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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Μ.Κ.Ε) της Δομής Απασχόλησης και 

Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Κέντρο Προώθησης 

Νεανικής Επιχειρηματικότητας και Τεχνολογίας (Κε.Π.Ν.Ε.Τ) στο πλαίσιο υλοποίησης του 

Starting UP, με την υποστήριξη του Ελληνικού Συνδέσμου Νέων Επιχειρηματιών Βορείου Αιγαίου 

(Ε.Συ.Ν.Ε.Β.Α) και του Κέντρου Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος (Κ.Ε.Μ.ΕΛ) διοργανώνουν 

διήμερο σεμινάριο με θέμα «Νεανική Επιχειρηματικότητα: Χρήσιμα Εργαλεία».  

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μιχάλων 8, στη Χίο, την Τετάρτη 2 και την Πέμπτη 3 Απριλίου 2014 και 

ώρα έναρξης 9:00. 

Το σεμινάριο είναι διήμερο, συνολικής διάρκειας 9 ωρών και απευθύνεται σε φοιτητές/τριες 

προπτυχιακούς/κές και μεταπτυχιακούς/κές, καθώς και απόφοιτους όλων των Τμημάτων του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

Στόχος της διοργάνωσης ενός τέτοιου σεμιναρίου, μέσα στο ιδιαίτερα αντίξοο περιβάλλον της 

συνεχιζόμενης κρίσης και έλλειψης προοπτικών για τους νέους ανθρώπους, είναι να προωθήσει την 

έννοια της επιχειρηματικότητας και να προσπαθήσει να εμπνεύσει και να βοηθήσει τους νέους/νέες 

με ενδιαφέρον στο επιχειρείν. 

Βασικό στοιχείο του σεμιναρίου θα είναι η μεταφορά της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας των 

αξιόλογων στελεχών όλων των παραπάνω φορέων στη νέα γενιά, οι οποίοι λειτουργώντας ως 

μέντορες-σύμβουλοι, θα προσπαθήσουν να δώσουν σαφείς, απλές και πρακτικές συμβουλές στους 

συμμετέχοντες, για να ξεκινήσουν μια επιχειρηματική πρωτοβουλία. Στο σώμα των μεντόρων-

συμβούλων θα μετέχουν και ακαδημαϊκοί δάσκαλοι και εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Χίου στο 

πλαίσιο του πρωτοκόλλου συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 
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Στο σεμινάριο θα συμμετέχουν με εισηγήσεις τους: 

 Ορέστης Ματσούκας, Συντονιστής πολυδράσης StartingUP 

 Αντώνης Κουτσουράδης, Μέλος του ΚΕΜΕΛ 

 Βασίλης Μήτσουρας, Πρόεδρος Ε.ΣΥ.Ν.Ε. Βορείου Αιγαίου  

 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις παρακαλώ καλέστε στο Γραφείο της Μονάδας 

Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο τηλέφωνο 2271035083 και στο email: 

chios.mke@aegean.gr και επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας http://mke.aegean.gr/. Υπεύθυνη 

επικοινωνίας η κα Ρούλα Αμπαζή. 

 

Χίος  28/03/2014 

 

Ιωάννης Κάλλας 

Ιδρυματικός Υπεύθυνος Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

                                   Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού  

                                                               και Ανάπτυξης 

 

                   

 

Το έργο «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους 
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