
 

 

 
 
 

 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

200 ςυναντήςεισ φοιτητών με 12 νεοφυείσ επιχειρήςεισ 
πραγματοποιήθηκαν ςτην "Ημζρα Καριζρασ Start-Up" 

του Οικονομικοφ Πανεπιςτημίου Αθηνών 
 

Το Σάββατο 1η Απριλίου 2017το Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν διοργάνωςε για 
4η ςυνεχή χρονιά την εκδήλωςη “Ημζρα Καριζρασ Start-up” ςτισ εγκαταςτάςεισ 
του Κζντρου Επιχειρθματικότθτασ και Καινοτομίασ –Athens Center for 
Entrepreneurship and Innovation (ACEin). Η εκδήλωςη διοργανϊκθκε με μεγάλθ 
επιτυχία από τθν Μονάδα Καινοτομίασ και Επιχειρθματικότθτασ (ΜοΚΕ) τθσ Δομισ 
Απαςχόλθςθσ και Σταδιοδρομίασ (ΔΑΣΤΑ) του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, 
με τθν υποςτιριξθ τθσ CollegeLink, τθσ 1θσπλατφόρμασ εφρεςθσ εργαςίασ ςτθν 
Ελλάδα που εξειδικεφεται ςτθν κάλυψθ entry level κζςεων εργαςίασ. 
 

 
 

Κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ πορείασ τθσ μζχρι τϊρα, θ ΜοΚΕ του ΟΠΑ ζχει διακρικεί 
για τθν εξωςτρζφεια και τθ διαςφνδεςι τθσ με τον επιχειρθματικό κόςμο 

http://acein.aueb.gr/
http://www.mke.aueb.gr/
https://www.dasta-is.aueb.gr/
https://www.collegelink.gr/


ειςάγοντασ μια ςειρά από καινοτόμουσ κεςμοφσ όπωσ είναι θ εκδιλωςθ "Ημζρα 
Καριζρασ Start-up".Η ςυγκεκριμζνθ εκδιλωςθ τα τελευταία 4 χρόνια ζχει 
προςελκφςει πάνω από 700 φοιτητζσ ή/και αποφοίτουσ του ΟΠΑ και 70 
ςυμμετοχζσ νεοφυών επιχειρήςεων. 
 

Η φετινι εκδιλωςθ φιλοξζνθςε δϊδεκα (12) νεοφυείσ επιχειριςεισ (start-ups), οι 
οποίεσ αναηθτοφςαν ςτελζχθ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τουσ ςε προςωπικό. Πιο 
ςυγκεκριμζνα, οι εταιρίεσ που ςυμμετείχαν, ζχουν επιδείξει ςθμαντικό ζργο 
προςφζροντασ καινοτόμεσ λφςεισ και υπθρεςίεσ και είναι οι εξισ: TaxibeatLtd., 
Douleutaras.gr, Sleed, ConvertGroup, TailWind, Wizzit, Indice, AgoraTrading, Yuboto, 
Growth, Yoda.gr, Pitchstor. Παράλλθλα ςτθν εκδιλωςθ διλωςαν ςυμμετοχι πάνω 
από 150 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ κακϊσ και απόφοιτοι του 
Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, ενϊ τθν θμζρα τθσ εκδιλωςθσ 
πραγματοποιικθκαν πάνω από 200 ςυναντιςεισ υποψθφίων με ςτελζχθ των 
νεοφυϊν επιχειριςεων. 
 
Στθν εκδιλωςθ παρευρζκθκαν ο Κακθγθτισ Δθμιτριοσ Μπουραντϊνθσ, 
Αναπλθρωτισ Πρφτανθ Ακαδθμαϊκϊν Υποκζςεων και Προςωπικοφ του ΟΠΑ και ο 
Κακθγθτισ Γεϊργιοσ Δουκίδθσ, Ιδρυματικόσ Υπεφκυνοσ τθσ Μονάδασ Καινοτομίασ 
και Επιχειρθματικότθτασ, οι οποίοι καλωςόριςαν και ςυνομίλθςαν με τουσ 
υποψιφιουσ φοιτθτζσ και αποφοίτουσ, όπωσ και με τισ εταιρίεσ που ςυμμετείχαν. 
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