
 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

 
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Νεανικής Επιχειρηματικότητας του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

      Αρ. Πρωτ.: ΕΛΕ_2014_10864 

Μυτιλήνη, 23 Δεκεμβρίου 2014 

 

Προκήρυξη – Πρόσκληση  

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, σύμφωνα με τη σχετική 

απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Αρ. Συνεδρίασης 243/16-12-2014) γνωστοποιεί ότι 

στο πλαίσιο: 

1. της Πράξης «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Αιγαίου» (MIS 

328348),  

2. της Πράξης «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίου 

Αιγαίου» (MIS 304308),  

οι οποίες υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - 

ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους,  

3. και επιχορηγήσεις του διαγωνισμού από Ίδιους Πόρους (χορηγίες) 

το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας προκηρύσσει τον 

Πανελλήνιο Διαγωνισμό Νεανικής Επιχειρηματικότητας AEGEAN Startups, ο 

οποίος αφορά στην ανάδειξη των καλύτερων επιχειρηματικών σχεδίων σε τέσσερις (4) 

θεματικές κατηγορίες που σχετίζονται με τους τομείς προτεραιότητας του Αιγαίου. Τα 

καλύτερα επιχειρηματικά σχέδια, όπως θα αναδειχθούν από τα στάδια του διαγωνισμού 
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θα βραβευτούν, θα λάβουν  δημοσιότητα και περαιτέρω υποστήριξη για την υλοποίησή 

τους. 

 

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

Κοινότητα Α: Φοιτητές/φοιτήτριες ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου από 

οποιοδήποτε επίπεδο σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, υποψήφιοι διδάκτορες, 

διδάκτορες), μεμονωμένα ή σε ομάδες. 

Η χρηματοδότηση των βραβείων της Κοινότητας Α θα γίνει μέσω του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του 

ΕΣΠΑ (2007-2013), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.  

Κοινότητα Β: Νέοι και νέες που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν γεννηθεί από 

το 1980 και μετά και δεν ανήκουν στην κοινότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

μεμονωμένα ή σε ομάδες. 

Η χρηματοδότηση των βραβείων της Κοινότητας Β θα γίνει από ίδιους πόρους 

(χορηγίες).  

Κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει σε μέχρι δύο προτάσεις – ομάδες και σε μέχρι 

δύο θεματικές περιοχές. Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη συμμετοχή μέλους/μελών και 

στις δύο Κοινότητες Α & Β.  

Θεματικές Περιοχές 

Θεματικές περιοχές με ξεχωριστή σημασία για το Αιγαίο στις οποίες μπορούν να 

κατατίθενται προτάσεις είναι οι εξής (οι υποπεριοχές είναι ενδεικτικές): 

1. Αγροτική Ανάπτυξη – Διατροφή – Υγεία - Εκπαίδευση 

 Νέα προϊόντα ή υπηρεσίες στον αγροτικό – διατροφικό τομέα 

 Εφαρμογές και υπηρεσίες υγείας  

 Φάρμακα βιολογικής βάσης 

 Καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες εκπαίδευσης  

2. Ναυτιλία – Εμπόριο – Μεταφορές  

 Καινοτόμες εφαρμογές στη ναυτιλία και τις μεταφορές 

 Νέες μέθοδοι παραγωγής και διανομής προϊόντων 
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 Νέες μέθοδοι εντοπισμού και ελέγχου φορτίων  

3. Τουρισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον  

 Νέες υπηρεσίες στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού 

 Χρήση νέων φιλικών προς το περιβάλλον υλικών ή διαδικασιών 

 Ενσωμάτωση «πράσινων» τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία 

και στην παροχή υπηρεσιών 

 Νέες ενεργειακές τεχνολογίες στον πρωτογενή ή δευτερογενή τομέα 

 Διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων. 

4. Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες – Διακυβέρνηση – Κοινωνία 

 Προϊόντα ή υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών  

 Εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για δημόσιους φορείς, πολίτες 

η επιχειρήσεις 

 Κοινωνική επιχειρηματικότητα και εφαρμογές εθελοντισμού 

Όλες οι προτάσεις πρέπει να προτείνουν ξεκάθαρο επιχειρηματικό μοντέλο για 

δημιουργία εσόδων και δυνητικά να είναι επεκτάσιμες εκτός Ελλάδας. Η προαγωγή 

κάποιου ιδιαίτερου χαρακτηριστικού, πόρου ή δυνατότητας του Αιγαίου αποτελεί 

επιπλέον σημείο διαφοροποίησης. 

 

Διαδικασία υλοποίησης του Διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός υλοποιείται σε 3 στάδια: 

1ο Στάδιο (μόνο ηλεκτρονική υποβολή) 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι υποψήφιοι καλούνται να γράψουν μια σύντομη, 

σαφή και τεκμηριωμένη περιγραφή της επιχειρηματικής τους ιδέας, με βάση το 

πρότυπο (φόρμα υποβολής) που περιλαμβάνεται στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού. 

Τα βασικά στοιχεία όλων των προτάσεων του 1ου σταδίου θα τεθούν σε κοινή θέα, στο 

διαδικτυακό τόπο των Aegean Startups.  

