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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆ΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 

ΜΟΝΑ∆Α ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

 

1
ο
 ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

ΧΙΟΣ, 2-6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012,  

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

«ΑΠΟ ΤΗΝ Ι∆ΕΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ» 

 

 

∆ΕΛΤΊΟ ΤΥΠΟΥ  

 

Ολοκληρώθηκαν µε µεγάλη επιτυχία οι εργασίες του 1ου Θερινού Σχολείου Νεανικής 

Επιχειρηµατικότητας που διοργάνωσε η Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας 

του Πανεπιστηµίου Αιγαίου σε συνεργασία µε τη Σχολή Επιστηµών της ∆ιοίκησης, στη 

Χίο την περίοδο 2 έως 6 Ιουλίου 2012. Στόχος του Θερινού Σχολείου ήταν να καθοδηγήσει 

τους φοιτητές στο να µετατρέπουν τις επιχειρηµατικές ιδέες τους σε πράξη.  

Το 1
ο
 Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηµατικότητας πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο 

υλοποίησης του έργου «Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας Πανεπιστηµίου 

Αιγαίου», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση 2007-

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

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνικούς πόρους και 

υλοποιείται µέσω του Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας.  

Το Θερινό Σχολείο 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 πρώτη κιόλας ηµέρα, οι 25 προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές που 

προέρχονταν από όλα σχεδόν τα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου 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 Θερινού Σχολείου. 

Συγκεκριµένα, οι φοιτητές εργάστηκαν στις ακόλουθες επιχειρηµατικές ιδέες: 

 

• “ALTERNATIVE VACATIONS on an EXMPLAR ECO-VILLAGE” 
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Μια επιχειρηµατική ιδέα για την δηµιουργία ενός τουριστικού χωριού µε 20 σπίτια 

κατασκευασµένα από οικολογικά υλικά (όπως άχυρο, πέτρα, λάσπη, νερό και ξύλο) που θα 

υποστηρίζεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Κατά την διαµονή του ο επισκέπτης θα 

µπορεί να συνδυάσει αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες σε βουνό και θάλασσα, θα 

µπορεί να ετοιµάσει το γεύµα του µε προϊόντα που θα καλλιεργούνται βιολογικά στο χωριό 

και να ζήσει σε ένα φυσικό περιβάλλον ευχάριστα και δηµιουργικά. 

 

• SPECIAL WINE VARIETY  

Μια επιχειρηµατική ιδέα για την παραγωγή στη Χίο µιας ειδικής ποικιλίας κρασιού «Χιώτικο 

κρασερό» µοναδικής στον κόσµο γιατί η ωρίµανση του κρασιού θα γίνεται σε βαρέλια από 

ξύλο µαστιχόδεντρων. Οι κορµοί των µαστιχόδεντρων που δεν παράγουν πια µαστίχα αλλά 

διατηρούν τις ευεργετικές ιδιότητες της µαστίχας θα χρησιµοποιούνται για την κατασκευή 

ειδικών βαρελιών που θα προσδίδουν ένα ξεχωριστό άρωµα και γεύση στο κρασί. Το κρασί 

αυτό θα προωθηθεί στην Κινέζικη αγορά η οποία είναι ανοικτή στην παγκόσµια κουλτούρα 

του κρασιού και σε προϊόντα φυσικής παραγωγής. 

 

• HOW TO CHANGE THE WORLD – Art & Heart 

Μια επιχειρηµατική ιδέα για την δηµιουργία κινητής µονάδας δηµιουργικής απασχόλησης 

ατόµων µε ειδικές ανάγκες, τα οποία θα κατασκευάζουν πρωτότυπα προϊόντα προς πώληση 

στους τελικούς καταναλωτές τα σχέδια των οποίων θα παραχωρούνται γι’ αυτό το σκοπό από 

ένα δίκτυο γνωστών καλλιτεχνών. Εκτός από τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, η µονάδα θα 

µπορεί να απασχολεί προσωπικό από εθελοντές και άτοµα πρακτικής άσκησης. Η κινητή 

µονάδα στοχεύει να καλύψει τις συναισθηµατικές και οικονοµικές ανάγκες των οικογενειών 

των ατόµων µε ειδικές ανάγκες αλλά και την έλλειψη των κατάλληλων υποδοµών που 

υπάρχει αυτή τη στιγµή στην Ελλάδα.  

