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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Από την Τετάρτη 23 Απριλίου έως το Σάββατο 3 Μαΐου διοργανώνεται στην Ρόδο το Forum 

IndustrialDesigners@theAegean (www.aegeandesignforum.gr) για τους/τις φοιτητές/τριες 

του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου. Το Forum θα περιλαμβάνει έκθεση έργων/σχεδιαστικών προτάσεων των 

φοιτητών/τριών, ενημερωτικές ομιλίες στο κοινό από επαγγελματίες του Industrial Design 

αλλά και από φοιτητές/τριες και αποφοίτους του Τμήματος καθώς και συναντήσεις με 

επαγγελματίες και επιχειρηματίες.  

Ταυτόχρονα, όμως, επειδή επίκεντρο του Forum είναι οι φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου, 

το ταλέντο και η δημιουργικότητα τους, θα προβληθούν στις παράλληλες εκδηλώσεις και 

καλές πρακτικές δημιουργικών πρωτοβουλιών των φοιτητών/τριών των Τμημάτων της Ρόδου 

(Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών).  

Το Forum ΙndustrialDesigners@theAegean γίνεται με πρωτοβουλία της κοινωφελούς 

εταιρίας αέλια (www.aelialab.gr) και σε συνδιοργάνωση με το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης 

Προϊόντων και Συστημάτων, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την υποστήριξη του 

Γραφείου Διασύνδεσης της Δ.Α.ΣΤΑ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Κεντρικός στόχος του Forum είναι η ανάδειξη της δυναμικής και των επαγγελματικών 

προοπτικών των φοιτητών/τριών του Τ.Μ.Σ.Π.Σ. και η επαφή τους με τους επαγγελματίες και 

επιχειρηματίες από νησιά του Νοτίου Αιγαίου που ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν το 

ελληνικό industrial design για τις επιχειρήσεις τους και να αποτελέσουν τους νέους 

δυνητικούς πελάτες των ταλαντούχων νέων Ελλήνων industrial designers. Επιδίωξη της 

αέλια (www.aelialab.gr) και της Δ.Α.ΣΤΑ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι το Forum να 

επαναλαμβάνεται περιοδικά στο Νότιο Αιγαίο αλλά και να αποτελέσει την αρχή για 

αντίστοιχα Forum για φοιτητές/τριες άλλων επιστημονικών πεδίων. 

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο νέο πλαίσιο λειτουργίας του, όπως 

αυτό διαμορφώνεται με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση: 

2007-2013", στοχεύει στη στήριξη των φοιτητών/τριών και των αποφοίτων του, να 

προσεγγίσουν ομαλά τη μελλοντική τους σταδιοδρομία, εναρμονισμένη με τις γνώσεις που 

αποκόμισαν από τις σπουδές και τις προσωπικές τους δεξιότητες. Στο ανωτέρω πλαίσιο 

υποστηρίζει την πρωτοβουλία της κοινωφελούς εταιρίας αέλια. 

Το Forum θα φιλοξενηθεί στο Νεστορίδειο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης της Πόλης της 

Ρόδου (www.mgamuseum.gr).  

Περισσότερα για το Forum IndustrialDesigners@theAegean μπορείτε να δείτε στην ειδική 

ιστοσελίδα www.aegeandesignforum.eu. 

 

mailto:career@aegean.gr
http://dasta.aegean.gr/
http://www.mgamuseum.gr/
http://www.aegeandesignforum.eu/


 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
Κτίριο Γεωγραφίας Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100 

Τηλ.: 2251036775, email : career@aegean.gr, http://dasta.aegean.gr 

 
~ 2 ~ 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις παρακαλώ καλέστε στο Γραφείο Δομής 

Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) στα τηλέφωνα 2251036777, 2251036775 email: 

career@aegean.gr 

Μυτιλήνη 11/04/2014 

Ιωάννης Κάλλας 

Ιδρυματικός Υπεύθυνος Δ.Α.ΣΤΑ. 

                                   Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού  

                                                               και Ανάπτυξης 

 

Το έργο «Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Πανεπιστημίου Αιγαίου» υλοποιείται στο πλαίσιο 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση: 2007-2013" και συγχρηματοδοτείται από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους.  
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