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Στόχοι Ημερίδας 
Κύριος σκοπός της ημερίδας είναι να παρουσιάσει τις εμπειρίες των γυναικών που ασχολούνται με την 

καινοτόμο επιχειρηματικότητα, να αναδείξει το έργο τους, και να παρουσιάσει προοπτικές για καινοτομία με 

ευαισθησία στο φύλο. 

Θα συζητηθούν μεταξύ άλλων τα παρακάτω: 

• Ιστορίες επιτυχημένης σταδιοδρομίας νέων γυναικών. 

• Καλές πρακτικές για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας.  

• Η συμβολή των γυναικών στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα και τρόποι ενίσχυσης. 

• Επιτυχημένες δράσεις που υιοθέτησαν ευαίσθητες προς το φύλο πολιτικές. 

• Προοπτικές ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα.  

• Συζήτηση για επιχειρηματικές ευκαιρίες που υποστηρίζουν τις γυναίκες επιχειρηματίες. 

Τόπος και χρόνος ημερίδας 
H ημερίδα θα λάβει χώρα στο Αμφιθέατρο Πολυμέσων (https://goo.gl/maps/tbgfxbJsGnbhVX1w8), το οποίο 

βρίσκεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, τη Παρασκευή 8 

Απριλίου 2022, 10:00 – 13:30, με δυνατότητα συμμετοχής μέσω του Διαδικτύου. 

 

Για οδηγίες πρόσβασης στην Πολυτεχνειούπολη, παρακαλούμε πατήστε εδώ. 

Οδηγίες Συμμετοχής 
Για την παρακολούθηση της ημερίδας σας παρακαλούμε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στον ακόλουθο 

σύνδεσμο :  

https://forms.office.com/r/wSuprc8ctf 

Σημειώνεται ότι οι θέσεις στο Αμφιθέατρο Πολυμέσων είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά 

προτεραιότητας.  Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να προσέλθετε, σας παρακαλούμε να το υποδείξετε στη 

φόρμα εγγραφής και θα σας προωθηθεί σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης. Εναλλακτικά μπορείτε να εγγραφείτε 

απευθείας στον σύνδεσμο εδώ. 

Για την λήψη μέτρων κατά της διάδοσης της COVID-19 παρακαλούμε να τηρήσετε τις παρακάτω οδηγίες 

προστασίας: 

https://goo.gl/maps/tbgfxbJsGnbhVX1w8
http://lib.ntua.gr/?page_id=98
https://forms.office.com/r/wSuprc8ctf
https://teams.microsoft.com/registration/-_YTkoGZDU-4MPRIqwUcDA,23-nx8tw2UGU0so4PoN-bQ,BiXTENv_qUOxO5z3C79Z6g,OCEqWWxvokafX3ukW5OlJw,fNgCl4ivcUyz1ffs8Tr6vQ,C864LrbfS0K9QZzA1TN51w?mode=read&tenantId=9213f6fb-9981-4f0d-b830-f448ab051c0c
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• Η χρήση μάσκας από όλους τους παρευρισκόμενους είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της 

εκδήλωσης. 

• Κατά την είσοδο θα πραγματοποιηθεί έλεγχος πιστοποιητικών εμβολιασμού ή αρνητικών rapid test 

24h ή PCR test 72h όλων των παρευρισκόμενων. 

• Δεν επιτρέπονται όρθιοι. 

• Αντικείμενα κοινής χρήσης, όπως μικρόφωνα, τηλεχειριστήρια κ.τ.λ., θα απολυμαίνονται από χρήστη 

σε χρήστη. (Οι συμμετέχοντες δεν θα ανταλλάσσουν μεταξύ τους προσωπικά αντικείμενα). 

Απαγορεύεται η κατανάλωση φαγητού ή ποτού εντός των αιθουσών. Εξαίρεση αποτελεί το νερό όταν είναι 

εμφιαλωμένο. 

