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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ  

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Μυτιλήνη, 24/06/2015 

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Νεανικής Επιχειρηματικότητας από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

AEGEAN Startups  – 23 προτάσεις για νέες επιχειρήσεις από και για το Αιγαίο προχωρούν στο 

τελικό στάδιο 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε το 2ο στάδιο του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Νεανικής 

Επιχειρηματικότητας Aegean Startups. Κατατέθηκαν 12 προτάσεις από την κοινότητα Α και 11 

προτάσεις από την κοινότητα Β.  

 

Στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού http://www.aegean-startups.gr/show-proposals/ μπορείτε να δείτε τα 

βασικά σημεία των προτάσεων που προκρίθηκαν στο 2ο στάδιο και με την ψήφο σας, μέχρι 30 Ιουνίου 

2015, να αναδείξετε την πιο δημοφιλή πρόταση, η οποία θα είναι υποψήφια για ειδικό βραβείο. 

 

Τις επόμενες ημέρες θα γίνει η η τελική αξιολόγηση  στο πλαίσιο της οποίας θα επιλεγούν τα καλύτερα 

Επιχειρηματικά Σχέδια (ανά θεματική περιοχή). Τα σχέδια αυτά θα παρουσιαστούν στην τελική 

εκδήλωση του διαγωνισμού, τον Οκτώβριο του 2015. 

Οι τέσσερις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες (μία ανά θεματική περιοχή) από ομάδες φοιτητών/ 

αποφοίτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα βραβευθούν με ειδική διάκριση και βραβείο από το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ενώ οι τέσσερις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες  από ομάδες 

συμμετεχόντων/συμμετεχουσών εκτός του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα βραβευθούν με ειδικά βραβεία, 

που θα προσφέρουν χορηγοί του διαγωνισμού.  Όλες οι ομάδες που θα διακριθούν: 

 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 

 θα λάβουν δημοσιότητα μέσα από το διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού και σχετικές 

δημοσιεύσεις 

 

 

Αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στο ιστοσελίδα του διαγωνισμού www.aegean-startups.gr  
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Για διευκρινήσεις, ή περαιτέρω επικοινωνία, μπορείτε να καλείτε το Γραφείο της Μονάδας 

Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (κα. Ρούλα Αμπαζή, τηλ. 22710-35083, email: 

chios.mke@aegean.gr). 

Για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 

 

Αναπλ. Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Μπούνια   

Αναπλ.. Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων  

και Διασφάλισης Ποιότητας 

Ιδρυματικά Υπεύθυνη Δ.Α.ΣΤΑ. 

 

Επίκ. Καθηγητής Ιωάννης Χαραλαμπίδης 

Ιδρυματικά Υπεύθυνος ΜΟ.Κ.Ε. 
 

 

                    

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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