
  

Πρόσκληση 

Με αφορμή την πρόσφατη υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ  του Πανεπιστημίου Πειραιώς και 

της ΆΛΛΗΛΟΝ, έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στην πρώτη μας εκδήλωση, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς, Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς, με κεντρικό θέμα: 

''Ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας, επιχειρηματικότητα και ο ρόλος 

της Οικονομικής Διπλωματίας'' 

Θα γίνει σύντομη αναφορά στο περιεχόμενο της συνεργασίας και στη συνέχεια δομημένος διάλογος σε 

δύο ενότητες: 

Ενότητα 1η:  Η οικονομική πολιτική εξόδου από την κρίση και ο ρόλος της Οικονομικής Διπλωματίας 

(Συντονίζει ο Σπύρος Ρουκανάς, Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς) 

 Άγγελος Κότιος, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς – “Επιχειρηματικότητα, Ανάπτυξη και Brain 

Gain” 

 'Αγγελος Παγκράτης, Συντονιστής με βαθμό Γενικού Διευθυντού στην ΕΥΕΔ, υπεύθυνος για την 

Οικονομική Διπλωματία. Πρώην Πρέσβης της Ε.Ε. στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου – “Ευρωπαϊκή 

Οικονομική Διπλωματία” 

 Ιωάννης Βουτσινάς, Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς – “Προκλήσεις της Ελληνικής 

Οικονομικής Διπλωματίας για την εξωστρέφεια της Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας” 

 Παναγιώτης Λιαργκόβας, Επιστημονικός Διευθυντής του ΚΕΠΕ– “Η οικονομική πολιτική εξόδου από την 

κρίση” 

 Βικτωρία Πέκκα Οικονόμου, Καθηγήτρια Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, 

Πανεπιστημίου Πειραιώς- “Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Επιχειρηματικότητα ως κύριοι φορείς 

ανάπτυξης” 

Ενότητα 2η : Η Ελληνική Eπιχειρηματικότητα ως κεντρικός πυλώνας ανάπτυξης (Συντονίζει η Ιωάννα 

Κοκορέ, Επ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πειραιώς) 

 Θανάσης Παπαπαναγιώτου, Πρόεδρος και  Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΡΟΜΕΑΣ – “Παραγωγή στην 

Ελλάδα και επιτυχία στις διεθνείς αγορές” 

 Σταύρος Δαμιανίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της LDK Consultants – “Οι εξαγωγές στον συμβουλευτικό 

κλάδο” 

 Χάρης Ασλανίδης, Ιδιοκτήτης της Digital Marketing Agency, Greek Geeks – “Από τους Greek Geeks στην 

APE1RON και ακόμη παραπέρα...” 

 Ιωάννα Κοκορέ, Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστημίου Πειραιώς – 

“Επιχειρηματικότητα σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων” 

Μετά το πέρας της συζήτησης θα ακολουθήσει ελαφρύ  γεύμα και συνεδρία speed mentoring, όπου οι 

φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τις δράσεις της ΆΛΛΗΛΟΝ και να διασυνδεθούν με 

μέντορες της εντός και εκτός του Πανεπιστημίου Πειραιώς.  

    *Στους φοιτητές που θα συμμετέχουν στην εκδήλωση θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης. 

 

 
 


