
 

 

 

Δωρεάν Κύκλος Μαθημάτων σε Νέους Επιχειρηματίες  
στο  Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» 

 
Απόκτηση επαγγελματικού τίτλου : «Επιχειρηματίας Μικρής Επιχείρησης» 

Δωρεάν Κύκλος Μαθημάτων για Νέους Επιχειρηματίες ξεκινά στις 13 Μαρτίου 2012 στο Ινστιτούτο 

Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» και συγκεκριμένα στο «Κέντρο Τηλεματικής και 

Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξης» που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΙΤΥΕ Διόφαντος. 

Ο Κύκλος Μαθημάτων απευθύνεται σε όλους εκείνους τους νέους που διαθέτουν ερευνητικά 

αποτελέσματα ή/και μία καινοτόμο ιδέα και επιθυμούν να την αξιοποιήσουν επιχειρηματικά ή/και να 

ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση, αλλά χρειάζονται να αποκτήσουν κάποιες βασικές γνώσεις που είναι 

απαραίτητες για κάθε νέο επιχειρηματία. 

Οι ενδιαφερόμενοι νέοι επιχειρηματίες θα αποκτήσουν αυτές τις βασικές γνώσεις μέσα από τη συμμετοχή 

τους στον Ευρω-Μεσογειακό Κύκλο Μαθημάτων 408 ωρών από εξειδικευμένο προσωπικό υπό την 

καθοδήγηση και επίβλεψη του Εθνικού Κέντρου Επιχειρηματικότητας της Γαλλίας. Ο κύκλος αυτός των 

μαθημάτων θα εστιάσει στις γνώσεις εκείνες που χρειάζεται κάποιος προκειμένου να εισέλθει στον κλάδο 

των καινοτόμων επιχειρήσεων και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής: δημιουργία Επιχειρηματικού 

Σχεδίου, μέθοδοι Marketing και Επικοινωνίας, αποτελεσματικές Μέθοδοι Πωλήσεων, κατανόηση βασικών 

χρηματοοικονομικών εννοιών, χάραξη στρατηγικής της επιχείρησης, διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, 

αποτελεσματικό management, καθώς και καινοτόμα εργαλεία Πληροφορικής.  

Τα μαθήματα παρέχονται δωρεάν και μετά το πέρας αυτών οι ενδιαφερόμενοι νέοι επιχειρηματίες:  

 θα είναι σε θέση να μπορούν να έρθουν αντιμέτωποι με την αγορά και να πάρουν εκείνες τις 

αποφάσεις που θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της επιχείρησής τους. 

θα έχουν αποκτήσει τον επαγγελματικό τίτλο «Επιχειρηματίας Μικρής Επιχείρησης» που χορηγείται 

από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρηματικότητας της Γαλλίας και αντιστοιχεί σε 60 πιστωτικές μονάδες 

σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων ECTS 

θα εξασφαλίσουν Δικτύωση και Συνεργασία με τους νέους επιχειρηματίες των υπόλοιπων 

Μεσογειακών Περιφερειών που συμμετέχουν στο Έργο. 

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τον προσφερόμενο κύκλο μαθημάτων, μπορούν να 

επισκεφθούν το «Γραφείο Ενημέρωσης Νέων Επιχειρηματιών» που βρίσκεται Κέντρο Τηλεματικής και 

Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξης στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & 

Εκδόσεων «Διόφαντος» (Κτίριο "Δ. Μαρίτσας", Νίκου Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Πατρών) και είναι 

ανοιχτό για το κοινό (Τηλ: 2610 960309 & medtechnopolis@westgate.gr,) από τις 09:00 έως τις 17:00 όλες 

τις εργάσιμες ημέρες, να μιλήσουν με το εξειδικευμένο προσωπικό, να ενημερωθούν περαιτέρω για τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες και να συμπληρώσουν την ειδική φόρμα συμμετοχής στην παρακολούθηση 

των μαθημάτων. 
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