
Το Σάββατο 18 Μαρτίου, στον χώρο «Προορισμός 
Παπαστράτος» στον Πειραιά, διεξήχθησαν με απόλυτη 
επιτυχία τα Παπαστράτος Start-Up/Scale-Up Greece Awards 
2017, ένα ολοήμερο event αποκλειστικά αφιερωμένο 
στην ελληνική καινοτόμο επιχείρηση, παρουσία δεκάδων 
ανώτατων και ανώτερων εκπροσώπων της επιχειρηματικής 
κοινότητας,  επενδυτών, ακαδημαϊκών, δημοσιογράφων, 
εκπροσώπων θεσμικών ενώσεων και φορέων. Η διαγωνιστική 
διαδικασία ανέδειξε 20 επιχειρήσεις που βραβεύθηκαν, ενώ 
απονεμήθηκαν έπαινοι και στις 48 επιχειρήσεις που πέρασαν 
στην shortlist του διαγωνισμού. Στα highlight της φετινής 
διοργάνωσης ήταν και η βράβευση του Νίκου Δρανδάκη, 

Founder & CEO του Taxibeat, ενός από τους 
πλέον επιτυχημένους έλληνες επιχειρηματίες 
που ανέδειξε το ελληνικό start-up 
οικοσύστημα. Ο Νίκος Δανδράκης τιμήθηκε 
με τιμητικό βραβείο κατά τη διάρκεια της 
Τελετής Απονομής, μεταξύ άλλων για το 
επιτυχημένο λανσάρισμα του Taxibeat. 
Επίσης, κατά τη διάρκεια της Τελετής 
ανακοινώθηκε και η φοιτητική ομάδα που 
διακρίθηκε στον διεθνή φοιτητικό διαγωνισμό «Global Student 
Entrepreneur Awards (GSEA)», η οποία και θα εκπροσωπήσει 
τη χώρα μας στον αντίστοιχο παγκόσμιο διαγωνισμό. 
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Παπαστράτος Start-Up/Scale-Up Greece Awards 2017
Η νεοφυής επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα έχει λαμπρό μέλλον 
Ιδέες, δημιουργικότητα, επιμονή, πείσμα, φαντασία. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα χαρακτηριστικά της 
νεοφυούς επιχειρηματικότητας σήμερα στην Ελλάδα, όπως αναδείχθηκαν μέσα από τα Παπαστράτος Start-Up/
Scale-Up Greece Awards 2017. Για 2η χρονιά, η διοργάνωση βράβευσε τις πλέον υποσχόμενες επιχειρηματικές 
ιδέες, σε μια ολοήμερη εκδήλωση γεμάτη ζωντάνια και ουσιαστικό networking.
Της Κατερίνας Πολυμερίδου 

Παρουσιαστές βραδιάς,  
Γ. Χατζηδάκης & Ν. Κρίτσαλη
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Συμβουλές και networking
Από νωρίς το μεσημέρι, ο φιλόξενος χώρος «Προορισμός 
Παπαστράτος» είχε κατακλυστεί από τις διαγωνιζόμενες 
ομάδες αλλά και τους μέντορες και συμβούλους. Οι 
shortlisted εταιρείες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν 
ζωντανά τα project τους στην κριτική επιτροπή στο πλαίσιο 
του bootcamp και να διεκδικήσουν τις μεγάλες διακρίσεις του 
διαγωνισμού, τα βραβεία, αλλά και τις δωρεάν επαγγελματικές 
υπηρεσίες από τους υποστηρικτικούς φορείς. Τόσο στο χώρο 
του lounge όσο και σε όλες τις εγκαταστάσεις, το βασικό 
χαρακτηριστικό ήταν το έντονο networking καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ημέρας, με τους μέντορες να προσφέρουν ακούραστα 
tips και συμβουλές και όλες τις ομάδες να τεστάρουν τις ιδέες 
και να δικτυώνονται μεταξύ τους. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος 
της Κριτικής Επιτροπής καθηγητής Γιώργος Δουκίδης, μέσα 
στην ημέρα πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 150 one-
to-one συναντήσεις ανάμεσα στις διαγωνιζόμενες ομάδες και 
στους μέντορες, κάτι το οποίο ήταν και στα βασικά ζητούμενα 
της διοργάνωσης. Πολύτιμοι αρωγοί σε όλη αυτή τη διαδικασία, 
στάθηκαν φυσικά οι χορηγοί Coffee Island, Falafeladiko, Heineken 
Light, Drinkworks και νερό Θεόνη, που παρείχαν τα απαραίτητα 
«καύσιμα» σε όλους για την έντονη δραστηριότητα της ημέρας. 
Ευχάριστο διάλειμμα στάθηκαν τα εντυπωσιακά αυτοκίνητα Mini του 
χορηγού BMW Hellas που είχαν στηθεί στο χώρο, δίνοντας στους 
παρευρισκόμενους τη δυνατότητα να τα εξερευνήσουν. Φυσικά, 
ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αρωγή της εταιρείας Παπαστράτος ως 
χορηγού τίτλου των βραβείων, που φιλοξένησε αποτελεσματικά τη 
διοργάνωση στο χώρο «Προορισμός Παπαστράτος». Η διοργάνωση 
κορυφώθηκε στις 7.30 το απόγευμα, με την Τελετή Απονομής των 
βραβείων στους νικητές, μέσα σε ένα ιδιαίτερα εορταστικό κλίμα. 