Επικοινωνία 
Για περισσότερες πληροφορίες και άλλες ερωτήσεις, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στη διεύθυνση:  

caliper-win@epu.ntua.gr 

 

Ακολουθεί το Πρόγραμμα της Ημερίδας:  

Πρόγραμμα: 

09:30 – 10:00 Προσέλευση συμμετεχόντων  

10.00 – 10.15 Καλωσόρισμα και έναρξη ημερίδας 

κ. Δημήτριος Ασκούνης, Καθηγητής Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 

Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ, Επιστημονικός Υπεύθυνος CALIPER 

 

10.15 – 10.30 Εισήγηση: CALIPER – Linking Research & Innovation for Gender Equality 

κ. Εμμανουήλ Ντάνος, Συντονιστής Ομάδας 

 

Θεματική Ενότητα: Προκλήσεις & Εμπειρίες Γυναικών στην Καινοτομία - Επιχειρηματικότητα 

10.30 – 10.45 Εισήγηση: 101: Why to do IT 

κα. Μάγκυ Κοντού, Συνιδρύτρια - Lead Product & UI/UX Designer, 

SimpleApps  

 

10.45 – 10.55 Ερωτήσεις & Συζήτηση  

10.55 – 11.10 Εισήγηση: Η πορεία μου στην Επιχειρηματικότητα. Ο αντίκτυπος του 

ακαδημαϊκού χώρου 

κα. Ιωάννα Στανεγλούδη, Συνιδρύτρια & Chief Risk Officer της Finclude 

 

11.10 – 11.20 Ερωτήσεις & Συζήτηση  

Θεματική Ενότητα: Η Συνεισφορά των Γυναικών στην Καινοτομία - Επιχειρηματικότητα 

11.20 – 11.35 Εισήγηση: Η συμβολή των Γυναικών στην Καινοτόμο 

Επιχειρηματικότητα 

 

mailto:caliper-win@epu.ntua.gr


 
Ημερίδα: Γυναίκες στην Καινοτομία 

 

 

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation 

programme under grant agreement no 873134 

4 

κα. Ρούλα Μπαχταλιά, Διευθύντρια & μέλος ΣΕ, egg - enter•grow•go 

11.35 – 11.45 Ερωτήσεις & Συζήτηση  

Θεματική Ενότητα: Ενσωμάτωση της Έμφυλης Διάστασης στην Καινοτομία - Επιχειρηματικότητα 

11.45 – 12.00 Εισήγηση: Ο Καινοτόμος Θηλυκός Νους 

Δρ. Ρίβα Λάββα, Επίκ. Καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

ΕΜΠ, Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας Φύλων ΕΜΠ 

 

12.00 – 12.10 Ερωτήσεις & Συζήτηση  

12.10-12.30 Διάλειμμα  

 Συζήτηση πάνελ  

12.30-13.25 Προσκεκλημένες:  

 

κα. Έλενα Μπάρλα, Iδρύτρια & Διευθύνουσα σύμβουλος της Among 

Doctors, Διευθύντρια του τμήματος Ψηφιακού Μετασχηματισμού και 

Βιώσιμης Καινοτομίας στην Stanton Chase Αθήνας 

 

 

κα. Ιωάννα Στανεγλούδη, Συνιδρύτρια & Chief Risk Officer της Finclude 

 

 

κα. Καλλιόπη Δαλακλείδη, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα 

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 

Πρόεδρος του IEEE Greece Section Women in Engineering Affinity Group 

 

 

κα. Μάγκυ Κοντού, Συνιδρύτρια - Lead Product & UI/UX Designer, 

SimpleApps 

 

 

Δρ. Ρίβα Λάββα, Επίκ. Καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

ΕΜΠ, Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας Φύλων ΕΜΠ 

 

 

κα. Ρούλα Μπαχταλιά, Διευθύντρια & μέλος ΣΕ, egg - enter•grow•go 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/elenabarla/
https://www.linkedin.com/in/ioannastan/
https://www.linkedin.com/in/kalliopi-dalakleidi-7ab2a490/
https://www.linkedin.com/in/magykontou/
https://www.linkedin.com/in/riva-lava-674ab417/
https://www.linkedin.com/in/roulabachtalia/
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13.30 Τέλος της Ημερίδας  

Σύντομα Βιογραφικά 

Η Έλενα Μπάρλα είναι ανώτερο διοικητικό στέλεχος με πολυετή επιτυχημένη 

σταδιοδρομία σε μεγάλες πολυεθνικές και startup εταιρείες στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό, και σε ποικίλους τομείς, όπως Βιομηχανία, Τεχνολογία, Ψηφιακή Υγεία, 

Καταναλωτικά Προϊόντα, Εκδόσεις κτλ.   

Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

(ΕΜΠ) και κάτοχος MBA στα διεθνή οικονομικά και διοίκηση από το SDA Bocconi 

(Μιλάνο Ιταλίας), καθώς και πιστοποιημένη στο πεδίο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού στο χώρο της 

υγείας, από το Harvard Medical School.  

Απέκτησε πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε διευθυντικό επίπεδο, σε Συγχωνεύσεις (Mergers & 

Acquisitions), Διαχείρηση Αλλαγής (Change Management), Επιχειρησιακή Στρατηγική (Corporate Strategy), 

Ψηφιακό Μετασχηματισμό (Digital Transformation) και Διαχείριση Έργων μεγάλης κλίμακας, εργαζόμενη 

σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, όπως την Procter & Gamble Αγγλίας, την Elsevier (Health Division) Ιταλίας 

και την Ericsson Ελλάδας. 

Από το 2013 είναι ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Among Doctors, μιας διεθνούς, βραβευμένης 

πλατφόρμας στον χώρο της ψηφιακής υγείας, συγκαταλεγόμενη στις κορυφαίες 9 του είδους της 

παγκοσμίως, καθώς και Διευθύντρια του νέου επιχειρησιακού τμήματος Ψηφιακού Μετασχηματισμού και 

Βιώσιμης Καινοτομίας στην Stanton Chase Αθήνας, από τον Μάϊο του 2021 

Η Ιωάννα Στανεγλούδη είναι έμπειρο στέλεχος στον τομέα του πιστωτικού κινδύνου 
με 20 χρόνια εμπειρίας στις τραπεζικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Έχει 
αναλάβει θέσεις που σχετίζονται με την αξιολόγηση και διαχείριση του πιστωτικού 
κινδύνου. Έχει σημαντική εμπειρία σε χρηματοοικονομικά επιχειρηματικά μοντέλα, 
καθώς και σε οικονομικές αναλύσεις για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες 
παροχής συμβουλών. Ανά τα χρόνια έχει αναλάβει ανώτερες εκτελεστικές θέσεις σε 
τράπεζες και συμβουλευτικές εταιρείες. 

Η Ιωάννα είναι co-founder & Chief Risk Officer της Finclude, ενός πανευρωπαϊκού φορέα πιστοληπτικής 
αξιολόγησης για φυσικά πρόσωπα, που αξιολογεί την δυνατότητα αποπληρωμής και την πιστοληπτική 
ικανότητα μέσω συμπεριφορικής ανάλυσης σε δεδομένα τραπεζικών συναλλαγών. 

Η Finclude ήταν στις δέκα φιναλίστ του παγκόσμιου διαγωνισμού για γυναίκες ιδρυτές που 

πραγματοποιήθηκε από το Venture Fund της Microsoft, ήταν νικήτρια του διαγωνισμού New Venture από 

το Πανεπιστήμιο NYU Stern, καθώς και στον παγκόσμιο διαγωνισμό pitcHer στα πλαίσια του Grace Hopper 

Celebration. Η Finclude έχει κερδίσει πολλες διακρίσεις μέχρι σήμερα και συμπεριλήφθηκε στην έκθεση 

Youth Solutions, με τις 50 εταιρείες παγκοσμίως που προωθούν τους στόχους του ΟΗΕ. Η Ιωάννα ήταν στη 

λίστα του περιοδικού Fortune "Fortune 40 κάτω από 40" για την Ελλάδα για το 2019 & 2021, τιμήθηκε στη 

λίστα των NYC Fintech Women για το 2020, βραβεύτηκε με το Greek International Women Award (2021) και 

