
 

Αξιότιμοι σπουδαστές, 

Σε συνέχεια της προηγούμενης επικοινωνίας μας με τον Πρόεδρο του Τμήματός σας Καθηγητή κ. Γ. Κουρουπέτρογλου, 
θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την Ενημερωτική Παρουσίαση για το Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας 
του Be Your Own Boss που υλοποιείται από το Corallia με την υποστήριξη του Prince’s Trust International στην 
Ελλάδα. 

Το Πρόγραμμα Be Your Own Boss προσφέρεται δωρεάν σε νέους ηλικίας 18-35 ετών. Οι συμμετέχοντες έχουν την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα 4ήμερο διαδραστικό και δωρεάν Κύκλο Μαθημάτων Εξερεύνησης 
Επιχειρηματικότητας (Explore Enterprise Course), όπου μέσα από εργαστήρια εξερευνούν την πρακτική πλευρά της 
έναρξης και λειτουργίας μιας επιχείρησης και αποφασίζουν εάν η αυτοαπασχόληση είναι κατάλληλη για αυτούς. Μετά 
τον Κύκλο Μαθημάτων, όσοι συμμετέχοντες επιθυμούν λαμβάνουν ατομική καθοδήγηση έως και 12 μήνες προκειμένου 
να αναπτύξουν, σχεδιάσουν και δοκιμάσουν την επιχειρηματική τους ιδέα και στη συνέχεια να ωριμάσουν το 
επιχειρηματικό τους σχέδιο. Οι συμμετέχοντες που είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους μπορούν να 
παρουσιάσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο στην Ομάδα Εκκίνησης Επιχειρήσεων, μία ομάδα επιχειρηματικών 
συμβούλων που αξιολογεί τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού τους σχεδίου. Τέλος, οι συμμετέχοντες που φτάνουν σε 
αυτό το στάδιο μπορούν να υποβάλουν αίτηση για δάνειο εκκίνησης και να λάβουν περαιτέρω επιχειρηματική 
καθοδήγηση.  

Η Ενημερωτική Παρουσίαση, που θα καλύψει όλους τους τρόπους στήριξης του Προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί 
την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου στις 16:00-17:00 μέσω Zoom.  

Για να παραλάβετε τον σύνδεσμο παρακολούθησης της Ενημέρωσης, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη Φόρμα 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντας διαλέγοντας ως απάντηση «ΕΚΠΑ» στην ερώτηση «Έμαθες για το Πρόγραμμα 
Επιχειρηματικότητας από το Prince's Trust International στην Ελλάδα από:». 

! Για τη συμμετοχή στην ενημέρωση απαιτούνται: Η/Υ ανά συμμετέχοντα, πρόσβαση σε internet, ηχεία ή 
ακουστικά, μικρόφωνο και δευτερευόντως camera. 

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@beyourownboss.gr.  

Με εκτίμηση, 
Η ομάδα του Be Your Own Boss 
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