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∆ελτίο Τύπου  
Meet Greece V.2 - SKG  

«Συνάντησε  την  Ελλάδα  που  έρχεται» 
13 & 14 Ιουνίου 2013 | Θέατρο Ολύµπιον | Πλ. Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη 

 

Πώς γεννιούνται οι ιδέες; 
Πώς γνωρίζεις τους σωστούς ανθρώπους; 
Πώς αναγνωρίζεις τις ευκαιρίες της εποχής; 
Πώς αποκτάς την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται; 
Ποιος είναι ο τρόπος να κάνεις τη διαφορά σήµερα; 
 
Το πρόγραµµα “Νέα Γενιά σε ∆ράση” του “Ιδρύµατος Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης” και της “Γενικής 

Γραµµατείας Νέας Γενιάς” στηρίζει την καινοτοµία, τις φρέσκιες ιδέες και την πράξη και µας προσκαλεί στο 

"έξυπνο" συνέδριο  Meet  Greece V.2 -  SKG  µε ελεύθερη είσοδο στις 13 & 14 Ιουνίου 2013, στο Θέατρο 

Ολύµπιον, στη πλατεία Αριστοτέλους. 

 
Σκοπός του "  Meet Greece V.2 -  SKG "  ε ίνα ι  η χαρτογράφηση των τάσεων, ιδεών και ρευµάτων που 
έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα στους χώρους της επιχειρηµατικότητας, της καινοτοµίας, 
των κοινωνικών πρωτοβουλιών, του διαδικτύου. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα ανταλλαχθούν πληροφορίες, 
γνώσεις και καλές πρακτικές, µεταξύ νέων ενδιαφεροµένων και νέων επαγγελµατιών που έχουν καταξιωθεί στο 
χώρο τους, σε Ελλάδα και εξωτερικό. Θα παρουσιαστούν ζωντανά παραδείγµατα νέων ανθρώπων που 
κατάφεραν να πρωτοπορήσουν να αναδειχθούν και να ανάγουν τις συνθήκες της κρίσης σε επιτυχείς πρακτικές.  
 
Η διοργάνωση θα έχει διαδραστικό χαρακτήρα, που θα δώσει στους νέους τόσο τη 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. 
 
Κατά τη διάρκεια του διήµερου συνεδρίου θ’ αναπτυχθούν θεµατικές όπως:  
 

• Τεχνολογικές Startup Επιχειρήσεις 

• Επιχειρηµατικότητα 

• Αγροτική Ανάπτυξη & Τρόφιµα 

• Collaborative Environments 

• ∆ηµιουργία και διάχυση ιδεών 

• Πρωτοβουλίες Πολιτών (ΜΚΟ) 

•  Καινοτοµία σε αστικό & τοπικό επίπεδο 

• Τέχνες και Πολιτισµός µέσα στην κρίση 

 

Το "  Meet  Greece V.2  -  SKG " θα πραγµατοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο “Ολύµπιον”, στις 
13 & 14 Ιουνίου 2013 και θα προβληθεί ζωντανά στο διαδίκτυο µε live streaming   www.meetgreecev2.gr      
Facebook:  meetgreecev2 
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ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ «ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΣΕ ∆ΡΆΣΗ» 

 

Το πρόγραµµα «Νέα Γενιά σε ∆ράση» εξειδικεύεται µέσα από 5 δράσεις: 

• Νεολαία για την Ευρώπη: µε στόχο να αυξήσει την κινητικότητα των νέων ανθρώπων υποστηρίζοντας 

ανταλλαγές νέων, πρωτοβουλίες και δράσεις για τη δηµοκρατία. 

• Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία: δράσεις που υποστηρίζουν τη συµµετοχή νέων σε εθελοντικές δράσεις 

τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ 

• Νεολαία στον κόσµο: προωθεί διασυνοριακές δράσεις και δηµιουργία δικτύων, υποστηρίζοντας την 

ανταλλαγή youth workers και οργανώσεων νεολαίας 

• Σύστηµα Υποστήριξης Νέων, υποστηρίζει Ευρωπαϊκές Οργανώσεις ΜΚΟ, το Ευρωπαϊκό Φόρουµ Νεολαίας 

την εκπαίδευση εκπαιδευτών νέων και την προώθηση καινοτόµων προσεγγίσεων σε θέµατα νεολαίας 

• Υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας στον τοµέα της νεολαίας που στοχεύει στην ανάπτυξη της 

πολιτικής για τη νεολαία και στον οργανωµένο διαλόγου µεταξύ  νέων ανθρώπων και υπεύθυνων για την 

πολιτική που αφορά τους νέους. Επίσης αποβλέπει στη διευκόλυνση της συνεργασίας µεταξύ ευρωπαϊκών 

και διεθνών οργανισµών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πορέτσης Χάρης 

Τηλ. Επικοινωνίας : 211 770 7728  κινητό 6973 99 2345 

Εmail: office@area42.gr   |  poretsis@gmail.com  


