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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία, την 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής 
Προώθησης της Επιχειρηματικότητας, την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014 στην έδρα 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Μυτιλήνη. 
 
Η Επιτροπή Προώθησης της Επιχειρηματικότητας αποτελεί μια καινοτομία 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου και έχει συμβουλευτικό ρόλο προς τη 
Συντονιστική Επιτροπή της Δ.Α.ΣΤΑ. και τη Διοίκηση του Ιδρύματος, σε 
θέματα δικτύωσης και διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με Φορείς και 
Οργανισμούς, οι οποίοι σχετίζονται με την απασχόληση, με την αγορά 
εργασίας και την επιχειρηματικότητα. 

Στη Συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι κοινωνικών εταίρων όπως για 
παράδειγμα εκπρόσωποι από όλα τα νησιωτικά Επιμελητήρια (Λέσβου, Χίου, 
Κυκλάδων, Σάμου, Δωδεκανήσου), την ΓΣΕΕ, την ΓΣΕΒΕΕ, τον ΣΕΒ, και την 
ΚΕΔΕ. 

Στο πλαίσιο της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής έλαβαν χώρα παρουσιάσεις για 
το Ίδρυμα, τα Τμήματά του, τα ερευνητικά Ιδρυματικά έργα και τον ρόλο και 
τη σημασία της Επιτροπής Προώθησης Επιχειρηματικότητας. Επίσης 
εξετάστηκε η δυνατότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο ως παράγοντας ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας και της 
Καινοτομίας σε τοπικό – περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, εφαρμόζοντας 
καλές πρακτικές και παρουσιάζοντας καλά παραδείγματα και τρόπους 
μεταφοράς τεχνογνωσίας που κατέχει. 

Επιπρόσθετα στην 1η συνεδρίαση διατυπώθηκαν προτάσεις από τους 
συμμετέχοντες φορείς για τους τομείς συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου με σκοπό να δημιουργηθούν ομάδες εργασίας της Επιτροπής που θα 
καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις σε θέματα Επιχειρηματικότητας και 
Καινοτομίας. Παράλληλα παρουσιάστηκε το Πρωτόκολλο Συνεργασίας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ. 
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Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρακαλώ καλέστε στο 
Γραφείο Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) στα τηλέφωνα 
2251036777, 2251036775 email: career@aegean.gr 

Μυτιλήνη 02/04/2014 

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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