 

• PRIVATE RECOVERY AND RECREATION CENTER 

Μια επιχειρηµατική ιδέα για την δηµιουργία ενός Ιδιωτικού Κέντρου Αποθεραπείας και 

Αναψυχής στη Χίο. Το Κέντρο θα απευθύνεται σε άτοµα τα οποία αναρρώνουν ύστερα από 

µια επέµβαση ή κάποιο τραυµατισµό και έχουν ειδικές ανάγκες σε φροντίδα και 

αποκατάσταση. Επίσης σε άτοµα που έχουν ψυχικές παθήσεις  ή αντιµετωπίζουν σοβαρές 

ασθένειες. Το Κέντρο απευθύνεται σε άτοµα µε µεσαία και υψηλά εισοδήµατα κυρίως από 

την Ευρώπη και τη ∆υτική Ασία που θέλουν να συνδυάσουν την παραϊατρική αγωγή µε 

διακοπές και ξεκούραση.  

 

• DiscoverChios.com 

Μια επιχειρηµατική ιδέα που αφορά τη δηµιουργία µιας ιστοσελίδας για το νησί της Χίου. Ο 

επισκέπτης θα µπορεί να βρει πληροφορίες για τις εναλλακτικές δραστηριότητες και τα 

δυνατά σηµεία που έχει να προσφέρει το νησί της Χίου. Ο επισκέπτης αφού ενηµερωθεί για 

το νησί της Χίου θα εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για την συµµετοχή του σε δραστηριότητες 

όπως να περάσει µια µέρα στη Χίο ως ψαράς, ως αγρότης για να συµµετέχει στη συλλογή της 

µαστίχας και των πορτοκαλιών και µανταρινιών στον Κάµπο της Χίου ή στη συλλογή ελιών. 

Ο ρόλος της ιστοσελίδας θα είναι να εξασφαλίζει µε το δίκτυο που θα έχει δηµιουργήσει µε 

επαγγελµατίες της Χίου µια εναλλακτική διαµονή για τους επισκέπτες µε χαµηλό κόστος ανά 

ηµέρα. 
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• A SERVICE (WEBSITE) OFFERING COMBINED TRANSPORT INFORMATION 

Μια επιχειρηµατική ιδέα για την δηµιουργία ενός website το οποίο θα προσφέρει στον 

ανεξάρτητο ταξιδιώτη δωρεάν τις πληροφορίες που χρειάζεται για τον συνδυασµό των 

µεταφορικών µέσων (αεροπλάνο, τρένο, λεωφορείο, πλοίο) που µπορεί να χρησιµοποιήσει 

για να µετακινηθεί από το σηµείο έναρξης του ταξιδιού του στον τόπο προορισµού. Μια 

υπηρεσία που αυτή την στιγµή δεν προσφέρεται και θα στηρίζει τους τουρίστες αλλά και 

τους επαγγελµατίες του χώρου στην εύρεση του κατάλληλου συνδυασµού µεταφορικών 

µέσων για να φτάσουν στον προορισµό τους, χωρίς να χάνουν πολύ χρόνο στο να αναζητούν 

οι ίδιοι µεµονωµένες πληροφορίες από διαφορετικές ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, 

παρουσιάζοντας παράλληλα και το πραγµατικό κόστος µετακίνησης τους. 

 

Οι επιχειρηµατικές ιδέες που αναπτύχθηκαν παρουσιάστηκαν στη λήξη των εργασιών του 

Θερινού Σχολείου, την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2012, σε πάνελ κριτών αποτελούµενο από 

προσκεκληµένους επιχειρηµατίες του νησιού, ακαδηµαϊκούς δασκάλους, εκπρόσωπο του 

Υπουργείου Παιδείας, και στελέχη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Μετά τις παρουσιάσεις, οι 

κριτές αξιολόγησαν τη δουλειά 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  «HOW TO CHANGE THE WORLD – Art & Heart». 

Όλες οι επιχειρηµατικές ιδέες πρόκειται να προωθηθούν ως υποψήφιες για τα Βραβεία 

Επιχειρηµατικότητας που πρώτη φορά θα διοργανώσει το Πανεπιστήµιο Αιγαίου. 

 

Κατά τη διάρκεια του Θερινού Σχολείου οι φοιτητές 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. 

 

Το Θερινό Σχολείου κατάφερε να φέρει κοντά φοιτητές 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 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 1
ο
 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 παρακάτω ιστοσελίδα  http://summerschool.mke.aegean.gr/ υπάρχει το εκπαιδευτικό, 

φωτογραφικό υλικό από τις εργασίες του Θερινού Σχολείου καθώς και οπτικοακουστικό 

υλικό από την παρουσίαση των επιχειρηµατικών ιδεών των οµάδων των φοιτητών.  
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