μια ψηφιακή κοινωνία βρίσκεται, σήμερα, στο επίκεντρο της συζήτησης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
   H ψηφιακή τεχνολογία μετασχηματίζει κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής: τον τρόπο που συνδεόμαστε, που εργαζόμαστε, που 

αλληλοεπιδρούμε. Ζητούμενο είναι η αξιοποίηση και η διάχυση της τεχνολογίας παντού, ώστε να δοθούν σύγχρονες ψηφιακές απαντήσεις 
σε μια σειρά κοινωνικών προκλήσεων: από την υγεία, την εκπαίδευση, την εργασία και τις δεξιότητες, μέχρι τις καθημερινές μετακινήσεις 
και συναλλαγές των πολιτών. Την ίδια στιγμή, η ενίσχυση της ψηφιακής επιχειρησιακής ωριμότητας της Δημόσιας Διοίκησης μπορεί 
να εγγυηθεί τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών. Ζητούμενα, όπως η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων και η αυτοματοποίηση των λειτουργιών του δημοσίου τομέα, 
μπορούν να απαντηθούν μέσα από την αξιοποίηση παραδοσιακών, αλλά και αναδυόμενων, ψηφιακών τεχνολογιών.

 Συντονιστής: Δημήτρης Μαλλάς, Δημοσιογράφος CNN.gr

  Πάνελ
  Βασίλης Αργυριάδης, CTO, Huawei
  Κωνσταντίνος Γεράρδος, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΠΛΑΙΣΙΟ Computers
  Κωνσταντίνος Καμάρας, Αντιπρόεδρος ΔΣ ATCOM
  Παναγιώτης Μακρυνιώτης, Γενικός Διευθυντής, Lenovo Ελλάδας & Κύπρου
  Βαγγέλης Μόρφης, M&O Lead Greece, Cyprus, Malta, Microsoft
  Άρης Παρασκευόπουλος, Επικεφαλής Τμ. Κιν. Συσκευών σε Ελλάδα & Κύπρο, Samsung
  Νίκος Χρηστάκης, Managing Director, HP Hellas.

 16:30 - 17:30 Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

   Η Ελλάδα, στην παρούσα συγκυρία, έχει την ευκαιρία, αξιοποιώντας τις ψηφιακές τεχνολογίες, να επανατοποθετήσει τους κλάδους 
της οικονομίας της στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη. Η ελληνική οικονομία, με τη συνδρομή της τεχνολογίας, έχει τη δυνατότητα να 
γίνει πόλος έλξης διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων και μεγάλων τεχνολογικών επενδύσεων, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά 
και την παραγωγικότητά της. Όλοι οι κλάδοι της οικονομικής δραστηριότητας, από τις τράπεζες, τις ασφάλειες και το λιανεμπόριο 
μέχρι τη μεταποίηση, το real estate και τον αγροτικό τομέα και από τον κλάδο της υγείας, μέχρι τον τουρισμό και την εφοδιαστική 
αλυσίδα, μπορούν να επωφεληθούν από την ψηφιακή τεχνολογία για τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους και την ανάπτυξη διεθνούς 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Την ίδια στιγμή, η πολιτεία δείχνει να έχει κατανοήσει τη σημασία της τεχνολογίας και δείχνει 
διατεθειμένη να προχωρήσει στις ενέργειες εκείνες, που θα δώσουν τη δυνατότητα να κάνει το επόμενο βήμα, τόσο για την καλύτερη 
οργάνωση της όσο και για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.

 Συντονιστής: Δημήτρης Μαλλάς, Δημοσιογράφος CNN.gr

  Πάνελ
  Αριστόδημος Θωμόπουλος, Αντιπρόεδρος ΔΣ & Partner, DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING SA
  Βασίλης Καραθανασόπουλος, Διευθυντής Πωλήσεων, BYTE Computer
  Μιχάλης Κασιμιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος, Hewlett Packard Enterprise
  Γιάννης Λουμάκης, Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος, Unisystems
  Αλέξανδρος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος, Intrasoft International
  Δρ. Ιωάννης Μερτζάνης, Διευθύνων Σύμβουλος, SPACE HELLAS
  Αντώνης Μονοκρούσος, Country Leader, Oracle Ελλάς & Cluster Leader για Ελλάδα, Κύπρο & Μάλτα
  Σπύρος Πουλίδας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΙΒΜ Ελλάδος & Κύπρου.

