
   

 

 

Πρόσκληση 

Στα πλαίσια των διαδικτυακών εκδηλώσεων επαγγελματικού προσανατολισμού και της συνδεσης της 

Εκπαίδευσης με την Εργασία, που οργανώνονται από το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής 

Σμύρνης σε συνεργασία με τον Δήμο Νέας Σμύρνης, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Λυκείου 

Ευαγγελικής Σχολής, τον Σύνδεσμο Αποφοίτων της Ευαγγελικής Σχολής και το Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), το 

Σάββατο 6 Φεβρρουαρίου 2021 (17.30-19.00), θα πραγματοποιηθεί η 3η διαδικτυακή συνάντηση με 

θέμα: «Επιχειρηματικότητα: Μια καινοτόμα προσέγγιση στην επαγγελματική σταδιοδρομία των νέων».  

Σε κάθε πεδίο επαγγελματικής σταδιοδρομίας η ικανότητα επιχειρηματικότητας δίνει στους νέους τη 

δυνατότητα να αναζητούν καινοτόμες λύσεις και ευκαιρίες, να προσαρμόζονται σε αλλαγές και να 

αναπτύσσουν πρωτοβουλίες για την επαγγελματική τους εξέλιξη. Η ικανότητα επεξεργασίας επαγγελματικών 

γνώσεων και πληροφοριών, που αξιοποιούνται στη λήψη αποφάσεων, επιλογών και μεταβάσεων κατά την 

επαγγελματική σταδιοδρομία των νέων, συνδέονται με την ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας και 

συμπεριφοράς. Οι δεξιότητες της ευελιξίας, της οργανωτικότητας και της υπευθυνότητας σε συνδυασμό με 

τη δημιουργική και καινοτόμο σκέψη, που αναπτύσσεται παράλληλα με την επιχειρηματική ικανότητα, 

αποτελούν σήμερα προϋπόθεση εξασφάλισης θέσης εργασίας, αύξησης της παραγωγικότητας και δημιουργίας 

προοπτικών επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ανέλιξης. 

Εισηγητές :  

• Ιωάννου Γιώργος, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης 

και Τεχνολογίας & Διευθύνων Σύμβουλος στον Όμιλο του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας. 

• Κορρές Γιώργος, Φαρμακοποιός, Ιδρυτής της Κορρές Φυσικά Προϊόντα Α.Ε.  

• Κοντονάσιου Ελένη, Προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτικών για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία  

στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

• Δελήγιαννη Λίλη, Ph.D., F. ECS, NAE (National Academy of Engineering), Ιδρύτρια Sense4me 

• Λεβέντης Γεώργιος, Διευθύνων Εταίρος Langan Engineering. 

 

Υπεύθυνοι οργάνωσης, συντονισμού και επικοινωνίας:  

Αργύρη Παναγιώτα (M.Sc, M.Ed), Μαθηματικός στο Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής 

Σμύρνης, Υποψήφια Διδάκτωρ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ.  

Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας & Δημοτικής Περιουσίας.  

 

Κάθε συμμετέχων/ουσα θα διαθέτει ατομικό και μοναδικό σύνδεσμο σύνδεσης, τον οποίο θα λάβει με 

ηλεκτρονική αλληλογραφία, αμέσως μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων (ονοματεπώνυμο, email, 

ιδιότητα) στον σύνδεσμο: http://bit.do/zoom-registration  

Χωρίς την προεγγραφή σας δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή στην διαδικτυακή εκδήλωση 

 

http://bit.do/zoom-registration

