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Φοιτητές του ΑΠΘ μετατρέπουν τις καινοτόμες ιδέες σε επιχειρηματικότητα

Κανένα Σχόλιο

Φοιτητές του Α.Π.Θ. μετέτρεψαν τις καινοτόμες ιδέες τους σε business plans
φτιάχνοντας εικονικές επιχειρήσεις και αξιολογήθηκαν από επιχειρηματίες.

Η δομή, η καινοτομία, η βιωσιμότητα, ο τρόπος χρηματοδότησης της κάθε
εταιρείας λαμβάνοντας υπ’ όψιν την οικονομική κρίση στην Ελλάδα
αποτέλεσαν, μεταξύ άλλων, τα κριτήρια για να επιλεγεί το καλύτερο business
plan.

 

Αύριο, Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 18.00, θα γίνει παρουσίαση και
απονομή βραβείων των καλύτερων business plans στις κατηγορίες ‘Καινοτομία &
Επιχειρηματικότητα’ και ‘Κοινωνική Επιχειρηματικότητα’. Η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί στο ΚΕ.∆.Ε.Α. του Α.Π.Θ.

Η Τελετή Απονομής των Βραβείων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Εύγε
επιχειρείν» διοργανώνεται από τη Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
(ΜΟΚΕ), με την υποστήριξη της ∆ομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (∆ΑΣΤΑ)
του Α.Π.Θ.

 

Στην εκδήλωση θα υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας του Α.Π.Θ. με το Σύνδεσμο
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), με σκοπό την ανάπτυξη στρατηγικής και
δράσεων για τη διασύνδεση της πανεπιστημιακής και της επιχειρηματικής
κοινότητας, την προώθηση της έρευνας-τεχνολογίας, των ελληνικών επιχειρήσεων,
προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και του ανθρώπινου δυναμικού.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη των δράσεων του Α.Π.Θ. που
σχετίζονται με την προαγωγή των καινοτόμων ιδεών των φοιτητών και την
καλλιέργεια επιχειρηματικής κουλτούρας καθώς και την ενίσχυση σχετικών
πρακτικών.

 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση
και ∆ιά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Επισυνάπτονται τα πόστερ των πέντε καλύτερων ομάδων από τις δύο κατηγορίες
‘Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα’ και ‘Κοινωνική Επιχειρηματικότητα’, ιεραρχικά με
τη σειρά βράβευσης, από το πρώτο στο πέμπτο.
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∆ΗΜΟΦΙΛΗ

Συνελήφθη 55χρονος έμπορος
ηρωίνης μετά από καταδίωξη

Συνεχίζεται η εντατική αστυνόμευση σε
διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης
για την καταπολέμηση του
παρεμπορίου

Εξχνιάστηκε ληστεία σε βάρος
ηλικιωμένου στην Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Αθώοι κρίθηκαν από το
Τριμελές Πλημμελειοδικείο οι
Παναγιώτης και ∆ιονύσης Ψωμιάδης

Θεσσαλονίκη: 24ωρη απεργία και
συμμετοχή εργαζομένων του ΟΛΘ στη
συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην
Αθήνα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΛΛΑ∆Α

Στην Ελλάδα έρχονται 7 στους 10
Σέρβους τουρίστες

Λάρισα: Προσπάθησε να
αυτοκτονήσει λόγω χρεών

∆ΙΕΘΝΗ

Νέες κινητοποιήσεις των
εργαζομένων στην Αρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου

Ουκρανία: Ο προσωρινός
πρόεδρος ανέλαβε καθήκοντα
αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τουρκικά πολεμικά και
«Μπαρμπαρός» στην ΑΟΖ Κύπρου

Αντίδραση Ευ. Μεϊμαράκη σε
δημοσιεύματα για τις δαπάνες καφέ
και βουτημάτων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΕΤΕ : Nέο ρεκόρ αφίξεων τουριστών
αναμένεται φέτος στην Ελλάδα
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Η Biomatch βρίσκει το άλλο σου μισό με κριτήριο τη γονιδιακή σύστασή σου. Η Special
Trip «ταξιδεύει» τα άτομα με ειδικές ανάγκες ανά την Ελλάδα και η FlyPhone
Technologies κάνει τα κινητά να... πετούν. Είναι και οι τρεις εικονικές καινοτόμες
επιχειρήσεις που προέκυψαν από εργασίες φοιτητών, που συμμετείχαν στον
διαγωνισμό «Εύγε Επιχειρείν» της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του
ΑΠΘ και βραβεύονται σήμερα.

Η Biomatch

Η Αμαλία Ρήγα, η ∆ήμητρα Συνεφιαρίδου και η Αλεξία Τουφεξή, φοιτήτριες του
Τμήματος Βιολογίας, βλέποντας ότι οι άνθρωποι αποξενώνονται όλο και περισσότερο,
σκέφτηκαν να φτιάξουν μια επιχείρηση που θα τους φέρνει κοντά με βάση τα...
αντιγόνα τους. Το business plan τους για την Biomatch πήρε το τρίτο βραβείο στην
κατηγορία «καινοτομία και επιχειρηματικότητα». Με ένα δείγμα σωματικού υγρού και
μια επιστημονική ανάλυση των αντιγόνων, ο ιδανικός σύντροφος θα είναι πλέον
εύκολη δουλειά. «∆εν είχαμε καμία σχέση με την επιχειρηματικότητα, με δεδομένες και
τις σπουδές μας στη βιολογία. ∆ιαπιστώσαμε ότι θέλει τόλμη να ξεκινήσεις μια
επιχείρηση» σημειώνει στη «δημοκρατία» η Αμαλία Ρήγα. Πλέον οι τρεις φίλες
σκέφτονται ότι μπορεί το μέλλον τους να μην είναι μόνο εργαστήρια και φιαλίδια.

