
Βιογραφικά Ομιλητών

Ομιλητής 1 - Ξενοφών Ζαδές

Σύμβουλος ακίνητης περιουσίας απο το 2005 με μεγάλη εμπειρία στο real estate , ιδρυτής της
Zadeshome. Εξειδικεύεται στο commercial real estate ενώ εκπαιδεύεται μόνιμα σε ότι καινούργιο
υπάρχει στον κλάδο . Απο το 2005 ξεκίνησε στο δυκτιο της Remax όπου και ήτανε στις πρώτες
θέσεις σε παραγωγή στην Ελλάδα για συνεχή 10 χρόνια . Δημιούργησε απο τις πρώτες
κρηματομεσιτικεσ ομάδες στην Ελλάδα . Απο το 2018 ανήκει σαν mega agent στην Keller Williams
στη Λάρισα έχοντας μια ομάδα 10ατομων ενώ παράλληλα σαν επενδυτής συμμετέχει στο κεντρικό
γραφείο της Keller Williams στην Αθήνα , με ομάδα 3 συνεργατών . Σήμερα αναπτύσσει τις ομαδες
Του και βοηθάει ανθρωπουσ Να μάθουν το χώρο του real estate .Αγάπη για τ ακινητο και την
συνεχή προσωπική βελτίωση , πάθος του τα ταξίδια και η ανάπτυξη του public speaking. Μοιράζει
το χρόνο του Αθήνα- Λάρισα όπου ζει με την οικογένεια του .

Ομιλήτρια 2 – Kλεοπάτρα Αλαμανταριώτου
Η Κλεοπάτρα Αλαμανταριώτου έχει σπουδάσει την τέχνη της Μαιευτικής στο ΑΤΕΙ Αθήνας, είναι απόφοιτος του
Πανεπιστημίου City του Λονδίνου και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Πληροφορική Υγείας από το
2008. Κατέχει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Μαιευτική από το Πανεπιστήμιο του Middlesex (2007).
Επιπλέον, είναι ιδρύτρια και Διευθύνων Σύμβουλος του κέντρου Βιομιμητισμός Ελλάδος έρευνα και Καινοτομίας
(Biomimicry Greece Research and Innovation Centre), καθώς και ενεργό μέλος του Singularity University σε 22
χώρες.
Η Κλεοπάτρα Αλαμανταριώτου είναι Εθνική Εκπρόσωπος πάνω από 8 χρόνια σε Ευρωπαϊκά προγράμματα (όπως
COST European programmes) έχει κερδίσει αρκετά βραβεία και υποτροφίες. Ηταν υπεύθυνη στο γραφείο
Καινοτομίας και Ποιότητας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.
Έχει συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα στο Bocconi University Milan Italy, Trinity College Dublin,
Massachusetts Institute of Technology MIT, John Hopkins Bloomberg School of Public Health center for
communication programs.
Από το 2016 έχει επιλεχτεί ως παγκόσμιος ηγέτης διοργάνωσης του ΝASA SPACE σε συνεργασία με το ανοικτό
κέντρο καινοτομίας της NASA της Αμερικής, και επίσης το 2017 επιλέχτηκε για εκπαίδευση από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό διαστήματος (ESA) Kαθώς επίσης είναι συν- Ιδρύτρια του Greek New Space society Ελληνικού
συλλόγου νέας διαστημικής οικονομίας.

Ομιλητής 3 –Παναγιώτης Πατσαρός

Είμαι 46 χρονών, παντρεμένος με ένα παιδί, κάτοικος Θεσσαλονίκης. Είμαι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος
και εργάζομαι από το 2000 ως Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία στο ΣΕΠΕ στην
Θεσσαλονίκη. Είμαι απόφοιτος του τμήματος Τοπογραφίας του ΤΕΙ Αθήνας. Έχω μεταπτυχιακό δίπλωμα
στο Περιβάλλον – Νέες Τεχνολογίες, από το τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Πρόσφατα
πήρα πτυχίο στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ) από το ΕΑΠ, ενώ παρακολουθώ και το
μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Διαχείριση Τεχνικών Έργων» του ΕΑΠ. Μιλάω δύο γλώσσες (Αγγλικά
και Γερμανικά) και έχω ως χόμπι το γυμναστήριο και το διάβασμα.


