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Τεχνολογικές λύσεις για Ανθρώπους που ξεχνούν... λίγο ή πολύ
Βασίλης Γιαννακόπουλος

Marketing & Impact Manager, SciFY
O Βασίλης Γιαννακόπουλος είναι πτυχιούχος του τμήματος
Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, από το οποίο έλαβε και τον
Μεταπτυχιακό του τίτλο στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων.
Έχει εργαστεί σε κορυφαία εταιρεία έρευνας αγοράς στην
Ελλάδα, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας έρευνες για μεγάλες
εταιρείες όπως η Shell και η Coca-Cola, ως product
manager στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, καθώς και ως
υπάλληλος στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης. Σήμερα εργάζεται ως υπεύθυνος Μάρκετινγκ
και Διασφάλισης Κοινωνικού Αντικτύπου στη SciFY.

Νίκος Δρόσος

Project Manager
European Projects, SingularLogic S.A.
Ο Νίκος Δρόσος είναι απόφοιτος του τμήματος Διοικητικής
Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών. Κάτοχος MSc στα Πληροφοριακά συστήματα (με
εξειδίκευση στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων)
από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργαζόμενος στην
SingularLogic από το 2009 είναι στο τμήμα Ευρωπαϊκών
έργων, έχει εκτεταμένη εμπειρία στα Ευρωπαϊκά και
Ελληνικά Ερευνητικά έργα. Ως διαχειριστής έργων, έχει
εμπλακεί σε διάφορα ερευνητικά έργα (Ευρωπαϊκά και
Ελληνικά), κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών υγείας
(eHealth/Ambient Assisted Living) καθώς και στον τομέα
της ασφάλειας.

Ελένη Μαργιώτη

Κλινική Νευροψυχολόγος
Εταιρεία Nόσου Alzheimer Αθηνών
Η κα Ελένη Μαργιώτη είναι Κλινική Νευροψυχολόγος και
υποψήφια διδάκτωρ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Σπούδασε Ψυχολογία στο Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος του
Μεταπτυχιακού τίτλου της Κλινικής Νευροψυχολογίας από
την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται
στην Εταιρεία Nόσου Alzheimer Αθηνών από το 2007 κι είναι
επιστημονικά υπεύθυνη για τη λειτουργία του Κέντρου
Ημέρας Alzheimer Αμαρουσίου. Επιπλέον, συμμετέχει σε
ερευνητικά προγράμματα (Long Lasting Memories,
Epidemiological study of Dementia in Greece - HELIAD) σε
συνεργασία με την Α’ Νευρολογική Κλινική του Αιγινητείου
Νοσοκομείου από το 2009 μέχρι σήμερα.

Δρ. Βασιλική Ρεντούμη
Postdoctoral Researcher
ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”

H Βασιλική Ρεντούμη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980. Το
2003 έλαβε το Πτυχίο της από το Τμήμα Eλληνικής
Φιλολογίας με κατεύθυνση Γλωσσολογία (Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΕΚΠΑ). Το 2007
ολοκλήρωσε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη “Γλωσσική
Τεχνολογία” (ΕΚΠΑ και ΕΜΠ) με Άριστα, ενώ το 2012 έλαβε
Διδακτορικό από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και
Επικοινωνιακών Συστημάτων, Παν/μιο Αιγαίου με τίτλο
Διδακτορικής Διατριβής “Ανάλυση Άποψης της Μεταφορικής
Γλώσσας”. Το Διδακτορικό της εκπονήθηκε με Υποτροφία
από το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του
ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” όπου και εργάζεται τα τελευταία 10
χρόνια ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια απασχολούμενη σε
εθνικά και διεθνή έργα. Επίσης έχει εργαστεί για 3 χρόνια
ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο St George’s University
of London όπου ασχολήθηκε με έρευνα στον τομέα της
υπολογιστικής γλωσσολογίας και ειδικότερα με εφαρμογές
της υπολογιστικής γλωσσολογίας στο λόγο ατόμων που
πάσχουν από τη νόσο Alzheimer’s. Τα τελευταία έξι χρόνια
η έρευνά της εστιάζει στην ανίχνευση και στον εντοπισμό
γλωσσολογικών δεικτών που απορρέουν από τις γλωσσικές
αλλαγές και ιδιαιτερότητες στη γλώσσα ατόμων που
πάσχουν από νευροεκφυλιστικές νόσους και ειδικότερα από
την νόσο Alzheimer’s. Αποτελέσματα της πρόσφατης
έρευνάς της έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα επιστημονικά

περιοδικά όπως το Cortex, το JΑD (Journal of Alzheimer’s
Disease) και το PLoS ONE. Σύμφωνα με το GoogleScholar
υπάρχουν 133 αναφορές στο έργο της.

Δρ. Παρασκευή Σακκά
Νευρολόγος – Ψυχίατρος
E.Πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών
Πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την άνοια και
τη νόσο Alzheimer
H Δρ. Παρασκευή Σακκά αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών ειδικεύτηκε στη Νευρολογία –
Ψυχιατρική και μετεκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο του Cambridge στη Μεγάλη Βρετανία.
Έγινε Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1992.
Εργάστηκε σαν Επιμελήτρια στη Νευρολογική Κλινική του
ΝΙΜΤΣ όπου οργάνωσε και διηύθυνε το Ιατρείο Μνήμης και
Άνοιας (1997). Από τον Οκτώβριο του 2003 εργάζεται στο
Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ σαν Διευθύντρια του Τμήματος
Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων Εγκεφάλου – Ιατρείου
Μνήμης. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια
με ανακοινώσεις και εισηγήσεις. Συμμετέχει σε ελληνικά και
διεθνή ερευνητικά προγράμματα για την Άνοια και τις
εκφυλιστικές νόσους του εγκεφάλου. Στα ερευνητικά της
ενδιαφέροντα
συμπεριλαμβάνονται
η
λειτουργική
απεικόνιση του εγκεφάλου (SPECT, PET), οι βιολογικοί
δείκτες της Άνοιας, οι μη φαρμακευτικές θεραπείες της
Άνοιας και η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην
πρόληψη και στη θεραπεία της Άνοιας. Ασχολείται ιδιαίτερα
με την κοινωνική διάσταση της Άνοιας και την επιβάρυνση
των φροντιστών. Το 2002 ίδρυσε την Εταιρεία Alzheimer
Αθηνών, στην οποία και εκλέγεται Πρόεδρος. Υπήρξε
Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας που εκπόνησε το Εθνικού
Σχέδιο Δράσης για την Άνοια και τη Νόσο Alzheimer.
Επίσης, είναι Πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου για
την Άνοια και τη Νόσο Alzheimer.
Βεβαίωση Παρακολούθησης (ηλεκτρονικά)
Είσοδος ελεύθερη - Δηλώσεις συμμετοχής: http://go.scify.gr/sfacIN21Tickets
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Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση: h
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-Για περισσότερες πληροφορίες:

Δέσποινα Χαλβατζή, M: dchalvatzi@scify.org, T: 211 400 4192
Περισσότερες πληροφορίες για τη SciFY: www.scify.org

