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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκαν, για 4η συνεχή χρονιά, με μεγάλη επιτυχία οι εργασίες του 4ου Θερινού
Σχολείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας που διοργάνωσε η Μονάδα Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τη Σχολή Επιστημών της
Διοίκησης, στη Χίο, την περίοδο 06 Ιουλίου έως 10 Ιουλίου 2015. Το Θερινό Σχολείο αποτελεί
επιμέρους δράση της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Πανεπιστημίου
Αιγαίου στο νέο πλαίσιο λειτουργίας της, όπως αυτό διαμορφώνεται με το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα: "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση: 2007-2013". Στόχος του Θερινού Σχολείου
ήταν να καθοδηγήσει τους/τις φοιτητές/τριες στο να μετατρέπουν τις επιχειρηματικές ιδέες
τους σε πράξη.
Το Θ.Σ. εκτός από τις διαλέξεις στο αντικείμενο της επιχειρηματικότητας, παρείχε εντατική
βιωματική διδασκαλία. Μέσα από προσανατολισμένα στη δράση εργαστήρια και υπό την
καθοδήγηση έμπειρων στελεχών και ακαδημαϊκών δασκάλων, από Πανεπιστήμια του
εσωτερικού και του εξωτερικού, καθώς και συνεργαζόμενων επιχειρηματιών, οι φοιτητές
συνεργάστηκαν μεταξύ τους για την ανάπτυξη και παρουσίαση της επιχειρηματικής τους ιδέας.
Από την 1η κιόλας ημέρα, οι 18 προπτυχιακοί/κές, μεταπτυχιακοί/κές και διδακτορικοί/κές
φοιτητές/τριες που προέρχονταν από όλα σχεδόν τα Τμήματα του Παν. Αιγαίου χωρίστηκαν
σε ομάδες και με συμμετοχικές διαδικασίες επέλεξαν μόνοι τους 6 επιχειρηματικές ιδέες για
την βελτίωση και εξέλιξη των οποίων εργάστηκαν σε όλη τη διάρκεια του Θ.Σ. Συγκεκριμένα,
οι φοιτητές εργάστηκαν στις ακόλουθες επιχειρηματικές ιδέες:


“Unexplored treasures ” Εναλλακτικός τουρισμός Βορείου Αιγαίου (Λέσβος,
Χίος)
Η επιχείρηση είναι μια ιδιωτική τουριστική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στη Χίο και τη
Μυτιλήνη, με εξειδίκευση στον εναλλακτικό τουρισμό στο Βόρειο Αιγαίο, μέσα από μια
ηλεκτρονική πλατφόρμα. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που εμπλέκουν το
περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές), τους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις και τους συλλόγους,
με την παράδοση και τον πολιτισμό του Βορείου Αιγαίου. Πιο συγκεκριμένα διοργανώνει
ταξιδιωτικά πακέτα που περιλαμβάνουν διαμονή, εστίαση και δραστηριότητες περιπατητικού,
θρησκευτικού και γαστρονομικού τουρισμού, μέσω επισκέψεων σε εκκλησίες, μοναστήρια,
φαράγγια και σπήλαια, που συνδυάζουν τη φιλοξενία και τις εναλλακτικές δραστηριότητες
υπαίθρου με όλα αυτά που συνθέτουν την κουλτούρα της περιοχής: ήθη και έθιμα, λαϊκές
τέχνες, αγροτικές εργασίες και αγροτική παραγωγή, αρχιτεκτονική κ.λπ.
Στόχος: η ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας των νησιών του Βορείου Αιγαίου, ώστε να
αναδειχθούν οι τοπικές ιδιαιτερότητες και οι ανεξερεύνητες περιοχές και να υπάρξει βιώσιμη
τουριστική ανάπτυξη τους.
Visit us: www.Unexplored_treasures.com, site και facebook
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 «Poli-χώρος: U-τοπία»
Μια επιχειρηματική ιδέα για τη δημιουργία ενός πολιτισμικού πολυχώρου, όπου η ψυχαγωγία
και η εκπαίδευση θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Ομάδα στόχου είναι τα παιδιά ηλικίας 6-12
ετών καθώς και οι γονείς ή/και οι κηδεμόνες τους. Τα παιδιά ομαδοποιημένα ανά ηλικία και
ενασχολούμενα με ένα συγκεκριμένο θέμα ανά μήνα θα δραστηριοποιούνται σε εργαστήρια
δημιουργικής απασχόλησης. Στο τέλος κάθε εβδομάδας θα προβάλλονται οι κατασκευές και οι
δράσεις τους σε ένα ανοικτό κάλεσμα προς το ευρύτερο κοινό της Χίου. Για τους ενήλικες θα
παρέχονται υπηρεσίες καφέ σε ένα χώρο ζεστό και φιλόξενο όπου θα πλαισιώνεται παράλληλα
από ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις (εκθέσεις ζωγραφικής, μουσική, παρουσιάσεις βιβλίων,
ομιλίες, προβολές). Στόχος είναι η παροχή πρωτότυπων υπηρεσιών από ένα άρτια
εκπαιδευμένο προσωπικό σε ένα περιβάλλον συνεχώς εναλλασσόμενων δράσεων.
