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Η ΕΠΙΝΗΣΙΑ Ηώς στη ΣΥΡΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

16-19 Μαρτίου 2016 

Σύντομο Πρόγραμμα   

16/03/2016 

20.00 -22.00 

ΗΩΣ meet up με την αέλια  

Ελάτε να γνωριστούμε και να συζητήσουμε για τις επαγγελματικές 
ευκαιρίες που θα θέλατε να έχετε στη Σύρο 

Άνω Σύρα,   
καφέ «Απάνω 

Χώρα» 

17/03/2016 

12.00-14.00 

ΗΩΣ meet up με την αέλια 

Ελάτε να γνωριστούμε και να συζητήσουμε για τις επαγγελματικές 
ευκαιρίες που θα θέλατε να έχετε στη Σύρο 

Ερμούπολη, 
καφέ 

«Κάλλιστον» 

17/03/2016 

16.00 – 21.00 

Τι είναι το Πρόγραμμα «ΕΠΙΝΗΣΙΑ Ηώς» - Επαγγελματικές 
Ευκαιρίες στα Ελληνικά Νησιά - με τη Σοφία Μακρή και τη Φαίη 
Ορφανού –Παρουσίαση Γνωριμίας 

Ερμούπολη, 
Πνευματικό 

Κέντρο- 
αίθουσα 
“Ρίτσου” 

 

Πώς αξιοποιήθηκε η πολιτιστική παράδοση σε άλλα μέρη της 

Ελλάδας; Νέα δυναμικά θεματικά μουσεία 

Μία συζήτηση με το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
  
Εργαστήρι Συζήτησης και Δημιουργίας Σχεδίου Δράσης- ΗΩΣ lab 
«ΑΞΙΟΠΟΙΩ την ΕΥΚΑΙΡΙΑ – Πώς θα μπορούσαμε να 
δημιουργήσουμε νέες ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ στη 
ΣΥΡΟ;»  
Συζητώντας, διαμορφώνουμε το σχέδιο. Τι θα μπορούσε να κάνει μία 
ομάδα νέων ώστε: 

 Η Σύρος να γίνει Επίκεντρο Πολιτιστικής Επιχειρηματικότητας; 

 Η Σύρος να γίνει επίκεντρο Γαστρονομικού Τουρισμού 

 Η Σύρος  να γίνει επίκεντρο e-business για την παροχή 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε περισσότερα νησιά;  

Χτίζουμε μαζί τα «επιχειρησιακά σχέδια δράσης» για τις νέες ευκαιρίες 

με τη Σοφία Μακρή και τη Φαίη Ορφανού  

 

 

17/03/2016 

21.00-23.00 

ΗΩΣ meet up με την αέλια και στελέχη του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Ερμούπολη, 

καφέ 

«Πειραματικό» 

18/03/2016 

12.00-14.00 

ΗΩΣ meet up - Ελάτε να συζητήσουμε για τις επαγγελματικές 
ευκαιρίες που θα θέλατε να έχετε στη Σύρο 

Ερμούπολη, 
καφέ 

«Κάλλιστον»  

18/03/2016 

14.00-15.30 

WORKSHOP ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Πώς το πρότυπο «Θεματικές Διαδρομές στην πόλη» της Αθήνας θα 
μπορούσε να γίνει και στην Ερμούπολη, προσελκύοντας επισκέπτες; 

 

18/03/2016 

17.00- 21.00 

17.00 – 18.00:  Εκπαιδευτικό Εργαστήρι ΗΩΣ lab «ΑΞΙΟΠΟΙΩ την 

ΕΥΚΑΙΡΙΑ» με το Βασίλη Μονογιό και τη Φαίη Ορφανού. Πώς 

ενεργούμε για να εντοπίσουμε ή να αξιοποιήσουμε επαγγελματικές 
ευκαιρίες;  

Ερμούπολη, 
Πνευματικό 

Κέντρο- 
αίθουσα 
“Ρίτσου” 

 

18.00 – 19.30:  Εκπαιδευτικό Εργαστήρι  ΗΩΣ lab «ΕΞΑΣΚΟΥΜΑΙ 
ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» με το Βασίλη Μονογιό (Partner Grant 
Thornton). Δοκιμάζουμε τις δυνάμεις μας σε μία πραγματική 
επαγγελματική κατάσταση- Πώς θα ενεργούσαμε εάν μας δινόταν μία 
ευκαιρία; 
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19.30 – 21.00:  Εκπαιδευτικό Εργαστήρι  ΗΩΣ lab «ΜΠΟΡΩ» με τον 
Κωνσταντίνο Πουλοπάτη (Senior HR Manager Citi Greece Ιδρυτής 
του Positivity Catalyst). Ας εξασκήσουμε τις δεξιότητες που θα μας 
βοηθήσουν να πετύχουμε: Πώς επικοινωνώ; Πώς συνεργάζομαι; Πόσο 
δημιουργικός είμαι; 

18/03/2016 

21.00.-23.00 

ΗΩΣ meet up με την αέλια & έμπειρους επαγγελματίες.  

Ελάτε να γνωριστούμε!  

Θα είναι μαζί μας ο Βασίλης Μονογιός, ο Κωνσταντίνος Πουλοπάτης, 
ο Αλέξανδρος  Φουρλής, οι ιδρυτές της YOLENI’s, της NANNUKA και 
στέλεχος της VIVA   

Ερμούπολη, 

καφέ 

«Κάλλιστον» 

19/03/2016 

12.00 – 14.30 

 

 
Εκπαιδευτικό Εργαστήρι  ΗΩΣ lab «ΑΞΙΟΠΟΙΩ την ΕΥΚΑΙΡΙΑ – 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ» 

 Πώς νέοι  αξιοποίησαν ευκαιρίες στη Σύρο;  

Τα παραδείγματα των νέων της Σύρου 

 Πώς αξιοποίησαν ευκαιρίες νέοι από άλλα μέρη της Ελλάδας; 

Ζωντανές Συνεντεύξεις από την YOLENI’s, την επιχείρηση που 
ενώνει και προωθεί τοπικούς παραγωγούς, την NANNUKA ,την 
επιχείρηση ηλεκτρονικής υποστήριξης υπηρεσιών για το παιδί και την 

VIVA, εταιρεία ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

 Ποιά είναι τα βασικά στοιχεία που βοηθούν κάποιον να 

αξιοποιήσει μία ευκαιρία;  

Μας αποτυπώνει την εμπειρία του από νέους από όλη την Ελλάδα ο 

Αλέξανδρος Φουρλής από το Kariera.gr 

Ερμούπολη, 
Πνευματικό 

Κέντρο- 
αίθουσα 
“Ρίτσου” 

 

Κατά τη διάρκεια των Εργαστηρίων Hώς Labs θα υπάρχει διαθέσιμος καφές και εδέσματα από το 
Συνεταιρισμό Γυναικών Σύρου «το Καστρί» 

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να λάβει κανείς την πλήρη ωφέλεια από το ΕΠΙΝΗΣΙΑ Ηώς αναγκαία είναι παρακολούθηση όλων 
των δραστηριοτήτων του. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα απαιτεί την συμμετοχή σε όλα τα Hώς Labs και σε ένα 
τουλάχιστον Meet Up. 

Για Δηλώσεις Συμμετοχής ΕΔΩ και  Εvent Facebook ΕΔΩ   

Μέγας Δωρητής  

 

Υποστηρικτής  
 

 

Επίσημος Ακτοπλοϊκός Μεταφορέας: 

 
 

Χορηγοί Προγράμματος:          
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