«Υψηλότερο φέτος το επίπεδο»
Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Κριτικής 
Επιτροπής, καθηγητής Γιώργος Δουκίδης, ο 
διαγωνισμός φέτος κινήθηκε σε ένα υψηλότερο 
επίπεδο, με περισσότερες συμμετοχές και 
συμπεριλαμβάνοντας επίσης το κομμάτι του 
scale up εκτός του start up: «Θεωρούμε ότι 
υποστήριξη δεν χρειάζονται μόνον οι ομάδες 
στα αρχικά στάδια, αλλά και εκείνες που 

λειτουργούν ήδη για 3-4 χρόνια και πρέπει να κάνουν το επόμενο 
βήμα, είτε αυτό λέγεται εξωστρέφεια, είτε νέα προϊόντα, ή ενίσχυση σε 
ανθρώπινο δυναμικό». Σύμφωνα με τον ίδιο, το ιδιαίτερα ενδιαφέρον 
στοιχείο πέραν της υψηλής ποιότητας των συμμετοχών, ήταν και το 
υψηλό επίπεδο των ανθρώπων που στήριξαν με τις γνώσεις και την 
εξειδίκευσή τους την προσπάθεια, όλοι έμπειρα στελέχη, σύμβουλοι 
και επιχειρηματίες: «Θεωρούμε ότι οι συναντήσεις ανάμεσα στους 
μέντορες και τις ομάδες είναι και το πιο σημαντικό μέρος της όλης 
διαδικασίας, καθώς μέσα από αυτές ειπώθηκαν πολλές αλήθειες και 
δόθηκε ουσιαστική υποστήριξη». Ο ίδιος, ευχαρίστησε  όλους τους 
μέντορες και συνεχάρη όλους όσοι έφτασαν στον τελικό, άσχετα από 
το βραβείο. Όπως επεσήμανε ενθαρρυντικά, η εμπειρία έχει δείξει 
ότι μπορεί μία εταιρεία να μη λάβει βραβείο, αλλά να λάβει αργότερα 
χρηματοδότηση έχοντας εκθέσει και διαδώσει την ιδέα της στο 
κατάλληλο κοινό. Στο υψηλό επίπεδο των συμμετοχών στον φετινό 
διαγωνισμό και στην αξία της διοργάνωσης από πλευράς networking 
αναφέρθηκαν και αρκετοί από τους μέντορες με τους οποίους είχαμε 
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Επισκεφθείτε το www.startupawards.gr  
προκειμένου να δείτε το video και φωτογραφίες  
της τελετής των βραβείων.
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Γ. Δουκίδης,  
Πρόεδρος επιτροπής



την ευκαιρία να συνομιλήσουμε, καθώς όπως είπαν, παρόλο 
που η διαδικασία του bootcamp και των one-to-one sessions 
ήταν ένας… μαραθώνιος, άντλησαν και οι ίδιοι έμπνευση και 
ιδέες από τους διαγωνιζόμενους.  

