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Σύντομη Παρουσίαση Μεντόρων 
 
 

Ζωή Βαδράτσικα, Οικονομολόγος 

Η κ. Ζωή Βαδράτσικα είναι οικονομολόγος με ειδίκευση στις Δημόσιες Σχέσεις. Ως 

ελεύθερη επαγγελματίας και διαχειρίστρια της ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ 

από το 1997 διαθέτει ιδιαίτερη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών ανάδειξης κλάδων 

οικονομικής δραστηριότητας και χάραξης στρατηγικών ανάπτυξης, καθώς και στην παροχή 

συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης σε ανέργους, νέους επιχειρηματίες και 

επιχειρήσεις σε θέματα επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας. 

 

Θεμιστοκλής Σφέτσας, Χημικός Μηχανικός -MSc, υπ. Διδάκτωρ 

Ο κ. Θεμιστοκλής Σφέτσας είναι διπλωματούχος Χημικός μηχανικός και κάτοχος 

μεταπτυχιακού τίτλου. Είναι τεχνικός και υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου του Q-lab 

(ιδιωτικά ερευνητικά & αναλυτικά εργαστήρια) και έχει αναπτύξει μια ποικιλία 

αναλυτικών μεθοδολογιών και συστημάτων ποιότητας. Έχει συμμετάσχει σε πολλά 

ερευνητικά προγράμματα καθώς και σε ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, 

ενώ διαθέτει και πολυετή διδακτική εμπειρία.  

 

Γιώργος Πετρίδης Χημικός Μηχανικός-M.Sc. Περιβαλλοντολόγος 

Ο κ. Γεώργιος Πετρίδης είναι διπλωματούχος Χημικός μηχανικός και κάτοχος 

μεταπτυχιακού τίτλου στον τομέα του Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Έργων Υποδομής. 

Είναι Επιστημονικός συνεργάτης του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος που 

λειτουργεί ως μια διεθνής συστάδα νέων τεχνολογιών και καινοτομίας. Διαθέτει πολυετή 

προϋπηρεσία στη σύνταξη Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στη σύνθεση φακέλων 

υποψηφιότητας για την ένταξη Επενδύσεων, ενώ έχει εμπειρία ως Μέλος Επιτροπής 

Αξιολόγησης φακέλων υποψηφιότητας για την ένταξη επενδυτικών έργων στον τομέα του 

περιβάλλοντος.  
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Σίμος Μπενσασσών 

Πτυχίο αρχιτεκτονικής - ΑΠΘ και επιστήμης υπολογιστών University of London. Σύμβουλος 

σε θέματα πληροφορικής και μετέπειτα επιχειρηματίας στο Cambridge της Αγγλίας. Το 

πρώτο Software House που ίδρυσε το 1980 εξακολουθεί να υφίσταται. Το δεύτερο που 

ίδρυσε στο Βέλγιο έκλεισε. Μπήκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1990 όπου αρχικά ήταν 

υπεύθυνος για την χρηματοδότηση της βασικής έρευνας στην πληροφορική και τις 

τηλεπικοινωνίες - στα πλαίσια της μονάδας που ηγήθηκε δημιούργησε το πρόγραμμα FET 

(Future and Emerging Technologies) το οποίο συνεχίζει μέχρι σήμερα ως FETFX. Συνέχισε 

ως επικεφαλής των διεθνών σχέσεων στους ίδιου τομείς όπου διαπραγματεύτηκε 

συνεργασίες με χώρες όπως η Ρωσία, η Κίνα και η Βραζιλία. Επιστρέφοντας στην 

Θεσσαλονίκη, δίδαξε Ευρωπαϊκή πολιτική στο ACT και το 2014 εξελέγη δημοτικός 

σύμβουλος Θεσσαλονίκης - ρόλος στα πλαίσια του οποίου ίδρυσε το OK!Thess. Κατά την 

διάρκεια του 2019 διετέλεσε και πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου. Σήμερα είναι 

σύμβουλος για θέματα επιχειρηματικότητας. 

 

Dimitrios Kourtesis, PhD 

Dimitrios Kourtesis holds a PhD in Computer Science and an MSc in Software Engineering & 

Telecommunications from the University of Sheffield. He is currently managing partner of 

Ideas Forward, technical consultant for the European Commission Joint Research Centre 

(Sustainable Transport Unit) as well as program manager and startup coach at OK!Thess. 

He has been involved in technology research, software system design and new product 

development since 2005. This has been through various roles – as R&D software engineer, 

PhD researcher, technology and product innovation consultant, company founder, advisor 

to growing businesses and angel investor. He has worked on a wide range of software 

engineering research and product development projects involving cloud service 

architectures, semantic technologies, data analytics and the Internet of Things. He has also 

worked with many early-stage technology startups on product discovery and investment 

readiness.  
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Stefanos Tsiakmakis, PhD 

Stefanos Tsiakmakis holds a PhD and a MSc in Mechanical Engineering from Aristotle 

University of Thessaloniki and Ecole Centrale Paris, as well as a BSc in Applied Economics 

from Université Paris Dauphine. He is a co-founder of BIO2CHP PC, an Aristotle University’s 

spin-off, where he leads business development, a co-founder and managing partner of 

Ideas Forward PC, while he also supports OK!Thess as a startup coach. He is passionate 

about technology and business model innovation.Throughout his career he undertook 

various roles ranging from pure engineering to finance, participating in projects for 

academia, private sector, and the European Commission. During his collaboration with the 

Joint Research Centre of the European Commission he focused mainly on the development 

of CO2MPAS, a CO2 emissions simulator for light-duty vehicles, designed to support the 

transition from NEDC to WLTP, according to the EU legislations 1152/EUR/2017 and 

1153/EUR/2017.  

 

Nikolaos Tsoniotis, Meng 
Nikolaos Tsoniotis holds an MEng in Electronic Engineering & Electronic Communication 

Eng. from the University of Hull, UK and started his engineering career working as a 

Telecommunications R&D Engineer for over a decade. He is currently a co-founder and 

managing partner of Ideas Forward PC. His expertise includes Product Strategy and 

Innovation & Product Management. He has worked as a researcher in academia 

investigating emerging technologies and how they apply to Education, Transport, Energy 

and other sectors. He is a serial entrepreneur with ICT and Energy sector efforts, startup 

coach/mentor in major events such as Startup Weekend and NASA Space Apps Challenge 

and is a resident coach at OK!Thess pre-incubator in Thessaloniki, Greece. 

 


