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Επιχειρηματικότητα και Νέοι στη 
Ελλάδα

+ Ικανά παιδιά με
+ Γνώσεις 

- Έλλειψη σωστής καθοδήγησης
- Έλλειψη επιχειρηματικής σκέψης



Το εκπαιδευτικό σύστημα στην 
Ελλάδα σήμερα & η πρακτική 

άσκηση

> Προσπάθεια γεφύρωσης αγοράς 
εργασίας με τα Ανώτατα και Τεχνολογικά 
Εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας:

> ΤΕΙ: Υποχρεωτική Πρακτική 6 μηνών – Κοινή κλίμακα 
αμοιβών

> ΑΕΙ: Εθελοντική Πρακτική από 1 μέχρι 3 μήνες (full time) 
ή 4 μήνες (part time). Διαφορετική κλίμακα αμοιβών



Περιφέρεια έναντι Αττικής!

> Ευκαιρίες σε ορισμένους φοιτητές; 

> Ευκαιρίες σε φοιτητές της περιφέρειας; 

> Ευελιξία του εκπαιδευτικού συστήματος;  

> Απομακρυσμένη δυνατότητα πρακτικής 
άσκησης; 



Εισακτέοι σε ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδος

2009 2010 2011 2012 2013

ΑΕΙ 39.770 40.770 40.750 41.920 44.381

ΤΕΙ 43.430 43.460 43.940 32.520 31.713

Σύνολο 83.200 84.230 84.690 74.400 76.094



Από τον Μάρτιο του 2012 έως και σήμερα

- JobHunterNetwork.com (3)

- ConferenceV.com (3)

- VivaFunds.com (12)

- SpeakerZen.me (5)

- Conferience.com (22)

Η συνεργασία μου με φοιτητές 
πρακτικής!



Η “ευημερία” του Χρηματιστηρίου 
την εποχή του 1999!



H “φούσκα” των Start ups (νεοφυών 
επιχειρήσεων) την τρέχουσα 

περίοδο;



Μπορεί να είναι φούσκα αλλά μόνο 
“οφέλη” έχει να αφήσει!

Μία νέα κουλτούρα καλλιεργείται που 

θα δημιουργεί αληθινή αξία!



Τι χρειάζεται να αλλάξει στο 
εκπαιδευτικό σύστημα;

> Υποχρεωτική η πρακτική σε όλα τα ΑΕΙ

> 6μηνη διάρκεια

>  Βαθμολόγηση 80% από τον επιβλέποντα 
φορέα

> Απαγόρευση πρακτικής σε δημόσιους 
οργανισμούς

> Ενιαία κλίμακα αμοιβών φοιτητών



Συμπεράσματα:

> Η πρακτική βοηθάει τα νέα παιδιά να 
«ευθυγραμμιστούν» με την αγορά και την 
πραγματικότητα

> Η πρακτική βοηθάει ΜΟΝΟΝ εάν αυτή 
γίνεται σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα

> Η Ελλάδα, ΝΑΙ, έχει εξαιρετικά νέα παιδιά με 
ικανότητες. Πρέπει όμως να διαμορφωθεί και η 
ανάλογη πολιτειακή κουλτούρα για να απορροφώνται 
αποτελεσματικά και γρήγορα από την αγορά εργασίας



1ο Google Launchpad – Οκτώβριος 2013, Αθήνα



Ερωτήσεις μέσω του   

www.Conferience.com

Event ID = epirus

http://www.conferience.com/


σας ευχαριστώ..!!


