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Δελτίο Τύπου 

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 

Ημερίδα 

«Forum Νεανικής Επιχειρηματικότητας – Η πρόκληση της Ελληνικής Προεδρίας» 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Forum Νεανικής Επιχειρηματικότητας, 

που διοργάνωσε το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, την Τρίτη 11 Μαρτίου 2014,  στην αίθουσα εκδηλώσεων της Γεν.Γραμματείας 

Ενημέρωσης & Επικοινωνίας/Γεν. Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης (Φραγκούδη 11 και 

Αλεξ.Πάντου, δίπλα  από το Πάντειο Πανεπιστήμιο), στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της 

Ευρωπαϊκής Ενωσης.   

Ο Υφυπουργός  Παιδείας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνος Γκιουλέκας στον χαιρετισμό του 

τόνισε:  «Η στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας νέων 

επιχειρήσεων, με έμφαση στην προώθηση της καινοτομίας, της τεχνολογίας, της 

εξειδίκευσης και της εξωστρέφειας, της σύνδεσης με άλλα λόγια της Αγοράς με την Γνώση, 

αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες, ένα από τα βασικά στοιχήματα του 

Υπουργείου. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται το Νομοσχέδιο για την Έρευνα και την 

Τεχνολογία, που θα φέρει προς ψήφιση σύντομα το Υπουργείο.  Στόχος είναι η υλοποίηση 

μιας Εθνικής Στρατηγικής για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία για 

τη διαμόρφωση αποτελεσματικότερων και ευέλικτων δομών στον εθνικό ερευνητικό ιστό, 

που ενισχύουν τη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα». 

O Διευθύνων Σύμβουλος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ Παναγιώτης Μανούρης στην ομιλία του υπογράμμισε 

τα εξής: «Στόχος της ημερίδας είναι να διαμορφώσει τους όρους και τις προϋποθέσεις για 

την αλλαγή νοοτροπίας αλλά και συμπεριφορών σε σχέση με το επιχειρείν.  Για πρώτη 

φορά από την εποχή της Μεταπολίτευσης κερδίζει έδαφος –σημαντικό έδαφος- μεταξύ των 

νέων  ανθρώπων η αποενοχοποίηση της έννοιας της επιχειρηματικότητας και είμαστε σε 

κάθε περίπτωση διατεθειμένοι να στηρίξουμε αυτές τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες που έχουν 

σαφώς δημόσιο χαρακτήρα. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη διεξαγωγή του 1ου Πανελλήνιου 

Διαγωνισμού Καινοτομίας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας με την ονομασία «ideatre Η 

πρωτοβουλία αυτή επιχειρεί να υποστηρίξει τους νέους στις προκλήσεις που καλούνται να 

αντιμετωπίσουν, να αναδείξει τις δυνατότητές τους, να επιβραβεύσει τη δημιουργικότητα 

και να παρέχει καθοδήγηση για επαγγελματική πρόοδο. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν 

ηλεκτρονικά την πρόταση τους μέσα από τον ιστότοπο του διαγωνισμού www.ideatree.gr 

έως τις 30 Απριλίου 2014». 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 



 

Στο πρώτο στρογγυλό τραπέζι συμμετείχαν σημαντικά και επιτυχημένα παραδείγματα της 

νέας και νεανικής επιχειρηματικότητας  

Συμμετέχουν: Δημήτρης Καλαβρός, Συνιδρυτής Found.ation και Nest Media, Φάνης 

Κουτουβέλης, Διευθύνων Σύμβουλος Intale, Δημήτρης Κουτσολιούτσος, Ιδρυτής Farmers 

Republic, Κυριάκος Πιερρακάκης, Συντονιστής Καινοτομίας AIT, Αλέξανδρος Ρούστας, 

Επικεφαλής iQbility, Χρήστος Λύτρας, Site Manager Egg 

Στο δεύτερο στρογγυλό τραπέζι συμμετείχαν εκπρόσωποι της αγοράς 

 Σόφη Δασκαλάκη - Μυτιληναίου, Μέλος Δ.Σ. ΣΕΒ, Επικεφαλής Τομέα Δράσης 

«Επιχειρηματικότητα Νέων», Μέλος Δ.Σ. Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, Γιώργος Καμέτας, ειδικός 

συνεργάτης  στη Διεύθυνση Συναλλακτικής Τραπεζικής Ομίλου, Εθνική Τράπεζα, Γιώργος 

Κατσουράνης, Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη Α.Ε., 

μέλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, Γιώργος Κοτσερίδης, Επίκουρος Καθηγητής 

Οινολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,  Βασίλης Μακιός, Ομότιμος καθηγητής 

του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου 

Πατρών και υπεύθυνος της Μονάδας Corallia, 

 Θανάσης Σκορδάς, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος  Κώστας Τσαούσης 