«Μαθαίνουμε κι εμείς από εσάς»
Τον Σεπτέμβριο του 2016 η εταιρεία 
Παπαστράτος γιόρτασε τα 85 της χρόνια 
και, όπως ανέφερε ο Βασίλης Μανιάτης, 
Group Brand Manager Value Brands 
της εταιρείας, μπήκε σε μια νέα εποχή 
εξωστρέφειας και μεταμόρφωσης. «Η 
συγκυρία αυτή μας φέρνει πολύ κοντά 
με πολλούς από εσάς, που καταθέτετε 

ιδέες και έχετε όνειρο και όραμα να κάνετε κάτι καλύτερο. Το 
transformation που θέλουμε να κάνουμε δεν μπορεί να γίνει παρά 
μόνον εάν σκεφτούμε κι εμείς με όρους startup και υπ’ αυτή την 
έννοια, αυτό που γίνεται εδώ σήμερα είναι ένα σημαντικό κομμάτι 
επαφής με αυτό τον τρόπο σκέψης. Μέσα από το άνοιγμά μας στις 
καινοτόμες ιδέες που φέρνετε, παίρνουμε κι εμείς στοιχεία για να 
κάνουμε τη δουλειά μας καλύτερα. Μας τιμάτε με την παρουσία 
σας σήμερα εδώ και σας ευχαριστούμε». 

«Να μην παραπονιέσαι.  
Απλά να ψάχνεις για ευκαιρίες»
Ιδιαίτερη στιγμή της τελετής απονομής 
στάθηκε η τιμητική βράβευση του Νίκου 
Δρανδάκη, ιδρυτή ενός από τα πιο 
επιτυχημένα startups της ελληνικής αγοράς 
των τελευταίων ετών, του taxibeat, το οποίο 
πρόσφατα εξαγοράσθηκε από τη mytaxi. 
Απευθυνόμενος στους διαγωνιζόμενους, ο 

ίδιος τόνισε την αξία της προσπάθειας και αφοσίωσης στο στόχο: 
«Προσωπικά δεν ενθαρρύνω όλους να ασχοληθούν με το επιχειρείν. 
Αν θέλεις να γίνεις επιχειρηματίας πρέπει να αφιερωθείς 100%, να 
αφήσεις πίσω σου πολλές ευκολίες και να προετοιμαστείς για θυσίες, 
χωρίς εξασφαλισμένο αποτέλεσμα επιτυχίας. Οι δυσκολίες είναι 
πολλές, όμως καλό είναι να μην παραπονιέσαι. Απλά, να ψάχνεις για 
ευκαιρίες», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα επίσης με τον ίδιο, 
στην Ελλάδα υπάρχει πολύ ταλέντο και πολλές ιδέες, αλλά λείπει η 
δικτύωση και ανταλλαγή ιδεών: «Η καινοτομία δεν δημιουργείται σε 
κενό αέρος. Υπ’ αυτή την έννοια, σημασία δεν έχει ποιος βραβεύεται 
αλλά ότι ο ένας ακούει τον άλλο. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι το πιο 
σημαντικό όφελος διοργανώσεων όπως η σημερινή».
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Στήριξη από σημαντικές 

προσωπικότητες και φορείς 

Οι υποψηφιότητες των Παπαστράτος Start-Up/

Scale-Up Greece Awards 2017 αξιολογήθηκαν 

από Επιτροπή Αξιολόγησης που απαρτίζεται από 

αναγνωρισμένους επιχειρηματίες και ακαδημαϊκούς, 

καθώς και σημαντικές προσωπικότητες του Start-

up και Scale-up οικοσυστήματος. Τα βραβεία 

υποστήριξαν το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

& Επιχειρείν (ELTRUN), η Μονάδα Καινοτομίας 

και Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), το EKINISI LAB – ΣΕΒ,  

ο ΣΕΠΕ.

•  Chris Habachy, Charge Ventures

•  Ξενοφών Βουδούρογλου, 7L Capital Partners

•  Νικόλαος Γκιούρας, Hellenic Capital Partners

•  Ελένη Κολοφωτιά, Υπουργείο Οικονομίας

•  Παναγιώτης Σολωμός, First Athens AE

•  Νικόλας Τακάς, THERMI Ventures S.A.

