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Στο πλαίσιο του Προγράµµατος Νέα Γενιά σε ∆ράση του Ιδρύµατος Νεολαίας και ∆ια 
Βίου Μάθησης και της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς  και µε απώτερο σκοπό την 
ανάδειξη των δυνατοτήτων των νέων, την παροχή εναύσµατος και καθοδήγησης για 
καινοτοµία και την παροχή πληροφόρησης για τη δυνατότητα επαγγελµατικής τους 
αποκατάστασης, υλοποιεί διήµερο συνέδριο µε τίτλο: «Meet Greece v 2.0».  
 
Γενικός στόχος του συνεδρίου θα είναι να χαρτογραφήσει τάσεις, ιδέες και ρεύµατα που 
έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στην ελληνική κοινωνία στους χώρους της 
επιχειρηµατικότητας, της καινοτοµίας, των κοινωνικών πρωτοβουλιών, του διαδικτύου. 
Κατά τη διάρκεια των ηµερών του συνεδρίου πρόκειται να ανταλλαχθούν πληροφορίες, 
γνώσεις και καλές πρακτικές, µεταξύ νέων ενδιαφεροµένων και νέων επαγγελµατιών 
που έχουν καταξιωθεί στο χώρο τους, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Θα 
παρουσιαστούν ζωντανά παραδείγµατα νέων ανθρώπων που κατάφεραν να 
πρωτοπορήσουν να αναδειχθούν και να ανάγουν τις συνθήκες της κρίσης σε επιτυχείς 
πρακτικές.  
 
Πρόκειται για µια διοργάνωση, διαδραστικού χαρακτήρα, που θα δώσει στους νέους 
τόσο την δυνατότητα να αποκοµίσουν γνώσεις και εµπειρίες µέσω ποικίλων τρόπων και 
παραδειγµάτων,  που θα τους οδηγήσουν  να συµµετάσχουν ενεργά στα δρώµενα της 
ελληνικής κοινωνίας, σε µια προσπάθεια αντιστροφής, των δεδοµένων της αρνητικής 
επικρατούσας κατάστασης προς όφελος τους. 
 
Κατά τη διάρκεια του διήµερου συνεδρίου θ’ αναπτυχθούν θεµατικές όπως: Τεχνολογικές 
επιχειρήσεις, Αγροτική επιχειρηµατικότητα, ∆ιαγωνισµοί Καινοτοµίας, Venture capital 
Spin offs and collaborative environments, Παραδείγµατα µη τυπικής µάθησης µέσα στην 
κρίση, «Κινητοποιώντας για την επίλυση προβληµάτων», ∆ηµιουργία και διάχυση 
ιδεών, Καινοτοµία στις τοπικές κοινωνίες και οι τέχνες µέσα στην κρίση.   
 
Κεντρικοί οµιλητές της εκδήλωσης θα είναι: ο κ.Joe Trippi, Campaigner Κοινωνικών 
δράσεων και επικοινωνιακών µηνυµάτων και ο κ.Νίκος ∆ρανδάκης, συνιδρυτής της 
εταιρείας TaxiBeat, µιας από της πιο επιτυχηµένες StartUp Επιχειρήσεις.   
 
Το «Meet Greece v 2.0» θα πραγµατοποιηθεί στο Συνεδριακό χώρο της Εθνικής 
Ασφαλιστικής, Λεωφ. Συγγρού 103-105, 14-15 ∆εκεµβρίου 2012, 10.00 π.µ.- 20.00 µ.µ.  
 
Είσοδος ελεύθερη.  
 

 

 

 

 

                                                        


