
Ο Φώτης Φιλιππόπουλος είναι ειδικός στο αντικείμενο της στρατηγικής 

καινοτομίας και ιδρυτής του εργαστηρίου στρατηγικής καινοτομίας 

Shakesteer. Μέσω μιας ευρείας γκάμας, τοπικών, διεθνών και παγκόσμιων 

έργων έχει συνεργαστεί με οργανισμούς και ομάδες σε όλο τον κόσμο για τη 

δημιουργία στρατηγικής ανάπτυξης, τη σύλληψη νέας αξίας και εναρμόνιση 

καινοτόμων προϊόντων με τη δυναμική της αγοράς. 

 

Στα πλαίσια της παγκόσμιας έρευνας του στο αντικείμενο της "Επαυξημένης 

Συνεργατικής Οικονομίας” με συμμετοχή 126 οργανισμών από 18 κλάδους και 

52 χώρες, για λογαριασμό διεθνούς τραπεζικού συνδέσμου στις Βρυξέλλες, το 

Φεβρουάριο του 2017, του έχει απονεμηθεί το σήμα αριστείας για καλύτερη 

παροχή έρευνας και πληροφόρησης στα Ευρωπαϊκά Βραβεία "European 

Association Awards". 

 

Έχει επίσης κερδίσει αναγνώριση για τους στρατηγικούς διαλόγους τους οποίους 

οργανώνει και διαχειρίζεται. Συνολικά, πάνω από 500 ανώτατα διοικητικά 

στελέχη, εμπειρογνώμονες, ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες από όλα τα επίπεδα 

της διοίκησης, που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από 80 επιχειρήσεις και 

οργανισμούς από 16 κλάδους σε περισσότερες από 30 χώρες, έχουν μοιραστεί τις 

ιδέες και γνώσεις τους στο εργαστήριο στρατηγικής καινοτομίας Shakesteer. 

 

Ως εξωτερικός εμπειρογνώμονας για την καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

βοηθάει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις στην 

προσπάθειά τους να καινοτομήσουν. Επίσης, είναι επισκέπτης καθηγητής στο 

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και πιστοποιημένος εκπαιδευτής στην 

στρατηγική και την καινοτομία από το ΜΙΤ (Massachusetts Institute of 

Technology). 

 

Του αρέσει να μοιράζεται τις ιδέες του μέσα από δυναμικές παρουσιάσεις και 

ομιλίες. Μερικές από τις πιο πρόσφατες ομιλίες του περιλαμβάνουν το Διεθνές 

Συνέδριο της CIBP, στο Ρίο ντε Τζανέιρο τo 2015, ένα κορυφαίο παγκόσμιο 

γεγονός για τον κλάδο των συνεταιριστικών τραπεζών, επίσης την αποκλειστική 

ομιλία του στο μνημείο JK στη πόλη της Μπραζίλιας το 2015 και τη Διεθνή 

Σύνοδο Κορυφής των Συνεταιρισμών στο Κεμπέκ, το 2016, την κορυφαία 

εκδήλωση στο κόσμο για την ανάπτυξη των συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Μια 

από τις προσεχείς ομιλίες του περιλαμβάνει το παγκόσμιο συνέδριο των 

Πιστωτικών Ενώσεων στη Βιέννη, τον Ιούλιο 2017, το κορυφαίο παγκόσμιο 

γεγονός του κλάδου. 

 

Κατέχει διδακτορικό στη Συμπεριφορά Καταναλωτή από το Πανεπιστήμιο του 

Greenwich. Επίσης είναι απόφοιτος του παγκόσμιου επιχειρηματικού 

προγράμματος του ΜΙΤ, ενός εξαιρετικά επιλεκτικού εκπαιδευτικού 

προγράμματος για την καινοτομία το οποίο αποτελεί και σύνδεσμο μεταξύ 

ομάδων και επιχειρηματιών από όλο τον κόσμο, με το οικοσύστημα της 

καινοτομίας που περιβάλλει το ΜΙΤ. Ξεκίνησε την καριέρα του το 2016, ως 

εκπαιδευόμενος στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC), την υπηρεσία επιστήμης 

και γνώσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
 

 

 