•  Eric Parks, Tempo-OMD

•  Απόστολος Αποστολάκης, Venturefriends

•  Ερρίκος Αρώνες, The People’s Trust

•  Γιώργος Δημόπουλος, Venturefriends

•  Καθ. Γιάννης Καλογήρου, ΕΜΠ

•  Καθ. Γιώργος Δουκίδης, ELTRUN – ΟΠΑ

•  Γιώργος Καμέτας, NBG Business Seeds

•  Στέφανος Κατσίμπας, Venturefriends

•  Πέτρος Κόκκαλης, BlueGrowth / Δήμος Πειραιά

•  Παντελής Κονταξάκης, Χρυσή Ευκαιρία Group

•  Δημήτρης Μέμος, MarineTraffic

•  Δανάη Μπεζεντάκου, Navigator Shipping 

Consultants LTD & Young Global Leader

•  Γιώργος Νικολετάκης, 100mentors

•  Αλέξανδρος Νούσιας, Hellenic 

Entrepreneurship Award 

•  Θωμάς Ρούμπας, Επιχειρηματίας

•  Οδυσσέας Ντότσικας, Think Digital Group

•  Aλέξανδρος Ρούστας, iqbility

•  Γιάννης Σύρρος, ΣΕΠΕ

•  Γιώργος Σαλιάρης Φασσέας, IPG 

Mediabrands 

•  Γιώργος Στεφανόπουλος, ΕΕΚΤ

•  Γιάννης Καποδίστριας, Liquid Media

•  Μάγκυ Αθανασιάδη, ekinisilab-sev

•  Θάνος Γκανάς, Parnasse SA / OpenCircle

•  Σωτήρης Παπαντωνόπουλος, Money Market

•  Απόστολος Καλλής, Advisor

•  Γιάννης Σπυρόπουλος, Octane

•  Onic V. Palandjian, Group RMC

•  Αχιλλέας Κοτρόζος, Angel Investor

•  Dr. Michael Sarantinos, Steficon S.A

•  Ιωάννα Σαμπράκου, ΕΜηΠΕΕ 

•  Γεώργιος Κασσελάκης, Openfund

•  Βέρα Αλεξανδροπούλου, Founder VA law

•  Νικόλας Πιζάνιας, Odyssey Venture 

Partners

Παροχές υπηρεσιών αξίας στους διαγωνιζόμενους
Πέραν της αναγνώρισης των ιδεών τους, οι νικητές του διαγωνισμού λαμβάνουν 
και μια σειρά υπηρεσιών αξίας, μέσα από τις προσφορές δωροθετών. Πρόκειται για 
υπηρεσίες που προσφέρουν οι παρακάτω εταιρείες, σε συγκεκριμένο αριθμό νικητών 
κατά περίπτωση: Verity Communications (υπηρεσίες γραφείου Τύπου), Κέντρο 
Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας  (Εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες), 
Aia Relate (Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας), Thinkdigital Group (Υπηρεσίες 
επικοινωνίας), Netstudio (Συνδρομή visibility bronze & userfeel πακέτο των 5 
test), Moosend (Υπηρεσίες e-mail Marketing & Automation), Reframe (σεμινάρια 
Νeuro Sales Τraining & Neuro Linguistic Programming), Penny Kontogeorgou & 
Associates/e-business law (Nομικές υπηρεσίες), TReasurelab (συμμετοχή σε 
workshops Treasures for New Managers & συναντήσεις executive coaching), Ethel 
Agelatou (Κατασκευή εταιρικής σελίδας LinkedIn), Spiros Trivolis & Associates 
(4ωρο σεμινάριο/εργαστήριο), DrinkWorks (Cocktail Seminars), Εκδόσεις Σταμούλη 
(10 Βιβλία «Start Up, Οδηγός επιβίωσης για νέους επιχειρηματίες»).
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N. Δρανδάκης, 
Τιμητικό Βραβείο

Β. Μανιάτης, 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
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Τα βραβεία

4 PRO Μον. Ε.Π.Ε.

HOTELGENIUS S.A.
INGREDIO Doobbear

Bookyourweddingday.com

isostevia - ΑΦΟΙ Παναγώτα Ο.Ε. BUYTHEMILE SA

Longevity Diet Foods

Turnand Peripherals

Pobuca Ltd

YAMAS IKE

PLAZZ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΒΙΑ ΕΛΛΑΣΝΑΝΝΟΥΚΑ

Woof Club Travel

wappier

Mentionlytics

Owiwi Private CompanyNATECH A.E.