 19:30 - 21:30 ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΠΝΟ

  Γιώτα Παπαρίδου, Πρόεδρος ΔΣ ΣΕΠΕ

  ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
  Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός της Ελλάδας

  Βραβεύσεις των νεοφυών επιχειρήσεων, οι οποίες διακρίθηκαν στο Startups d.Day 2019.



Αντώνης Μακρής

Πρόεδρος ΔΣ ΣΕΛΠΕ

Αλέξανδρος Αγγελόπουλος 

Αντιπρόεδρος, Ελληνική Ένωση 

Επιχειρηματιών

Γιώτα Παπαρίδου

Πρόεδρος ΔΣ ΣΕΠΕ

Άδωνις Γεωργιάδης

Υπουργός Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων 

Κώστας Φραγκογιάννης

Υφυπουργός Εξωτερικών

Κυριάκος Πιερρακάκης

Υπουργός Επικρατείας &

Υπουργός Ψηφιακής

Διακυβέρνησης

Χρίστος Δήμας

Υφυπουργός Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων

Τάσος Τζήκας

Πρόεδρος ΔΣ, ΔΕΘ-HELEXPO

Αλέξανδρος Βασιλικός

Πρόεδρος ΔΣ, Ξενοδοχειακό 

Επιμελητήριο Ελλάδας

Κωνσταντίνος Μίχαλος

Πρόεδρος, Κεντρική Ένωση

Επιμελητηρίων Ελλάδος,

Εμπορικό & Βιομηχανικό

Επιμελητήριο Αθηνών

Ray Pinto

Director for Member Relations 

and Digital Transformation, 

DIGITALEUROPE

Γιάννης Σύρρος

Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ,

Μέλος ΔΣ DIGITALEUROPE & 

Deputy Chairman WITSA

Αλέξης Τσίπρας
Αρχηγός Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης

Κυριάκος Μητσοτάκης
Πρωθυπουργός της Ελλάδας



Βασίλης Αργυριάδης

CTO, Huawei

Γιώργος Ξηρογιάννης

Αναπληρωτής Γενικός 

Διευθυντής, ΣΕΒ

Δημήτρης Μαλλάς 

Δημοσιογράφος CNN.gr

Μιχάλης Κασιμιώτης

Διευθύνων Σύμβουλος,

Hewlett Packard Enterprise

Δημήτρης Κουτσόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος,

Deloitte

Γιάννης Κωνσταντινίδης

Chief Officer Στρατηγικής, 

Μετασχηματισμού & Παρόχων, 

Όμιλος ΟΤΕ

Γιάννης Λουμάκης

Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων 

Σύμβουλος, Unisystems

Κωνσταντίνος Γεράρδος 

Αντιπρόεδρος & Διευθύνων

Σύμβουλος, ΠΛΑΙΣΙΟ Computers

Αριστόδημος Θωμόπουλος

Αντιπρόεδρος ΔΣ & Partner, 

DIADIKASIA BUSINESS

CONSULTING SA

Κωνσταντίνος Καμάρας

Αντιπρόεδρος ΔΣ ATCOM

Βασίλης Καραθανασόπουλος 

Διευθυντής Πωλήσεων,

BYTE Computer

Παναγιώτης Μακρυνιώτης

Γενικός Διευθυντής,

Lenovo Ελλάδας & Κύπρου



Κάτια Σταθάκη

Εμπορική Διευθύντρια Εταιρικών 

Πελατών, Vodafone

Αντώνης Μονοκρούσος

Country Leader, Oracle Ελλάς 

& Cluster Leader για Ελλάδα, 

Κύπρο & Μάλτα

Βαγγέλης Μόρφης

M&O Lead Greece, Cyprus,

Malta, Microsoft

Αλέξανδρος Μάνος

Διευθύνων Σύμβουλος,

Intrasoft International

Δρ. Ιωάννης Μερτζάνης

Διευθύνων Σύμβουλος,

SPACE HELLAS

Σπύρος Πουλίδας

Πρόεδρος & Διευθύνων

Σύμβουλος, ΙΒΜ Ελλάδος & 

Κύπρου

Νίκος Πανόπουλος

Γενικός Διευθυντής Δικτύου & 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας, WIND

