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2001 – 2012

1. ΔΤΝΔ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΠΔΡΙΥΩΡΩΝ

2. ΔΤΝΔ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

3. ΔΤΝΔ ΘΔΑΛΙΑ

4. ΔΤΝΔ ΗΠΔΙΡΟΤ

5. ΔΤΝΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ

6. ΔΤΝΔ ΒΟΡΔΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ

7. ΤΝΓΔΜΟ ΝΔΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΩΝ ΑΡΚΑΓΙΑ

2013

8. ΔΤΝΔ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ

9. ΔΤΝΔ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ



Πξόζβαζε ζε λέεο αγνξέο ηόζν ζε 

Δζληθό όζν θαη ζε Γηεζλέο επίπεδν 

(Access to Markets)



2002

Δπξσπατθή πλνκνζπνλδία Νέσλ 

Δπηρεηξεκαηηώλ – YES

www.yes.be



Global Entrepreneurship Week

6th Global Entrepreneurship Week

18 – 30 Νοεμβπίος 2013

gr.unleasingideas.org

http://www.unleasingideas.org/


ηόρνη ηεο GEW

Να εμπνεύζει.
Δηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε όζν ηνλ δπλαηόλ κεγαιύηεξν 

αξηζκό αλζξώπσλ πνπ ζην παξειζόλ δελ ζα  ηελ είραλ ζθεθηεί ζαλ επηινγή  θαξηέξαο.

Να διαζςνδέζει.
Nα δηθηπώζεη αλζξώπνπο πέξα από εζληθά ζύλνξα ζε κία παγθόζκηα πξνζπάζεηα λα 

αλαθαιπθζνύλ ηδέεο ζην ζεκείν δηαζηαύξσζεο ησλ δηαθνξεηηθώλ πνιηηηζκώλ θαη θιάδσλ

Να καθοδηγήζει.
Να ζηξαηνινγήζεη  ελεξγνύο θαη εκπλεπζκέλνπο θαηλνηόκνπο επηρεηξεκαηίεο από όιν ηνλ 

θόζκν ζην λα θαζνδεγήζνπλ ηελ επόκελε γεληά ζηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεκαηηθώλ ηνπο 

νλείξσλ.

Να εμπλέξει / επηπεάζει 
Να απνδείμεη ζηνπο δηακνξθσηέο ηεο θνηλήο γλώκεο θαη ζε όζνπο ραξάζζνπλ πνιηηηθέο όηη ε 

επηρεηξεκαηηθόηεηα απνηειεί επίθεληξν γηα ηελ νηθνλνκηθή πγεία θαη αλάπηπμε θάζε ρώξαο 

θαη ηαπηόρξνλα λα δώζεη ζηα δηαθνξεηηθά θξάηε ηελ δπλαηόηεηα αληαιιαγήο θαιώλ 

πξαθηηθώλ θαη πνιηηηθώλ.





ΔΘΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

22-02-2013









Κηλεηηθόηεηα ζε 

Δζληθό θαη Δπξσπατθό επίπεδν





Δθπαίδεπζε Δπηρεηξεκαηηώλ από 
Δπηρεηξεκαηίεο κέζσ Άηππεο Μάζεζε

& Mentoring ζε Δζληθό θαη Δπξσπατθό 
επίπεδν

http://www.businessmentors.gr/

http://www.businessmentors.gr/


Οκάδα Θεζκηθώλ Παξεκβάζεσλ

ΟΔΤΝΔ



Πξνηάζεηο Θεζκηθώλ 

Παξεκβάζεσλ

• Αλαινγηθέο Αζθαιηζηηθέο Δηζθνξέο ζύκθσλα κε ηελ 

θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο όπσο ην Γεξκαληθό 

ζύζηεκα.

• Καηάξγεζε ηεο πξνζσπνθξάηεζεο γηα ρξέε πξνο ηνλ 

ΟΑΔΔ

• Απνηειεζκαηηθόηεξε εθαξκνγή ηνπ πησρεπηηθνύ θώδηθά 

σζηε λα δίλεηαη 2 & 3 επθαηξία ζε θάπνηνλ επηρεηξεκαηία 

πνπ είρε 1-2 απνηπρίεο σωπίρ δόλο.

• ηήξημε ησλ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο γηα ηνπο λένπο 

εθεπξέηεο

• Πξνβιήκαηα ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, ξπζκηζηηθνί θαλόλεο 

ζηα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα ηεο ΔΔ.













http://www.globalstartupyouth.org/

http://www.youtube.com/watch?v=MkNhzsfSf2g&sns=fb

8 – 12 Οθησβξίνπ 2013, 

Kuala Lumpur, Μαιαηζία

http://www.globalstartupyouth.org/
http://www.youtube.com/watch?v=MkNhzsfSf2g&sns=fb


Ξεράζηε όηη καο ρσξίδεη θαη όηη δελ γίλεηαη 

Αο δνπιέςνπκε καδί γηα όζα καο ελώλνπλ 

θαη γίλνληαη !

Αο κεηαηξαπνύκε όινη καδί ζε κία 

ζςνομωζία αιζιοδοξίαρ !



αο επραξηζηώ ! 