•
Tramble
Το Tramble είναι μια διαδραστική εφαρμογή αποκατάστασης και φυσιοθεραπείας νεαρών
ατόμων ηλικίας 4-14 ετών. Μέσα από επιμορφωτικά και διασκεδαστικά κινούμενα σχέδια, το
νεαρό άτομο υπόκειται σε ειδικές ασκήσεις αποκατάστασης και αποθεραπείας, χωρίς να
εγκλωβίζεται στον νοσοκομειακό χώρο. Με την εφαρμογή και χρήση ειδικών αισθητήρων θα
γίνεται λεπτομερής καταγραφή των κινήσεων και της απόδοσης του ατόμου, το οποίο θα
ενημερώνεται συνεχώς μέσω διαδικτύου για την πορεία της αποθεραπείας του. Η εφαρμογή θα
είναι ευρέως διαθέσιμη και συμβατή με όλες τις κονσόλες - παιχνιδομηχανές xbox-ps4 και
υπολογιστές. Εκτός από τις ασκήσεις φυσιοθεραπείας οι ενδιαφερόμενοι όλων των ηλικιών θα
μπορούν να κάνουν ασκήσεις ενδυνάμωσης, στοχευμένες σε συγκεκριμένες μυϊκές ομάδες.
•
Cereals
Η επιχειρηματική μας ιδέα αφορά ένα εναλλακτικό κατάστημα μαζικής εστίασης, που θα δώσει
λύση στους καταναλωτές της Αθήνας, οι οποίοι είναι προσαρμοσμένοι στους γρήγορους
ρυθμούς ζωής, με αποτέλεσμα να είναι αναγκασμένοι να στρέφονται σε τυποποιημένα snack,
παραμελώντας την υγεία τους. Το cereals θα παρέχει υγιεινό snack αποτελούμενο από
βιολογικής καλλιέργειας δημητριακά, καθώς και συνδυαστικά προϊόντα αυτών, όπως γιαούρτι,
γάλα, μέλι, φρέσκα φρούτα κλπ. Η υπηρεσία του καταστήματός μας είναι μοναδική στον χώρο
της αγοράς. Ο συνδυασμός του ευχάριστου περιβάλλοντος (χαρακτηριστικό λιτό design και
χαλαρωτική μουσική), με το ενημερωμένο προσωπικό και το μπουφέ θα ενθαρρύνουν τον
καταναλωτή να δοκιμάσει υγιεινές και νέες γεύσεις. Ενδεχομένως έτσι να αποτελέσει μία νέα
τάση!
• "Best Bike Co. : Σύστημα Ενοικίασης Ποδηλάτων"
Μια ιδέα που στηρίζεται στην δημιουργία μιας επιχείρησης στο τομέα των υπηρεσιών
μεταφοράς με μέσο το ποδήλατο. Σκοπός της επιχείρησης είναι να προσφέρει τις υπηρεσίες
της εκεί που δεν φτάνουν οι ανταγωνιστές της, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.
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Η εφαρμογή του μοντέλου, αφορά όλες τις τοπογραφικές περιοχές που είναι εύκολα ή λιγότερο
εύκολα προσβάσιμες με μέσο μεταφοράς το ποδήλατο και κυρίως σε αυτές, οι οποίες,
υποστηρίζονται από σύγχρονους οδικούς άξονες και πληθυσμιακά κριτήρια.
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του "Best Bike Co. : Σύστημα Ενοικίασης Ποδηλάτων" είναι
αυτά που το καταστούν ιδιαίτερο και ξεχωριστό σε σχέση με τα υπόλοιπα του είδους του μέχρι
και σήμερα.
•
Πτυ-Χίο
Το «Πτυ-Χίο» αφορά μία ιστοσελίδα που απευθύνεται στους φοιτητές που σπουδάζουν στο
νησί της Χίου. Σκοπός της είναι να είναι ο καθοδηγητής και συνοδοιπόρος του φοιτητή καθ’
όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, δίνοντας τους ότι πληροφορίες χρειαστούν σχετικά με τη
σχολή τους, τα διαθέσιμα σπίτια προς ενοικίαση τα οποία είναι κατάλληλα για φοιτητές, τις
φοιτητικές ομάδες και εκδηλώσεις, σημειώσεις και παλαιότερα θέματα εξετάσεων, χρήσιμες
πληροφορίες-τηλέφωνα. Επιπλέον, θα μπορούν να δημοσιεύουν αγγελία αν χρειαστούν κάποια
βοήθεια στα μαθήματα της σχολής όπου φοιτητές παλαιότερων ετών θα μπορούν να τους
καθοδηγήσουν ή ακόμα και να βρουν μεταχειρισμένα αντικείμενα (είδη σπιτιού, βιβλία κλπ)
που απόφοιτοι θα πωλούν μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.
