
 

 

 

Εκδήλωση για την Οικονομία Διαμοιρασμού και τις προοπτικές 

που διανοίγει 

Εκδήλωση με τίτλο «Οι προοπτικές της Οικονομίας Διαμοιρασμού ως νέο μοντέλο επιχειρηματικότητας» 

διοργανώνει το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ σε συνεργασία με τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019. 

Η Οικονομία Διαμοιρασμού, ως μοντέλο παροχής προϊόντων και υπηρεσιών παρουσιάζει ανοδικές τάσεις 
σε όλες τις ηπείρους. Με στόχο την αποδοτικότερη χρήση των φυσικών και ανθρώπινων πόρων, η 
Οικονομία Διαμοιρασμού έχει εμφανιστεί δυναμικά την τελευταία δεκαετία στους τομείς της εστίασης, 
ένδυσης, μετακίνησης, τουρισμού, χρηματοδότησης και άλλους. Το μοντέλο της οικονομίας διαμοιρασμού 
λειτουργεί κυρίως μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, προσφέροντας τόσο στους παρόχους όσο και στους 

χρήστες ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας, ένα ασφαλές πλαίσιο για τη διεξαγωγή συναλλαγών. 

Ως νέο μοντέλο, η οικονομία διαμοιρασμού ενέχει προοπτικές, αλλά και προκλήσεις. Στην εκδήλωση θα 
παρουσιαστούν παραδείγματα της οικονομίας διαμοιρασμού, ενώ θα διεξαχθεί συζήτηση για τις ευκαιρίες 
που εμφανίζονται στον κλάδο με τη συμμετοχή εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην οικονομία 
διαμοιρασμού, αλλά και ακαδημαϊκών που θα παρουσιάσουν την κριτική εικόνα σε ό,τι αφορά το 
νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο.  

Επίσης, θα παρουσιαστούν οι υποστηρικτικές υπηρεσίες του Δικτύου ΠΡΑΞΗ σε εταιρείες και φορείς που 
δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην Οικονομία Διαμοιρασμού, που 
παρέχονται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “BeShared- Embracing Innovation and Interconnection in 
the Sharing Economy”.  

Ακολουθούν το πρόγραμμα και σχετικές πληροφορίες: 

Πρόγραμμα:  
 

 17.45 - 18.00 Εγγραφές  
 18.00 - 18.10 Καλωσόρισμα από τους διοργανωτές  
 18.10 - 18.25 «Τεχνολογίες Ευρείας Εφαρμογής για καθαρή παραγωγή», Κώστας Τρούλος, Δίκτυο 

ΠΡΑΞΗ  
 18.25 - 18.40 «Η έρευνα γύρω από την οικονομία διαμοιρασμού: Η περίπτωση της AirBnB», κ. 

Γιώργος Γρηγορίου και Δρ. Πασχάλης Αρβανιτίδης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας  

 18.40 - 19.10 «Τάσεις και ευκαιρίες στην Οικονομία Διαμοιρασμού», Δρ. Κώστας Τρούλος, Δίκτυο 
ΠΡΑΞΗ 

 19.10 - 19.40 «Καλές πρακτικές στην Οικονομία Διαμοιρασμού»  
o κ. Αντώνης Φιοράκης, τ. Διευθύνων Σύμβουλος, Incrediblue   
o κ. Γιώργος Πιλπιλίδης, Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος, Kleesto  
o κ. Luigi Γουλιανός και κ. Ιωσήφ Ρέντα, Συνιδρυτές, Do it for me  

 

Ημερομηνία: Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019 στις 18.00 

Χώρος διοργάνωσης: Αίθουσα B1, Τμήμα Οικονομικών Επιστήμων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
28ης Οκτωβρίου 78, Βόλος 