Για την πρόκριση στο 2ο στάδιο θα ληφθούν υπ’ όψιν η πρωτοτυπία, η εφικτότητα και 

η πληρότητα της κάθε πρότασης, η καινοτομία, η επιχειρηματική προσέγγιση, η 

βιωσιμότητα, η ωριμότητα εφαρμογής, η κοινωνική ωφελιμότητα, η συνολική 

παρουσίαση, η τεκμηρίωση αλλά και η δημοφιλία της πρότασης στην πλατφόρμα. 

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από σώμα αξιολογητών της Μονάδας 

Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τη συμμετοχή 

ακαδημαϊκών και στελεχών της αγοράς. 
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Στο διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν τις ιδέες τους όλες οι ομάδες που 

διαμορφώθηκαν και συμμετείχαν στα Θερινά Σχολεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 

που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου τα έτη 2012, 2013, και 2014. Οι ομάδες που 

διακρίθηκαν στα Θερινά Σχολεία (κατέλαβαν την 1η θέση) συμμετέχουν στην 

Κοινότητα Α και εφόσον καταθέσουν τις ιδέες τους, μπορούν να περάσουν άμεσα στο 

2ο στάδιο του διαγωνισμού. 

2ο Στάδιο  (μόνο ηλεκτρονική υποβολή) 

Οι προτάσεις που θα προκριθούν στο 2ο στάδιο θα συντάξουν και θα καταθέσουν ένα 

ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο, με βάση πρότυπο που θα τους δοθεί, το οποίο 

θα μπορεί να οδηγήσει στην ίδρυση επιχείρησης και θα είναι επαρκές για να 

αξιολογηθεί από πιθανούς χρηματοδότες. Εργαλεία και οδηγίες για τη σύνταξη 

ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Μονάδας 

Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Επιπλέον, οι ομάδες που προκρίθηκαν θα μπορούν να έρχονται σε επικοινωνία με 

μέντορα από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό κόσμο που θα τους ανατεθεί, σε 

συνεργασία με τη ΜΟΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ανάλογα με το περιεχόμενο 

της επιχειρηματικής τους ιδέας. Η επικοινωνία και οι σχετικές συνεδρίες μεταξύ των 

μεντόρων και των μελών των ομάδων θα γίνονται ηλεκτρονικά. 

3ο Στάδιο (παρουσίαση και βράβευση) 

Στο τελικό στάδιο παρουσιάζονται και βραβεύονται τα καλύτερα Επιχειρηματικά 

Σχέδια (ανά θεματική περιοχή) που ξεχώρισαν στο στάδιο 2, τα οποία και  

παρουσιάζονται στην τελική εκδήλωση του διαγωνισμού, στην οποία θα υπάρξει 

ξεχωριστή βράβευση για κάθε κατηγορία.  

Βραβεία- Διακρίσεις 

Οι τέσσερις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες (1 ανά θεματική περιοχή) από την 

Κοινότητα Α θα βραβευθούν με ειδική διάκριση και βραβείο από τη Δ.Α.ΣΤΑ. μέσω 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» 

(Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους  

Οι τέσσερις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες (1 ανά θεματική περιοχή) από την 

Κοινότητα Β θα βραβευθούν με ειδικά βραβεία, που θα προσφέρουν χορηγοί του 

διαγωνισμού.   

Όλες οι ομάδες που θα διακριθούν: 
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 θα λάβουν δημοσιότητα μέσα από το διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού και 

σχετικές δημοσιεύσεις 

 θα έχουν πρόσβαση σε μέντορες για τη βελτιστοποίηση της ιδέας τους και την 

αναζήτηση περαιτέρω χρηματοδότησης ή άλλης βοήθειας 

 θα έχουν πρόσβαση σε υποδομές υποστήριξης (κοιτίδες) εντός και εκτός του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε Αθήνα και νησιά του Αιγαίου 

Σε περίπτωση που σε κάποια θεματική περιοχή δεν βραβευτεί καμία πρόταση, οι 

διοργανωτές του διαγωνισμού διατηρούν το δικαίωμα να βραβεύσουν επιπλέον 

προτάσεις σε άλλες θεματικές περιοχές εντός της κάθε Κοινότητας. 

Παράλληλα, η πιο δημοφιλής πρόταση, με βάση την αποδοχή του κοινού στο 

διαδικτυακό τόπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του διαγωνισμού, που πληροί τα 

ελάχιστα κριτήρια, θα είναι υποψήφια για ειδικό βραβείο μέσω των χορηγιών του 

διαγωνισμού. 

Σε όλους/ες συμμετέχοντες/χουσες που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα δοθεί 

βεβαίωση συμμετοχής από τη Δ.Α.ΣΤΑ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανάλογα με το 

στάδιο που έχουν φτάσει και την Κοινότητα στην οποία ανήκουν. 

Χρονοδιάγραμμα και για τις 2 Κοινότητες 
 

16 Φεβρουαρίου 2015 1ο στάδιο: Κατάθεση αρχικών ιδεών 

2 Μαρτίου 2015 Επιλογή ιδεών που θα προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο 2 

27 Απριλίου 2015 2ο στάδιο: Κατάθεση επιχειρηματικών σχεδίων 

Ιούνιος 2015 

3ο στάδιο: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης και  

βράβευση διακριθέντων φοιτητών/ομάδων σε ειδική εκδήλωση  

 

Η Αναπληρώτρια Πρύτανη 

 

 

Καθηγήτρια 

Αμαλία Πολυδωροπούλου 

Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου 
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