
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
& ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ,
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Tο παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης “Δομή
Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας  Πανεπιστημίου Αιγαίου” του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

Πανελλήνιος Διαγωνισμός 
Νεανικής Επιχειρηματικότητας

AEGEAN STARTUPS 

1ο στάδιο: Κατάθεση αρχικών ιδεών 
2 Μαρτίου 20150  Επιλογή ιδεών που θα προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο 2 

2ο στάδιο: Κατάθεση επιχειρηματικών σχεδίων 

Ιούνιος 2015 
3ο στάδιο: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης και  
βράβευση διακριθέντων φοιτητών/ομάδων σε ειδική εκδήλωση  

 

2 Μαρτίου 2015 

8 Μαΐου 2015

Χρονοδιάγραμμα

http://www.aegean-startups.gr/

1. Αγροτική Ανάπτυξη – Διατροφή – Υγεία - Εκπαίδευση 
2. Ναυτιλία – Εμπόριο – Μεταφορές  
3. Τουρισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον  
4. Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες – Διακυβέρνηση – Κοινωνία 

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

Θεματικές Περιοχές

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του διαγωνισμού:

Βραβεία

Υποστηρικτές

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.  

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. 

Κοινότητα Α: Φοιτητές/φοιτήτριες ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου από 
οποιοδήποτε επίπεδο σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, υποψήφιοι διδάκτορες, 
διδάκτορες), μεμονωμένα ή σε ομάδες. 

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. 

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 

Χορηγοί


