
 

 

Εξωστρέφεια και Συμπράξεις: 

Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της 

Αγροτικής Επιχειρηματικότητας 

Ανδρέας Στεφανίδης 

 

Πρόεδρος 

Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών 

 

Συντονιστής 

Εθνικού Συμβουλίου Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας 



 

 

2001 – 2012 

 

1. ΕΣΥΝΕ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ 

2. ΕΣΥΝΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

3. ΕΣΥΝΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

4. ΕΣΥΝΕ ΗΠΕΙΡΟΥ 

5. ΕΣΥΝΕ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

6. ΕΣΥΝΕ ΒΟΡΕΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

7. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

 

2013 

8. ΕΣΥΝΕ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

9. ΕΣΥΝΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 



 

 

Πρόσβαση σε νέες αγορές τόσο σε  

Εθνικό όσο και σε Διεθνές επίπεδο  

(Access to Markets) 
 

 



2002 

Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Νέων 

Επιχειρηματιών – YES 

www.yes.be 



Global Entrepreneurship Week 

 

 

6th Global Entrepreneurship Week 

 

18 – 30 Νοεμβρίου 2013 

gr.unleasingideas.org  
 

 

http://www.unleasingideas.org/


Στόχοι της GEW 

Να εμπνεύσει. 
 Εισάγει την έννοια της επιχειρηματικής συμπεριφοράς σε όσο τον δυνατόν μεγαλύτερο 

αριθμό ανθρώπων που στο παρελθόν δεν θα  την είχαν σκεφτεί σαν επιλογή  καριέρας. 

Να διασυνδέσει. 
 Nα δικτυώσει ανθρώπους πέρα από εθνικά σύνορα σε μία παγκόσμια προσπάθεια να 

ανακαλυφθούν ιδέες στο σημείο διασταύρωσης των διαφορετικών πολιτισμών και κλάδων 

Να καθοδηγήσει. 
 Να στρατολογήσει  ενεργούς και εμπνευσμένους καινοτόμους επιχειρηματίες από όλο τον 

κόσμο στο να καθοδηγήσουν την επόμενη γενιά στην επίτευξη των επιχειρηματικών τους 

ονείρων. 

Να εμπλέξει / επηρεάσει  
 Να αποδείξει στους διαμορφωτές της κοινής γνώμης και σε όσους χαράσσουν πολιτικές ότι η 

επιχειρηματικότητα αποτελεί επίκεντρο για την οικονομική υγεία και ανάπτυξη κάθε χώρας 

και ταυτόχρονα να δώσει στα διαφορετικά κράτη την δυνατότητα ανταλλαγής καλών 

πρακτικών και πολιτικών.  





ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

22-02-2013 



 

 
 

Κινητικότητα σε  

Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο 





 

 
Εκπαίδευση Επιχειρηματιών από 

Επιχειρηματίες μέσω Άτυπης Μάθηση & 
Mentoring σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό 

επίπεδο 

 

http://www.businessmentors.gr/ 

http://www.businessmentors.gr/


Ομάδα Θεσμικών Παρεμβάσεων 

ΟΕΣΥΝΕ 



Προτάσεις Θεσμικών 

Παρεμβάσεων 

• Αναλογικές Ασφαλιστικές Εισφορές σύμφωνα με την 

κερδοφορία της επιχείρησης όπως το Γερμανικό 

σύστημα. 

• Κατάργηση της προσωποκράτησης για χρέη προς τον 

ΟΑΕΕ 

• Αποτελεσματικότερη εφαρμογή του πτωχευτικού κώδικά 

ωστε να δίνεται 2 & 3 ευκαιρία σε κάποιον επιχειρηματία 

που είχε 1-2 αποτυχίες χωρίς δόλο. 

• Στήριξη των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για τους νέους 

εφευρέτες 

• Προβλήματα στην εσωτερική αγορά, ρυθμιστικοί κανόνες 

στα τραπεζικά συστήματα της ΕΕ. 



http://www.globalstartupyouth.org/ 

 

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

 

1. Αλίκη Αναγνώστη 

2. Θάνος Καυκαλίδης 

3. Μιχάλης Στάγκος 

4. Ανδρέας Στεφανίδης 

8 – 12 Οκτωβρίου 2013,  

Kuala Lumpur, Μαλαισία   

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


Ξεχάστε ότι μας χωρίζει και ότι δεν γίνεται  

Ας δουλέψουμε μαζί για όσα μας ενώνουν  

και γίνονται ! 

 

Ας μετατραπούμε όλοι μαζί σε μία  

συνομωσία αισιοδοξίας ! 

 

 



Σας ευχαριστώ !  

 

 


