
   
    

 
 

Δελτίο Τύπου 
 

Στην Κάλυμνο το «ΕΠΙΝΗΣΙΑ Ηώς» της αέλια με αντικείμενο τις 
επαγγελματικές ευκαιρίες για τους νέους της Καλύμνου 

 (Κάλυμνος 13-16 Απριλίου 2016) 

Το «Επινήσια Ηώς», το Πρόγραμμα επαγγελματικής υποστήριξης νέων της κοινωφελούς 

εταιρείας αέλια, πραγματοποιεί εκπαιδευτική αποστολή στην Κάλυμνο από την Τετάρτη 13 

Απριλίου έως το Σάββατο 16 Απριλίου 2016 με κύριες δράσεις την Πέμπτη 14 Απριλίου και την 

Παρασκευή 15 Απριλίου ενώ την Τετάρτη 13 Απριλίου και το Σάββατο 16 Απριλίου θα γίνουν 

συναντήσεις με δραστήριους νέους του νησιού. 

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής αποστολής θα οργανωθούν εκπαιδευτικές παρουσιάσεις με έμπειρες 
εισηγήτριες τις κυρίες  Μαρία Μωραγιάννη, σύμβουλο ανάπτυξης σταδιοδρομίας, Alba Business 
School, Μαρία Νομικού, Partnerships and Programmes Manager στο British Council και τις 
ιδρύτρες της αέλια, Σοφία Μακρή και Φαίη Ορφανού στο Πνευματικό Κέντρο Καλύμνου με 
αντικείμενο τις αναγκαίες δεξιότητες επιτυχίας αλλά και τιις επαγγελματικές ευκαιρίες που 
θα μπορούσαν να δημιουργηθούν στην Κάλυμνο, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του 
εναλλακτικού τουρισμού, της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας και τις δυνατότητες 
εκμετάλλευσης του αγροδιατροφικού τομέα και της αλιείας στην Κάλυμνο. 

Την Παρασκευή 15 Απριλίου θα μιλήσουν διακεκριμένους επαγγελματίες της Καλύμνου καθώς και 
διακεκριμένοι επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων ή/και επιχειρηματίες από άλλα μέρη της 
Ελλάδας και συγκεκριμένα οι:   

(α) τη Μαρία ΝΕΖΕΡΗ, Στέλεχος Ποιοτικού Ελέγχου της KALLIMANIS Επιχείρησης 
Αλιευμάτων (Αίγιο, Αχαϊα) 

(β) την Γιάννα ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ιδρύτρια της πρότυπης επιχείρησης αξιοποίησης αρωματικών 
φυτών & θεραπευτικών βοτάνων ANASSA ORGANICS (Αθήνα) 

(γ) το Γιώργο ΓΚΕΚΑ, ειδικό σε marketing/branding & σε εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, 
ιδρυτή του Fooditerranean Project  (Χανιά, Κρήτη) 

και (δ) για τη σημασία της εμπειρίας στον τουρισμό, από την Hopwave (νικήτρια του 
διαγωνισμού Blue Growth) ο συνιδρυτής Γιώργος ΠΙΛΠΙΛΙΔΗΣ 

Την Πέμπτη και την Παρασκευή αντίστοιχα θα γίνει εκπαιδευτική παρουσίαση στους 
σπουδαστές του ΙΕΚ και σε μαθητές του ΕΠΑΛ και των ΓΕΛ Καλύμνου. 

Η συμμετοχή στο «Επινήσια Ηώς» είναι δωρεάν και στις επιτόπιες δράσεις 
προσκαλούνται όχι μόνοι οι νέοι αλλά και οι μεγαλύτεροι. (Δηλώσεις Συμμετοχής ΕΔΩ 
και Εvent Facebook  ΕΔΩ)   

Το Πρόγραμμα «Επινήσια Ηώς» υποστηρίζει νέους από 24 νησιά, με ενημέρωση, με ενθάρρυνση και με 
πρακτική υποστήριξη (συμβουλές και δικτύωση) 

1. να δουν τις επαγγελματικές ευκαιρίες που έχουν στο νησί παρά τις δυσκολίες  

2. να διαπιστώσουν τι χρειάζονται για να προχωρήσουν σε νέα επαγγελματικά βήματα  

Το «Επινήσια Ηώς» πραγματοποιεί εκπαιδευτικές αποστολές στα νησιά αλλά παράλληλα υποστηρίζει και 
από μακριά, μέσω internet ή τηλεφώνου, με την υπηρεσία Forum Hώς για υποστήριξη (mentoring) 
από έμπειρους επαγγελματίες και για επαφή με άλλους νέους ή/και επαγγελματίες από όλη την Ελλάδα. 
(**Δηλώσεις συμμετοχής στο Forum Hώς εδώ) 

Το «Επινήσια Ηώς» υλοποιείται με Μέγα Δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.   

