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ΓΔΛΣΙΟ  ΣΤΠΟΤ 
 

 
         Αγρίνιο,  20 Νοεμβρίοσ  2015 

 

Γημιοσργία Μονάδας Καινοηομίας και Δπιτειρημαηικόηηηας  

Δπιμεληηηρίοσ Αιηωλοακαρνανίας (ΜΟΚΔΑ)  

ζε ζσνεργαζία με ηο κένηρο καινοηομίας ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Coventry ηοσ 

Ηνωμένοσ Βαζιλείοσ και ηοσ Δρεσνηηικού Κένηροσ ΔΚΔΦΔ “Γημόκριηος” 

 

Σν Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο ελεκεξώλεη ηηο επηρεηξήζεηο-κέιε ηνπ όηη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή θ. Ισάλλε Μπαθνύξν, Πξόεδξν ηνπ ηκήκαηνο Μεραλνιόγσλ 

Μεραληθώλ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ηνλ θ. Δπάγγειν Γθαλά, Aθαδεκατθό ηνπ 

Σκήκαηνο Μεραλνιόγσλ-Αεξνλαππεγηθήο-Απηνκαηηζκνύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Coventry 

ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ζα δεκηνπξγήζεη έλα γξαθείν  γηα ηελ ζηήξημε, ελεκέξσζε θαη 

εθπαίδεπζε ησλ λέσλ επηρεηξεκαηηώλ πνπ πξνζπαζνύλ λα ιάβνπλ ρξεκαηνδόηεζε από ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, εζληθνύο θαη ηδησηηθνύο πόξνπο θαη ηα venture capital (θαηλνηόκα 

θεθάιαηα). 

Η δξάζε καο, πνπ έρεη πάξεη ην όλνκά ηεο από ηνλ ζπλδπαζηηθό όξν ησλ αθαδεκατθώλ 

κνλάδσλ θαηλνηνκίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηα Δπηκειεηήξηα ηεο ρώξαο,  ζηνρεύεη λα 

εθπαηδεύζεη, λα θαζνδεγήζεη θαη λα ππνζηεξίμεη άηνκα πνπ επηζπκνύλ λα αλαιάβνπλ λέεο 

θαηλνηόκεο επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο. 

Μεξηθέο από ηηο πξνβιεπόκελεο δξαζηεξηόηεηεο είλαη: 

1. εηξά από καζήκαηα πνπ εζηηάδνληαη ζηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα. 

2. Τπνζηήξημε θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ ζε 

ζπλεξγαζία κε γλσζηά θέληξα θαηλνηνκίαο ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθό. 

3. Η αλάπηπμε λέσλ κεζόδσλ παξαθίλεζεο θαη πιεξνθόξεζεο ππνςήθησλ επηρεηξεκαηηώλ. 



4. Απνλνκή βξαβείσλ επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηνπο λένπο ππνςήθηνπο επηρεηξεκαηίεο πνπ ζα 

εθπνλήζνπλ ηα θαιύηεξα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα ζηα πιαίζηα ζρεηηθνύ δηαγσληζκνύ. 

Ο ζπκκεηέρσλ απνθνκίδεη θέξδε, όπσο: 

α) Μεηώλεη ηνλ επηρεηξεκαηηθό θίλδπλν (ξίζθν), εθόζνλ ζθέπηεηαη λα θάλεη δηθή ηνπ δνπιεηά 

β) Απνθηά γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο πνπ ζεσξνύληαη ζεκαληηθέο ζηελ αγνξά. 

γ) πλαλαζηξέθεηαη θαη επηθνηλσλεί κε επηρεηξεκαηίεο θαη ζηειέρε επηρεηξήζεσλ, 

απνθνκίδνληαο ζεκαληηθέο εκπεηξίεο. 

δ) Απνθηάεη γλσξηκίεο κε επελδπηέο θαη ζην ρέξη ηνπ είλαη λα ηνπο απνδείμεη ηελ αμία ηνπ θαη 

λα ηνπο πείζεη όηη ε ζπλεξγαζία ηνπο καδί ηνπ ζα είλαη επσθειήο γηα όινπο. 

ε) Γεκηνπξγεί αμηόινγν βηνγξαθηθό ζεκείσκα, πνπ είλαη ην πξώην πξάγκα πνπ εμεηάδνπλ νη 

ελδερόκελνη ζπλεξγάηεο θαη ρξεκαηνδόηεο. 

ζη) Γλσξίδεηαη κε άιια άηνκα πνπ έρνπλ ηηο ίδηεο θηινδνμίεο θαη ελδηαθέξνληα. 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα θαιείηε ζην ηειέθσλν 6944573831, 

ζπλεξγαδόκελν εηδηθό ζύκβνπιν θαη επίθνπξν θαζεγεηή θ. νθνθιή Μαθξίδε email: 

smakridis@uowm.gr, θαη ζην 26410 74531 αξκόδην από πιεπξάο Δπηκειεηεξίνπ θ. Ρόκπνια 

Γεώξγην email: grombol@epimetol.gr  .  

 

 

ΑΠΟ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 
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