Άρης Παρασκευόπουλος

Επικεφαλής Τμήματος

Κινητών Συσκευών σε Ελλάδα & 

Κύπρο, Samsung           



Μανώλης Χανιωτάκης

Διευθυντής Σχεδιασμού και 

Λειτουργίας Δικτύου, Forthnet       

Νίκος Χρυσός

Director of Innovation EMEAR, 

Cisco

Νίκος Υποφάντης 

Δημοσιογράφος ΣΚΑΪ TV & ΣΚΑΪ 

100,3 FM

Νίκος Χρηστάκης

Managing Director, HP Hellas

Νίκος Χριστοδούλου

Partner & Consulting Leader 

Deloitte

Σόνια Χαϊμαντά

Δημοσιογράφος





Το Startups d.Day 2019 είναι ένας σύγχρονος διαγωνισμός για νεοφυείς επιχειρήσεις, ο οποίος διοργανώθηκε από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Στόχος του Startups d.Day 2019 ήταν να αναδείξει και να 
βραβεύσει καινοτόμες ελληνικές, νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες αξιοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία και δημιουργούν πρωτοποριακά 
προϊόντα και λύσεις, τα οποία απευθύνονται στην παγκόσμια αγορά. 

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 30 ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις που αξιοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία και είχαν τη δυνατό τητα να 
παρουσιάσουν το προϊόν/λύση τους σε επενδυτές, επιχειρηματίες, συμβούλους επιχειρήσεων, κ.ά., να δικτυωθούν με ανθρώπους και 
εταιρείες, που μπορούν να τους βοηθήσουν στην προσπάθεια τους, ενώ για τις διακριθείσες εταιρείες υπάρχουν επιπρόσθετα οφέλη, κυρίως 
όσον αφορά στην προβολή και στην προώθηση τους σε διεθνές επίπεδο. 

Στο Επίσημο Δείπνο του digital economy forum 2019, θα απονεμηθούν τα βραβεία στις 3 πρώτες διακριθείσες ομάδες.

Συμμετέχουσες επιχειρήσεις:

AGROAPPS PC - ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
BRAIN INSURTECH
CLASSTER - VERTITECH SA
CROSSNICS AE
CYCLEFI IKE
FREIGHTS
GATHERNEXT
HELVIA TECHNOLOGIES IKE
INFORMATION TECHNOLOGY FOR MARKET LEADERSHIP (ITML) ΙΚΕ
INFOSCOPE HELLAS
INTELIGG PC
KARD
LOOPCV
MELAPUS
NURBS PRODUCTIONS IKE

ORDERSTATE (TMIT CONSULTANTS LTD)
PARKINGSTREAM
PIDUST
SOULSCAN
STUDYMATE
UP2METRIC IKE
VENDORA
VOLUME2 IKE
WIFINS
ΑΣΤΡΟΥΣ
ΕΜΒΙΟΤS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΚΕ
ΜΗΤΡΟΦΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΙΚΕ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ (THE WEBSTER)
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΔΑΜΗΣ (MEDICAL ARROW)
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΔΑΜΗΣ (MY BABY CARE).

Μέλη Κριτικής Επιτροπής:

Χάρης Ηλιόπουλος, ENCODE
Σωτήρης Καραγιάννης, SPACE HELLAS
Γιώργος Καρανικολός, KNOWLEDGE BROADBAND SERVICES
Μιχάλης Κασιμιώτης, HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
Αντώνης Κοτζαμανίδης, ENTERSOFT
Έφη Κουτσουρέλη, ΟΜΙΛΟΣ QUEST
Αντώνης Κυριαζής, SOFTONE
Χάρης Λιναρδάκης, IBM
Γεράσιμος Μιχαλίτσης, INTRASOFT INTERNATIONAL.



Υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου

deforum.sepe.gr | forum@sepe.gr | #SEPEdef
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