
Δελτίο Τύπου 
 
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης συνδιοργανώνει μαζί με το Enterprise Forum 
Greece και τον Σύλλογο Αποφοίτων του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης, 
ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Building startups in Greece: the MIT way», στις 15 Μαρτίου 
2022 στις 19:00, στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδη, στην Αθήνα. 
 
Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο ‘guru’ της καινοτόμου επιχειρηματικότητας κ. 
Bill Aulet, Managing Director of the Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship και 
Καθηγητής στο MIT Sloan School of Management, η ομιλία του οποίου θα αφορά στον τρόπο 
δημιουργίας και ανάπτυξης επιτυχημένων startups. 
 
Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή την ελληνική έκδοση του βιβλίου «Disciplined 
Entrepreunership» την οποία επιμελήθηκε o κ. Νικόλαος Θεοδωράκης, Καθηγητής Διοίκησης 
Αθλητισμού και Διευθυντής του Εργαστηρίου Αθλητικής Επιχειρηματικότητας και 
Καινοτομίας στο ΤΕΦΑΑ Σερρών του ΑΠΘ. 
 
Σύντομο χαιρετισμό θα απευθύνει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ Χρίστος 
Δήμας και τον Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Άγγελος Συρίγος. 
 
Τον συγγραφέα θα προλογίσουν ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του ΑΠΘ 
και Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης κ. Ευστράτιος 
Στυλιανίδης, ο Διευθυντής στην Ernst & Young Global Consulting Products & Platforms κ. 
Κωνσταντίνος Μώρος και ο Καθηγητής Διοίκησης Αθλητισμού στο ΑΠΘ, κ. Νικόλαος 
Θεοδωράκης. 
 
Ο κ. Αντιπρύτανης δήλωσε: «Ενισχύουμε με κάθε τρόπο την εξωστρέφεια και την 
επιχειρηματική αξιοποίηση της έρευνας. Μέσω αυτής της συνδιοργάνωσης, δίνεται ευκαιρία 
στην υιοθέτηση μεθοδολογικών εργαλείων για την άσκηση νεοφυούς επιχειρηματικότητας 
«με αρχές» στα πρότυπα πετυχημένων οικοσυστημάτων καινοτομίας”. 
 

Ο κ. Νικόλαος Θεοδωράκης δήλωσε: «Είμαστε χαρούμενοι που θα φιλοξενήσουμε τον 

Καθηγητή Bill Aulet δίνοντας έτσι την ευκαρία σε Έλληνες επιστήμονες και επιχειρηματίες 

να συνομιλήσουν με τον Διευθυντή ενός πανεπιστημιακού οικοσυστήματος που μέχρι 

σήμερα έχει δημιουργήσει 4,6 εκατομύρια θέσεις εργασίας!» 
 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με φυσική αλλά περιορισμένη παρουσία και θα μεταδοθεί 
ζωντάνα (live streaming) μέσω των παρακάτω συνδέσμων 

https://lnkd.in/dheKS5vz 

https://lnkd.in/dJkqARvF 
 
Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: https://bit.ly/3tgFmzu  
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