
   

 
1 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ  

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Μυτιλήνη,  24/03/2015 

 

Μεγάλη Συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Νεανικής Επιχειρηματικότητας από το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου AEGEAN Startups: Περισσότεροι από 150 συμμετέχοντες νέοι – 

αυριανοί δυνητικοί επιχειρηματίες 

 

Χορηγοί - Βραβεία – Μέντορες - Υποστηρικτές 

 

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή η διαδικασία υποβολής ιδεών στο 1ο στάδιο του 

Πανελλήνιου Διαγωνισμού Νεανικής Επιχειρηματικότητας Aegean Startups. Υπήρξαν 

περισσότεροι από 150 συμμετέχοντες και συμμετέχουσες που έλαβαν μέρος, μεμονωμένα ή σε ομάδες 

και κάλυψαν με τις ιδέες τους όλες τις θεματικές περιοχές με ξεχωριστή σημασία για το Αιγαίο, που 

περιελάμβανε ο Διαγωνισμός. 

 

Υποβλήθηκαν συνολικά 62 προτάσεις, εκ των οποίων 21 στην κατηγορία Αγροτική Ανάπτυξη – 

Διατροφή – Υγεία – Εκπαίδευση, 2 στην κατηγορία Ναυτιλία – Εμπόριο – Μεταφορές, 21 στην 

κατηγορία Τουρισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον και 18 στην κατηγορία Πληροφορική – 

Τηλεπικοινωνίες – Διακυβέρνηση – Κοινωνία. 

 

Θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Υποστηρικτές του Διαγωνισμού μας, οι οποίοι αποδέχτηκαν με 

ευχαρίστηση την πρόσκλησή μας για να συμβάλλουν στο Διαγωνισμό Aegean Startups.  

 

Οι Χορηγοί του διαγωνισμού Aegean Startups, οι οποίοι και θα χρηματοδοτήσουν τα βραβεία προς 

τους νικητές είναι σήμερα οι παρακάτω φορείς και επιχειρήσεις: 

 Ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.) 

 Το Επιμελητήριο Κυκλάδων (http://www.e-kyklades.gr/) με ειδικό βραβείο «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 

ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ»  

 Η εταιρεία ΣΕΛΑΧΑΣ ΑΒΕΕ (http://www.selaxas.gr/)  

 Η εταιρεία Google  http://google.com/  

 Η εταιρεία Singular Logic (http://portal.singularlogic.eu/)  

 Η εταιρεία SoftOne (http://www.softone.gr/)   

 

Ταυτόχρονα υποστηρικτές του διαγωνισμού (συνεργαζόμενες θερμοκοιτίδες - incubators), οι οποίοι  

προσφέρουν συνολικά 10 θέσεις στις διακριθείσες ομάδες του διαγωνισμού για να κάνουν την ιδέα 

τους πράξη είναι το Orange Grove της Ολλανδικής Πρεσβείας στην Αθήνα 

http://www.e-kyklades.gr/
http://www.selaxas.gr/
http://google.com/
http://portal.singularlogic.eu/
http://www.softone.gr/
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(http://www.orangegrove.biz/), η Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων του  

Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (http://www.theathensincube.gr/), το Κέντρο 

Καινοτομίας  της Microsoft Hellas (https://www.facebook.com/micgreece), ο Σύνδεσμος 

Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (http://www.sev.org.gr/online/index.aspx) και η θερμοκοιτίδα του 

Aephoria.net http://www.aephoria.net/. Νικήτριες ομάδες θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να 

συνεχίσουν την ανάπτυξή τους στις Κοιτίδες Επιχειρηματικότητας Τμημάτων του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου σε Λέσβο, Λήμνο, Ρόδο, Σάμο, Σύρο και Χίο.  

 

Τον Διαγωνισμό AEGEAN Startups υποστηρίξουν περισσότεροι από 60 Μέντορες, ακαδημαϊκοί 

δάσκαλοι από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και αξιόλογα στελέχη επιχειρήσεων που θα 

υποστηρίξουν το διαγωνισμό και θα μεταφέρουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους στη νέα γενιά, 

λειτουργώντας ως Σύμβουλοι/Καθοδηγητές των καλύτερων ομάδων. Τα ονόματα τους 

ανακοινώνονται σταδιακά στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού. 

 

Περιλήψεις των προτάσεων του 1ου σταδίου βρίσκονται στο http://www.aegean-

startups.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%B9%CF%82-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/ όπου 

πολίτες μπορούν και να υποστηρίξουν κάποια πρόταση.  Η πιο δημοφιλής πρόταση με βάση την 

αποδοχή του κοινού, που πληροί τα ελάχιστα κριτήρια, θα είναι υποψήφια για ειδικό βραβείο. 

 

Έχει ήδη αρχίσει η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων του 1ου σταδίου και σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού στο αμέσως επόμενο στάδιο θα ανακοινωθούν οι προτάσεις και οι 

ομάδες που θα περάσουν στο 2ο και τελικό στάδιο του διαγωνισμού.  

 

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. 

 

Επικ. Καθηγητής Ιωάννης Χαραλαμπίδης 

Ιδρυματικά Υπεύθυνος ΜΟ.Κ.Ε. 
 

http://www.orangegrove.biz/
http://www.theathensincube.gr/
https://www.facebook.com/micgreece
http://www.sev.org.gr/online/index.aspx
http://www.aephoria.net/
http://www.aegean-startups.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
http://www.aegean-startups.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
http://www.aegean-startups.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
http://www.aegean-startups.gr/
mailto:chios.mke@aegean.gr
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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. . 

 

 


