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Ηµερίδα| Προς Δηµοσίευση 
 

Μια ηµερίδα αφιερωµένη στους εφευρέτες και στο 
σύγχρονο καινοτόµο ελληνικό πνεύµα 

 

Η Mind the Minds για δεύτερη συνεχή φορά φέρνει στο προσκήνιο την εφευρετικότητα και 
διοργανώνει την ηµερίδα «Inventor X» µε στόχο την ανάδειξη των σύγχρονων Ελλήνων 

εφευρετών στο Δηµαρχείο Θεσσαλονίκης. 

 

Το Σάββατο 11 Μαρτίου 2023 στην αίθουσα Δηµοτικού Συµβουλίου του Δηµαρχιακού 
Μεγάρου Θεσσαλονίκης µεταξύ 9π.µ και 7µ.µ. η µη κερδοσκοπική εταιρεία «Μind the 
Minds» δίνει τον λόγο σε «εφευρέτες του σήµερα και του αύριο» να ξεδιπλώσουν τις 
ρηξικέλευθες ιδέες τους, να παρουσιάσουν τις ευρεσιτεχνίες τους και να αναδείξουν 
στους ενδιαφερόµενους τον κόσµο της καινοτοµίας. Η ηµερίδα συνδιοργανώνεται µε το 
Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ). 

 Μαζί µε τους κορυφαίους Έλληνες εφευρέτες και ευρεσιτέχνες, θα βρίσκονται 
αντιπρόσωποι οργανισµών και χρηµατοδοτικών οντοτήτων για να παρουσιάσουν την 



πορεία από τη σύλληψη στην υλοποίηση και την κατοχύρωση, εξηγώντας τις 
ιδιαιτερότητες και τα απαραίτητα βήµατα στο δρόµο προς την αγορά.  

 Μια συνοπτική γνωριµία µε τους οµιλητές και τις οµιλίες: 

Θεοδόσιος Σαπουνίδης – Επίκουρος καθηγητής στο Τµήµα Φιλοσοφίας και 
Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. 
Τίτλος οµιλίας: «DuckyCode στα πάνω και στα κάτω!» 

Φίλιππος Φαρµάκης – Αναπληρωτής καθηγητής, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, 
Συνιδρυτής της ΙΝΕΜ Technologies IKE 
Τίτλος οµιλίας : «Μία ιστορία της τεχνολογίας µπαταριών HELT ™ Cell µε αφετηρία το 
διάστηµα» 

Γεώργιος Παπαδηµητρόπουλος – Ιδρυτής, CEO, GEP Drones 
Τίτλος οµιλίας: «Drone-διασώστης: το από µηχανής drone», 2ο βραβείο 12ου Διαγωνισµού 
Business Seeds Εθνικής Τράπεζας  

Αλεξία Πολυσίδη – Επιστηµονική συνεργάτιδα, Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών 
Ακαδηµίας Αθηνών 
Τίτλος οµιλίας: «Από τον εργαστηριακό πάγκο στον επιχειρηµατικό κόσµο: ο 
περιπετειώδης δρόµος της “Anacalypsis” 

Γιάννης Σιδέρης – CEO, Select Software, Eurosoft 
Τίτλος οµιλίας: «Κι’ όµως γίνεται!!!» 

Σοφία Ποµακίδου – Ιδρύτρια, CEO, EVO Human Performance 
Tίτλος οµιλίας: «Mind the EVOlutional minds» 

Άγγελος Μαγκλής – Ιδρυτής, CEO, Ατλαντίς Συµβουλευτική ΑΕ, BLO Ventures – HEBAN 
Τίτλος οµιλίας: «Χρηµατοδότηση της Καινοτοµίας: ένας εφικτός στόχος» 

Κωνσταντίνος Κοτσάνας - Δηµιουργός Μουσείου Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας 
Τίτλος οµιλίας: «Αρχαιοελληνικές εφευρέσεις που άλλαξαν τον κόσµο» 

Γεώργιος Χρυσόµαλλος – Ειδικός συνεργάτης Δήµου Τρικκαίων σε θέµατα τεχνολογίας 
Τίτλος οµιλίας: «Καινοτόµες τεχνολογικές εφαρµογές Δήµου Τρικκαίων» 