Χορηγός για την Κάλυμνο είναι ο όμιλος επιχειρήσεων Γ. Χαλίκου. 

http://www.epinsia.gr/
http://www.aelialab.gr/
https://www.linkedin.com/in/mmoragianis
http://www.alba.edu.gr/
http://www.alba.edu.gr/
https://www.linkedin.com/in/nomikoumaria
https://www.britishcouncil.gr/en
http://epinisia.gr/#page8
http://www.kallimanis.gr/
http://www.anassaorganics.com/home.html
http://www.fooditerranean.com/p/home.html
https://hopwave.com/
http://bluegrowth.gr/
http://www.epinsia.gr/
https://drive.google.com/open?id=10_ouM0sfmhHMdshHc95_OaHX7CY-iy-e2onCsBZitqk
https://www.facebook.com/events/1676742679268703/
http://www.epinsia.gr/
https://drive.google.com/open?id=0Bz8fFo1vw43janhmZl9HWFBzbm8
http://www.epinsia.gr/
http://epinisia.gr/#page6
https://drive.google.com/open?id=1YfErne1inL6w7cGb0orF0f72X9DDyNxk-YCdeiBs8yM
http://www.epinsia.gr/
http://www.snf.org/el/
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Το Πρόγραμμα έχει ως υποστηρικτή και συνεργάτη το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου 
Πειραιώς και έχει τη συνεργασία του ΚΕΜΕΛ.  

Γενικοί χορηγοί του Προγράμματος για όλη την Ελλάδα είναι η UPSTREAM systems, η VIVA, η 
Παπαδημητρίου Χ.Κ. ΑΒΕΤ, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, η Αrbitrage RE και η Green Value, η ΒΙΚΟΣ και το 
δικηγ.γραφείο Αυγερινός & Συνεργάτες. 

Επίσημος Ακτοπλοϊκός Μεταφορέας είναι η Blue Star Ferries 

**Η αέλια, που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί το Πρόγραμμα «Επινήσια Ηώς» είναι μία εταιρεία μη 
κερδοσκοπική που το αντικείμενό της είναι να βοηθάει νέους να προχωρούν στην επαγγελματική τους ζωή 
παρά τις δυσκολίες και έχει σημαντική εμπειρία σε επαγγελματική ανάπτυξη νέων.   

Συνεργάτης της αέλια  στην Κάλυμνο είναι η κοινωνιολόγος Κατερίνα Σκεύου Πετράκη. 

 

Ιστοσελίδα: www.epinisia.gr ---  Σελίδα Facebook : www.facebook.com/epinisia  

Για Δηλώσεις Συμμετοχής ΕΔΩ και  Εvent Facebook ΕΔΩ   

 

Μέγας Δωρητής  

 

Χορηγός Καλύμνου:  

 

Υποστηρικτής 

   
 

Συνεργασία: 

 

  

Χορηγοί Προγράμματος: 

  

Επίσημος Ακτοπλοϊκός Μεταφορέας: 
 

 

 

http://www.piop.gr/
http://www.piop.gr/
http://www.kemel.gr/
http://www.upstreamsystems.com/
http://www.viva.gr/
http://www.papadim.com/
https://www.athenianbrewery.gr/gr/el/age-checker/?return=home
http://arbitrage-re.com/
http://www.greenvalueassociates.com/
http://www.vikoswater.gr/en/
http://www.bluestarferries.gr/el/
http://www.aelialab.gr/
http://www.epinsia.gr/
http://www.aelialab.gr/
http://www.aelialab.gr/
http://www.aelialab.gr/
http://www.epinisia.gr/
http://www.facebook.com/epinisia
https://drive.google.com/open?id=10_ouM0sfmhHMdshHc95_OaHX7CY-iy-e2onCsBZitqk
https://www.facebook.com/events/580942092058239/