Τέλος, το βασικό πλεονέκτημα που θα παρέχει το «Πτυ-Χίο» στα μέλη του είναι ότι με την
κάρτα μέλους, η οποία θα εκδίδεται δωρεάν με την επίδειξη του φοιτητικού πάσου, θα μπορούν
να έχουν εκπτώσεις σε συνεργαζόμενα καταστήματα σίτισης αλλά και εμπορικά με την ένδειξη
της κάρτας μέλους. Το επόμενο μας βήμα, είναι να επεκτείνουμε τις παροχές του «Πτυ-Χίο»
και στα υπόλοιπα νησιά που υπάρχουν τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Οι επιχειρηματικές ιδέες που αναπτύχθηκαν παρουσιάστηκαν στη λήξη των εργασιών του 4ου
Θερινού Σχολείου, την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015, σε Επιτροπή κριτών αποτελούμενη από
ακαδημαϊκούς δασκάλους και προσκεκλημένους επιχειρηματίες του νησιού, Συγκεκριμένα
παρευρέθησαν ο κ. Γ. Γεωργούλης, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χίου, ο κ Δ. Καράλης,
Αντιδήμαρχος Χίου και ο κ Ι. Αμύγδαλος, Επιχειρηματίας της εταιρείας Μικροζυθοποιία Χίου.
Στην τελετή λήξης παρευρέθησαν και ο κος Ι. Καρκαζής, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών
της Διοίκησης και η κα Θανοπούλου, Πρόεδρος του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών
Υπηρεσιών.
Μετά τις παρουσιάσεις, οι κριτές αξιολόγησαν την παρουσίαση των παιδιών και η πιο
ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη παρουσίαση έλαβε τιμητικό έπαινο. Η ομάδα που
διακρίθηκε και έλαβε τον έπαινο ήταν η ομάδα με την επιχειρηματική ιδέα «Tramble». Όλες
οι επιχειρηματικές ιδέες θα μπορούν να υποβληθούν σε επόμενους Διαγωνισμούς Νεανικής
Επιχειρηματικότητας που θα διοργανώσει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και η ομάδα που
διακρίθηκε θα προωθηθεί αμέσως στο 2ο στάδιο του διαγωνισμού.
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Κατά τη διάρκεια του Θερινού Σχολείου οι φοιτητές/τριες φιλοξενούνταν στις φοιτητικές
εστίες της Πανεπιστημιακής Μονάδας της Χίου και είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις
εγκαταστάσεις παραγωγικών μονάδων του νησιού, να μοιραστούν τις εμπειρίες πετυχημένων
επιχειρηματιών της Χίου και να γευθούν τοπικά παραδοσιακά προϊόντα. Συγκεκριμένα
επισκέφθηκαν την παραγωγική μονάδα ζαχαρωδών προϊόντων & προϊόντων μαστίχας Χίου
της εταιρείας MEDITTERA AΒΕΣΕ στην Καλλιμασιά, τη βιομηχανική μονάδα παραγωγής
και εμφιάλωσης μπύρας της εταιρείας Μικροζυθοποιία Χίου και την οικοτεχνία και τον
πολυχώρο της εταιρείας CITRUS AE στον Κάμπο της Χίου.
Το Θερινό Σχολείου κατάφερε να φέρει για άλλη μια χρονιά κοντά φοιτητές/τριες από όλα
σχεδόν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, να
τους ενώσει σε ομάδες και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τα στάδια και τις διαδικασίες
που μεσολαβούν από τη σύλληψη μιας ιδέας και την αρχική διερεύνηση γύρω από αυτή, έως
την τεκμηριωμένη συγκρότησή της ώστε να μπορεί να προωθηθεί στην αγορά.
Οι ίδιοι οι φοιτητές/τριες ως μελλοντικοί επιχειρηματίες δούλεψαν μαζί, κατένειμαν του
ρόλους τους και εργάστηκαν για το στήσιμο μιας καινοτόμας επιχείρησης που φιλοδοξεί να
ξεκινήσει τη λειτουργία της, να προσπελάσει τα εμπόδια και να κερδίσει μερίδιο αγοράς.
Το 4ο Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας προσπάθησε να κάνει τα παιδιά να
βιώσουν τις πραγματικές συνθήκες που θα συναντήσουν στο μέλλον και τους έδωσε
ερεθίσματα, εφόδια και κατευθύνσεις που σίγουρα τους είναι απαραίτητα όταν αποφασίσουν
οι ίδιοι να κάνουν τα πρώτα τους βήματα ως δυνητικοί επιχειρηματίες.
Στην ιστοσελίδα
http://summerschool2015-mke.aegean.gr/ έχει συγκεντρωθεί το
εκπαιδευτικό, φωτογραφικό υλικό από τις εργασίες του Θερινού Σχολείου καθώς και υλικό
από την παρουσίαση των επιχειρηματικών ιδεών των ομάδων των φοιτητών/τριών μας.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις παρακαλώ καλέστε στο Γραφείο της
Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στα τηλέφωνα 22710-35083 ή στο email:
chios.mke@aegean.gr .
Μυτιλήνη, 2/9/2015
Επικ. Καθηγητής Ιωάννης Χαραλαμπίδης
Ιδρυματικά Υπεύθυνος ΜΟ.Κ.Ε.