Δηµήτρης Βοσκάκης – Επιστηµονικός Συνεργάτης ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε (Ελληνικό Κέντρο 
Θαλασσίων Ερευνών) 
Τίτλος οµιλίας: «Μία εφαρµογή Τεχνητής Νοηµοσύνης για την ιχθυοκαλλιέργεια» 

Δώρα Τραχανά – Junior Partner Uni.Fund VC 
Τίτλος οµιλίας: «Να σηκώνεις χρήµατα ή να σε σηκώνουν αυτά;» 



Αλέξανδρος Ευταξίας – Συνιδρυτής Act4energy  
Τίτλος οµιλίας: «Από το εργαστήριο στη βιοµηχανική εφαρµογή»  

Αντώνης Μπουζάλας – Συνιδρυτής Elettra Olive Oil 
Τίτλος οµιλίας: «Μελέτες για τις ευεργετικές ιδιότητες του πολυφαινολικού ελαιόλαδου 
στον οργανισµό 

Ραλλία Βέλλιου – Ερευνήτρια, ΕΚΠΑ, Ιατρική Σχολή 
Τίτλος οµιλίας: «Μοντέλα πρόβλεψης στην υπηρεσία της Ιατρικής, πόσο απέχουµε;» 

Αντώνης Ηλίας – Partner, TECS Capital Fund 
Τίτλος οµιλίας: «Investing in early stage startups: lessons learned» 

Παύλος Ευµορφίδης – Ιδρυτής Coco-Mat 
Τίτλος οµιλίας: «Εφευρέσεις Coco-Mat» 

Γιάννης Σκουλικάρης – Συνιδρυτής Mind the Minds, Πρ. Διευθυντής, Ευρωπαϊκό Γραφείο 
Διπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας 
Τίτλος οµιλίας: «Μια ιστορία από το µέλλον» 
 

Η συγκεκριµένη συνάντηση της κοινότητας της καινοτοµίας φιλοδοξεί να βοηθήσει 
εφευρέτες έµπειρους αλλά και όσους βρίσκονται στα πρώτα τους βήµατα να 
εκπαιδευτούν σε θέµατα κατοχύρωσης, να αποκτήσουν αναγνώριση, να δικτυωθούν µε 
πιθανούς υποστηρικτές και φυσικά να εµπνευστούν, αλλά και να εµπνεύσουν.  
 

Σε ποιους απευθύνεται:  

Το ακροατήριό θα αποτελείται κατά κύριο λόγο από επιχειρηµατίες, επενδυτές, καθηγητές 
και ερευνητές των σχολών θετικών επιστηµών, φοιτητές και εκπροσώπους από 
πανεπιστήµια της Ελλάδας. Επιπλέον µέσω των προσκεκληµένων τοπικών Εµπορικών και 
Βιοµηχανικών Επιµελητηρίων και λαµβάνοντας την υποστήριξη του Γραφείου 
Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΑΠΘ, η ηµερίδα απευθύνεται και σε ευρύτερο ακροατήριο. 
 

Η ηµερίδα είναι διαθέσιµη και για online παρακολούθηση µέσω Zoom. Οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να συµπληρώσουν τα στοιχεία τους στον ακόλουθο σύνδεσµο για να λάβουν 
το αντίστοιχο link: https://forms.gle/LGWstVN1v9h5EtxY8  

Facebook Event: 
https://www.facebook.com/events/1117541122528295/  

 
Περισσότερα για την Mind the Minds θα βρείτε στους ακόλουθους συνδέσµους: 



Facebook | LinkedIn | Website 
 

Με µια µατιά: 

Ηµερίδα:  Inventor X – Σύγχρονοι Έλληνες Εφευρέτες ΙΙ 

Ηµεροµηνία: Σάββατο 11 Μαρτίου 2023 

Χώρος: Δηµαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης (Αίθουσα Δηµοτικού Συµβουλίου) 

Ώρες: 09:00 – 19:00 

Δωρεάν Είσοδος για το κοινό. 

Διοργάνωση: Mind the Minds | info(@)mindtheminds.gr 
 
Οργάνωση Παραγωγής: Action Εστί | Artist & Event Management 
 
Press & Info: info(@)actionesti.gr 
 