STELLA MARE FISHERIES
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Ενότητα Επωνυμία εταιρείας Link Shortlisted / Βραβείο

A. START - UP

Α1.  Νέες Επιχειρήσεις στη Βιομηχανία – 
Βιοτεχνία – Μεταποίηση

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΒΙΑ ΕΛΛΑΣ ΒΡΑΒΕΙΟ

GLIKAKI TSAKOFITIS GEORGIOS www.glikaki.gr Shortlisted

VROSSIS www.vrossis.com Shortlisted

YA SU Greece | Νικολέττα Σταυρούλα Ζενέτου www.yasugreece.com Shortlisted

Α2.  Νέες Επιχειρήσεις στο Λιανεμπόριο – 
Εμπόριο YAMAS IKE www.yamasdrink.com ΒΡΑΒΕΙΟ

Α3. Τεχνολογικές Νέες Επιχειρήσεις (ICT)

Pobuca Ltd ΒΡΑΒΕΙΟ

wappier ΒΡΑΒΕΙΟ

NEIL THE LITTLE EXPLORER www.neilthelittleexplorer.com Shortlisted

Reservation Engine -  the Car Rental Industry www.reservationengine.net Shortlisted

Α4.  Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Ηλεκτρονικό 
Εμπόριο

Mentionlytics www.mentionlytics.com ΒΡΑΒΕΙΟ

NETSTUDIO - Userfeel www.userfeel.com Shortlisted

Α5. Νέες Επιχειρήσεις στις Υπηρεσίες

Bookyourweddingday.com www.bookyourweddingday.com ΒΡΑΒΕΙΟ

Funkmartini www.funkmartini.gr Shortlisted

KnownOffice www.knownoffice.com Shortlisted

Α6. Fintech Εταιρείες PaymentComponents ltd. www.paymentcomponents.com Shortlisted

Α7. Toυρισμός / Πολιτισμός

PLAZZ ΒΡΑΒΕΙΟ

Butlair www.butlair.com Shortlisted

Greeking.me www.greeking.me Shortlisted

hopwave www.hopwave.com Shortlisted

Α8. Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
INGREDIO ΒΡΑΒΕΙΟ

ethelon www.ethelon.org Shortlisted

Α9.A Καινοτόμα Υπηρεσία

Doobbear ΒΡΑΒΕΙΟ

Owiwi Private Company ΒΡΑΒΕΙΟ

Woof Club Travel ΒΡΑΒΕΙΟ

AthensLive www.athenslive.gr Shortlisted

clientIQ - Client Management Agency www.clientiq.gr Shortlisted

Human Electric LTD www.humanelectric.co Shortlisted

Parklink www.parklink.eu Shortlisted

Α9.B Καινοτόμο Προϊόν / Εταιρεία

Longevity Diet Foods ΒΡΑΒΕΙΟ

Turnand Peripherals ΒΡΑΒΕΙΟ

Agrologies www.agrologies.com Shortlisted

Convert Art www.convertart.gr Shortlisted

Lighthouse Solar Systems www.lighthousesolar.eu Shortlisted

Α9.B Καινοτόμο Προϊόν / Ερευνητική Ομάδα ΜΟΝΟΦΥΛΕΤΙΚΑ ΙΚΕ Shortlisted

B. SCALE - UP

Β1. Καινοτόμα Προϊόντα / Υπηρεσίες

4 PRO Μον. Ε.Π.Ε www.4pro.com.gr ΒΡΑΒΕΙΟ

HOTELGENIUS A.E. www.hotelgenius.co Shortlisted

Mina's sauces www.greeksauces.gr Shortlisted

Palo Services www.paloservices.com Shortlisted

Β2. Ολοκληρωμένη Καινοτομία

NATECH A.E. ΒΡΑΒΕΙΟ

Cluster Βιοενέργειας & Περιβάλλοντος Δυτικής 
Μακεδονίας (CluBE) www.clube.gr Shortlisted

SPOTLIGHT POS www.spotlightpos.gr Shortlisted

ΠΡΙΓΚΙΠΩ www.prigipo.com Shortlisted

Β3. Aναπτυξιακή Προοπτική

isostevia - ΑΦΟΙ Παναγώτα Ο.Ε. www.isostevia.gr ΒΡΑΒΕΙΟ

ΝΑΝΝΟΥΚΑ ΒΡΑΒΕΙΟ

ParkAround www.parkaround.gr Shortlisted

Β4. Εξωστρεφής Δραστηριότητα

BUYTHEMILE SA www.Buythemile.com.cy ΒΡΑΒΕΙΟ

HOTELGENIUS S.A. www.hotelgenius.co ΒΡΑΒΕΙΟ

Palo Services www.paloservices.com Shortlisted

Vision Solutions www.vision-solutions.gr Shortlisted

Β5. Πρωτοποριακή Μονάδα / Τμήμα STELLA MARE FISHERIES www.stellamare.gr ΒΡΑΒΕΙΟ
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