
     

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του δωρεάν σεμιναρίου ''Restart Greece'' που 

διοργάνωσε το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) στις 13 και 14 Μαρτίου στο 

Ηράκλειο Κρήτης. Το σεμινάριο ήταν προσανατολισμένο στην πληροφόρηση και την αντιμετώπιση 

κρίσιμων, πρακτικών ζητημάτων του επιχειρείν και την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των 

επιχειρήσεων στη χώρα μας. 

 

Νέοι επιχειρηματίες, φοιτητές, εργαζόμενοι, άνεργοι, αλλά και εκπρόσωποι τοπικών 

παραγωγικών φορέων από όλη την Κρήτη κατέκλυσαν την αίθουσα «Ανδρόγεω» του Δήμου 

Ηρακλείου προκειμένου να αφουγκραστούν και να συζητήσουν, σε διαδραστικό επίπεδο, 

εμπειρίες, πληροφορίες, προτάσεις και καινοτόμες λύσεις που κατέθεσαν διακεκριμένοι ομιλητές 

από τον χώρο της επιχειρηματικότητας και της τεχνολογίας.  

 

Την έναρξη της διημερίδας κήρυξε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, κ. Παναγιώτης 

Μανούρης, ο οποίος τόνισε ότι στόχος της διημερίδας είναι να διαμορφώσει τους όρους και τις 

προϋποθέσεις για την αλλαγή νοοτροπίας αλλά και συμπεριφορών σε σχέση με το επιχειρείν και 

να δώσει πρακτικές λύσεις και απαντήσεις σε νέους ανθρώπους, προκειμένου να προχωρήσουν 

στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και καινοτομίας, 

κάνοντας με τον τρόπο αυτό «restart» στην επιχειρηματικότητα της χώρας μας. 

 

Επιπλέον, ο κ. Μανούρης ανακοίνωσε τη διεξαγωγή του 1ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού 

Καινοτομίας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας με την ονομασία «ideatree». Η πρωτοβουλία αυτή 

επιχειρεί να υποστηρίξει τους νέους στις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν, να 

αναδείξει τις δυνατότητές τους, να επιβραβεύσει τη δημιουργικότητα τους και να παρέχει 

καθοδήγηση για επαγγελματική πρόοδο. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν 

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

30 Απριλίου 2014. 

 



Aκολούθησαν οι ομιλίες των κ.κ Αρτέμη Σαϊτάκη, Διευθυντή τιυ Επιστημονικού Τεχνολογικού 

Πάρκου Κρήτης σχετικά με το στήσιμο της επιχείρησης, Δρα Κωνσταντίνου Βαβέκη, από το Ίδρυμα 

Τεχνολογίας & Έρευνας σχετικά με την αξιοποίηση της τεχνολογίας προς όφελος της επιχείρησης 

και Γιώργου Σαρρή, από την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων – Τμήμα Κρήτης, σχετικά 

με τη διαχείριση και οργάνωση μιας επιχείρησης. 

 

Tη δεύτερη ημέρα του σεμιναρίου, οι ομιλητές Μαρία Πετράκη, από το Επιμελητήριο Ηρακλείου, 

Κωνσταντίνος Μανασάκης, συνεργάτης της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου,  

Μάρκος Κουργιαντάκης, εκπρόσωπος Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ Κρήτης 

και Τερέζα Καρπαθιωτάκη από το Γραφείο Διασύνδεσης TEI Κρήτης, υπογράμμισαν τις μεθόδους 

για την προώθηση μιας επιχείρησης, τα επόμενα βήματα μιας επιχείρησης και τους τρόπους 

χρηματοδότησης της επιχειρηματικότητας.  

 

 