πρόσφατα (2022) βρέθηκε στη λίστα των Senior Leaders της Women in Fintech Powerlist. 

https://www.cnet.com/news/microsoft-names-the-finalists-of-its-4m-female-founders-competition/
https://www.stern.nyu.edu/experience-stern/news-events/nyu-300k-entrepreneurs-challenge-finals-awards-ceremony-2019
https://ghc.anitab.org/programs-and-awards/2020-pitcher-winners
https://www.finclude.ai/blog/verge-capital-was-awarded-innovation-funding
http://www.youthsolutions.report/2019report
https://www.fortunegreece.com/business-list/40-under-40-2019-afti-ine-i-nei-ellines-epichirimaties-pou-xechorisan/giannis-gkiokas-ioanna-stanegloudi
https://www.nycfintechwomen.com/inspiring-fintech-females-2020
https://greekinternationalwomenawards.com/2nd-giwa-winners/
https://www.innovatefinance.com/womeninfintech/powerlist2021/
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Η Καλλιόπη Β. Δαλακλείδη έλαβε το Δίπλωμά της από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 2005. 
Έπειτα, εργάστηκε ως μηχανικός γνώσης για την αυτόματη εξαγωγή σημασιολογικής 
πληροφορίας από οπτικοακουστικό υλικό στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος BOEMIE ως μέλος του εργαστηρίου Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων 
και Εικόνας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έλαβε υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 
για την εκπόνηση της διδακτορικής της διατριβής (2012-2017) με τίτλο «Aνάπτυξη 
Υπολογιστικών Συστημάτων Υποστήριξης Ιατρικών Αποφάσεων για τη Διαχείριση του 
Σακχαρώδους Διαβήτη».  

Το 2017, η ομάδα της κέρδισε το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό καινοτομίας της 
Intrasoft International. Από το 2012 συμμετέχει, αρχικά ως υποψήφια διδάκτορας και έπειτα ως 
μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο εργαστήριο Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας 
της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στη 
διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων Προσομοίωση Φυσιολογικών Συστημάτων, Ιατρική Απεικόνιση 
και Ψηφιακή Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας, Τεχνολογίες Κινητής και Ηλεκτρονικής Υγείας και Εργαστήριο 
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της Σχολής και του μεταπτυχιακού μαθήματος Βασικές αρχές και τεχνολογίες 
Βιοπληροφορικής. Από το Μάιο του 2021 συνεργάζεται ερευνητικά και με το Τμήμα Επιστήμης και 
Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  

Έχει διατελέσει κριτής σε τέσσερα επιστημονικά περιοδικά και σε έξι διεθνή συνέδρια. Είναι πολλά χρόνια 
μέλος του ΤΕΕ και του παγκόσμιου Institute of Electrical and Electronics Engineers (ΙΕΕΕ).  Από τις αρχές του 
2020, είναι πρόεδρος του IEEE Greece Section Women in Engineering Affinity Group. Στα ερευνητικά της 
ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται οι τεχνολογίες σημασιολογικού ιστού, οι αλγόριθμοι μηχανικής και βαθιάς 
μάθησης, οι τεχνικές όρασης υπολογιστών και τα υπολογιστικά συστήματα υποστήριξης ιατρικών 
αποφάσεων για τη διαχείριση χρόνιων ασθενειών 

 

Η Μάγκυ Κοντού είναι συν-ιδρύτρια & Lead Product and UI/UX Designer στην 

εταιρία SimpleApps, ένα πολυβραβευμένο mobile και digital marketing agency, 

που συνεργάζεται με κάποια από τα πιο δημοφιλή brands στην Ελλάδα. Οι 

υπηρεσίες της εταιρίας έχουν διακριθεί με περισσότερα από 12 βραβεία 

καινοτομίας, design και επιχειρηματικότητας παγκοσμίως. Κατά τη διάρκεια 

των σπουδών της συν-ίδρυσε την εταιρία, ενώ σήμερα - συνδυάζοντας την αγάπη της για το UI/UΧ Design 

