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Τα Aegean Startups παρουσιάζουν τις επιχειρηματικές προτάσεις που διακρίθηκαν σε
επιλεγμένες ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς της αγοράς και σε ειδική Ημερίδα
Με μεγάλη χαρά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
σε συνεργασία με τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου
Αιγαίου συνδιοργανώνουν Ημερίδα για τη Βράβευση των καλύτερων καινοτόμων ιδεών του
Πανελλήνιου Διαγωνισμού Νεανικής Επιχειρηματικότητας Aegean Startups, στην Αθήνα, το
Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015 στις 9:00, στη Θερμοκοιτίδα νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (ΘέΑ),
στην οδό Κεφαλληνίας 45, 11257 (Αθήνα – Πλ. Αμερικής).
Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν οι ομάδες που αξιολογήθηκαν στο 2ο στάδιο του διαγωνισμού για
την παρουσίαση των επιχειρηματικών ιδεών τους, η κα Πολυδωροπούλου Αμαλία, Αναπλ.
Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, μέλη της Ακαδημαϊκής μας Κοινότητας και οι Αξιολογητές και Μέντορες
που μας υποστήριξαν.
Με την παρουσία του θα μας τιμήσει ο κος Γιώργος Ιωαννίδης, Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης
Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Με ιδιαίτερη χαρά θα υποδεχθούμε και τους εκπροσώπους των Χορηγών του διαγωνισμού Aegean
Startups αλλά και τους εκπροσώπους των υποστηρικτών του διαγωνισμού (συνεργαζόμενες
θερμοκοιτίδες - incubators), οι οποίοι και θα χρηματοδοτήσουν τα βραβεία προς τους νικητές. Δείτε
τους
χορηγούς
στην
ιστοσελίδα
http://www.aegeanstartups.gr/%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CE%AF/
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τους 30 Μέντορες, αξιόλογα στελέχη επιχειρήσεων, που στη
μακρά διαδικασία, υποστήριξαν τις ομάδες του διαγωνισμού κατά τη σύνταξη του επιχειρηματικού
τους σχεδίου στο 2ο στάδιο του διαγωνισμού και μετέφεραν την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους
στη νέα γενιά λειτουργώντας ως Σύμβουλοι/Καθοδηγητές. Τα ονόματα τους έχουν ανακοινωθεί
στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού.
Οι τέσσερις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες (1 ανά θεματική περιοχή) από ομάδες με φοιτητές/
αποφοίτους του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα βραβευθούν με ειδική διάκριση και βραβείο από το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ενώ οι 3 καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες (από τις 3 θεματικές περιοχές) από
ομάδες εκτός του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα βραβευθούν με ειδικά βραβεία, που θα προσφέρουν
χορηγοί του διαγωνισμού.
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Παράλληλα σχεδιάζουμε μια επίσκεψη των ομάδων του διαγωνισμού σε χορηγούς μας, όπως η
Google, το Orange Grove της Ολλανδικής Πρεσβείας και την Intrasoft στα γραφεία τους στην
Αθήνα, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015 για την παρουσίαση των ιδεών τους και τη γνωριμία με
τις επιχειρήσεις και την επαφή των μελών τους με τις επιχειρησιακές λειτουργίες.
Ο Γιάννης Χαραλαμπίδης, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών στη Σάμο και Υπεύθυνος της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, δήλωσε για την ημερίδα: «Με μεγάλη χαρά δίνουμε αυτό το Σάββατο το
βήμα στους φοιτητές και αποφοίτους του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και σε νέους από όλη την
Ελλάδα, για να παρουσιάσουν τις επιχειρηματικές ιδέες και τις υπό δημιουργία επιχειρήσεις τους.
Τόσο η διοίκηση και τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όσο και
οι Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας από άλλα ΑΕΙ, οι μέντορες από την αγορά, οι
χορηγοί μας – επιχειρήσεις και επιταγχυντές επιχειρηματικότητας από Ελλάδα και εξωτερικό,
έχουμε συνειδητοποιήσει τη σημασία των νεοφυών επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της
οικονομικής κρίσης και το μέλλον της χώρας. Ελπίζουμε, με την αρωγή και των υποστηρικτικών
αρχών του Ελληνικού Κράτους, να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους φοιτητές και νέους να
καινοτομήσουν και να επιχειρήσουν, για το καλό όλων μας.
Αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στο ιστοσελίδα του διαγωνισμού www.aegean-startups.gr
Για διευκρινήσεις ή περαιτέρω επικοινωνία καλέστε το Γραφείο της Μονάδας Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας στο τηλέφωνο 22710-35083 και στο email: chios.mke@aegean.gr. (υπεύθυνη
κα. Ρούλα Αμπαζή).
Για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
Αναπλ. Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Μπούνια
Αναπλ.. Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
και Διασφάλισης Ποιότητας
Ιδρυματικά Υπεύθυνη Δ.Α.ΣΤΑ.

Επ. Καθηγητής Ιωάννης Χαραλαμπίδης
Ιδρυματικά Υπεύθυνος ΜΟ.Κ.Ε.

2

Το έργο «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου» υλοποιείται στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. .
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