και τις mobile τεχνολογίες – επιβλέπει το δημιουργικό κομμάτι των υπηρεσιών που προσφέρονται σε 

διαφορετικά digital κανάλια. Έχει συμπεριληφθεί δύο φορές στη λίστα 40under40 list του Fortune Greece, 

έχει εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Global Entrepreneurship Summit 2016 (GES) που διοργανώθηκε στο San 

Francisco και συμμετέχει ως εκπαιδεύτρια στο πρόγραμμα Grow with Google για digital skills.  H Μάγκυ 

είναι ξεκάθαρα "νυχτοπούλι", λατρεύει τα gadgets και στον ελεύθερο χρόνο της παίζει video games και 

LEGO. Είναι κάτοχος BSc in Computer Science και MSc in Mobile Computing από το University of 

Hertfordshire (UH), UK. Είναι επίσης συν-διοργανώτρια του Google Developers Group Athens (GDG) και 

Ambassador των Women Techmakers (Google πρωτοβουλία).  
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Η Σταυρούλα (Ρίβα) Λάββα είναι Αρχιτέκτων-Μηχανικός ΕΜΠ, Δρ Αρχιτεκτονικής 
ΑΠΘ, με σπουδές αρχιτεκτονικού σχεδιασμού στη σχολή Cooper Union της Νέας 
Υόρκης.Είναι Επίκουρη Καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ με αντικείμενο 
την  αρχιτεκτονική σύνθεση και την αρχιτεκτονική κληρονομιά. Έχει εργαστεί ως 
αρχιτέκτων στην Αθήνα και τη Νέα Υόρκη. Η Ρίβα Λάββα έχει εκδόσει το 
σύγγραμμα «ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ_Τοπία του Νου», εκδόσεις Ε.Μ.Π. κι έχει επιμεληθεί δυο 
εκδόσεις του συγγράμματος «Ζητήματα Πολιτιστικής Διαχείρισης», εκδόσεις 
Μέλισσα. Έχει δημοσιεύσει σειρά άρθρων για την αρχιτεκτονική και το τοπίο, έχει 

συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα για την αρχιτεκτονική κληρονομιά κι έχει επιμεληθεί σειρά 
εκπομπών για την ελληνική πόλη και αρχιτεκτονική για την δημόσια τηλεόραση. 

 

Η Ρούλα Μπαχταλιά είναι Διευθύντρια και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής 

egg – enter•grow•go. Το egg - enter•grow•go αποτελεί έναν από τους πιο 

επιτυχημένους επιχειρηματικούς επιταχυντές στην Ελλάδα.  

Το egg αποτελείται από δύο διακριτές  πλατφόρμες υποστήριξης, την 

Πλατφόρμα “Start-Up” η οποία απευθύνεται σε επιχειρηματικές ομάδες και 

νεοφυείς εταιρείες, την Πλατφόρμα “Scale-Up” η οποία απευθύνεται σε πιο 

ώριμα start-ups που αναζητούν τον επόμενο γύρο χρηματοδότησης και το Συνεργατικό Σχηματισμό 

Καινοτομίας στους τομείς Τουρισμού & Πολιτισμού. Αποτελεί μία πρωτοβουλία της Τράπεζας Eurobank που 

σχεδίασε και υλοποιεί σε συνεργασία με το Corallia του Ε.Κ. Αθηνά. 

Η Ρούλα Μπαχταλιά έχει 25ετή πορεία στην ανάπτυξη & διοίκηση ομάδων & καναλιών πωλήσεων στον 

ευρύτερο χώρο των Νέων Τεχνολογιών,  ενώ έχει  σημαντική επαγγελματική εμπειρία σε τεχνικές 

Μάρκετινγκ & στρατηγικής ανάπτυξης νέων αγορών και οικοσυστημάτων.  

Είναι κάτοχος Master σε Business Administration από το Bath University της Αγγλίας. Είναι πιστοποιημένη 

από το CIM (Chartered Institute of Marketing) και από το IPMA (International Project Management 

Association).  

Είναι επίσης μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας. 

 

 