Η Νένα Καλιγιαννίδου, η Μαρία Καρασούλη και η Μαρία Συμεωνίδου, φοιτήτριες του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, με ιδιαίτερη ευαισθησία σε κοινωνικά θέματα,
αποφάσισαν να φτιάξουν την Special Trip και κέρδισαν το πρώτο βραβείο στην
κατηγορία «κοινωνική επιχειρηματικότητα». Η εταιρία τους, ένα τουριστικό γραφείο,
παρέχει σε ΑμεΑ ίσες ευκαιρίες στον τουρισμό, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να
ταξιδέψουν και να ψυχαγωγηθούν με ευκολία και άνεση, στο πλαίσιο ειδικά
διαμορφωμένων τουριστικών πακέτων. Οπως τονίζει η Νένα Καλιγιαννίδου, η εικονική
αυτή επιχείρηση έδωσε και στις τρεις το κίνητρο να σκεφτούν διαφορετικά το
επαγγελματικό μέλλον τους.

Η FlyPhone Technologies των Ιωάννη Στεφανή και Ελισάβετ-Αναστασίας
Χαραλαμπίδου, από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, παράγει ένα ιπτάμενο
τηλεκατευθυνόμενο ρομποτικό μηχανισμό, με δυνατότητα προσαρμογής smartphone
και πολλές εφαρμογές, όπως η λήψη εναέριων φωτογραφιών και οι μετρήσεις φυσικών
μεγεθών. Πήρε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία «καινοτομία και
επιχειρηματικότητα». 

«Στόχος μας με το μάθημα αυτό, που έχει ενταχθεί σε 19 Τμήματα του ΑΠΘ, είναι τα
παιδιά να αναπτύξουν μια φιλική προς την επιχειρηματικότητα κουλτούρα» σημειώνει
στη «δημοκρατία» ο υπεύθυνος εργαστηριακών μαθημάτων της Μονάδας Καινοτομίας
και Επιχειρηματικότητας Ναούμ Μυλωνάς. Συνολικά υποβλήθηκαν 75 business plans,
εκ των οποίων στην τελική φάση πέρασαν 22, για να βραβευτούν τα δέκα, κατόπιν
αξιολόγησης επιχειρηματιών και ειδικών της αγοράς.
 
Μαρία Μαθιοπούλου

Κατηγορίες: Ρεπορτάζ  Biomatch  FlyPhone Technologies  Special Trip
ΑΠΘ  διαγωνισμός  εργασίες φοιτητών  Εύγε Επιχειρείν  καινοτόμες
επιχειρήσεις  Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Βραβεία για πρωτότυπες επιχειρήσεις

Τετάρτη  26.02.14

Οι προσφορές μας

Γ. Ξενόπουλος «Αναδυομένη» -
«κυριακάτικη δημοκρατία»
23/02/14

Την Κυριακή 23.02 η ∆ημοκρατία
παρουσιάζει τα αριστουργήματα του
Γρ. Ξενόπουλου. Ένα αφιέρωμα στα...

Τζένη Βάνου - «κυριακάτικη
δημοκρατία» 23/02/14

Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί!Η
Τζένη Βάνου τραγουδάει τις μεγάλες
της επιτυχίες σε ένα μοναδικό...

Γ. Ξενόπουλος «Οι μυστικοί
αρραβώνες» - «κυριακάτικη
δημοκρατία» 16/02/14

Την Κυριακή 16.02 η «δημοκρατία»
παρουσιάζει τα αριστουργήματα του
Γρ. Ξενόπουλου.Ένα αφιέρωμα στα...

Τα Κάστρα της Ορθοδοξίας
(Μετέωρα) - «δημοκρατία
Σαββάτου» 15/02/14

Το Σάββατο 15.02 η δημοκρατία
παρουσιάζει το μνημειώδες έργο του
Ιωάννη Χατζηφώτη: «Τα κάστρα της...

«ΒΡΙΣΚΩ δουλειά» - Τρίτη 11/02
με την «δημοκρατία»

Αυτή την Τρίτη 11.02 με τη
«δημοκρατία» διαβάστε στο νέο ένθετο
«Βρίσκω δουλειά»*1.000 νέες θέσεις...

Πολιτική

Το κόλπο της άσπρης τρύπας (έπειτα από
το «πλεόνασμα») από το οικονομικό
επιτελείο

Με λογιστικούς χειρισμούς η κυβέρνηση
επιχειρεί τώρα να καλύψει μέρος του
χρηματοδοτικού κενού, αξιοποιώντας τη...

Χρήμα

Μισθωτήρια συμβόλαια μόνο μέσω
TAXISnet!

Στην ηλεκτρονική πύλη του Τaxisnet θα
πρέπει να απευθύνονται πλέον όσοι
νοικιάζουν ακίνητα προκειμένου να
υποβάλουν...

Η ζωή μας

Ο καλλιτέχνης που κεντάει στο ξύλο!

Από τη Στυλίδα στη Βοστόνη και πίσω. Αυτό
είναι το δρομολόγιο της ζωής του 24χρονου
Αλέξανδρου Μεντζενιώτη, του...

Κόσμος

Ερντογάν, πάρε ελικόπτερο και
εξαφανίσου

Η υπόθεση διαπλοκής που ταλανίζει εδώ και
μήνες την Τουρκία φαίνεται ότι έφτασε πια,
κυριολεκτικά, στο κατώφλι του...

Πολιτισμός

Ενας παππάς στο Αυτόφωρο!

Αλλαγή

Βραβεία για πρωτότυπες επιχειρήσεις | δημοκρατία http://www.dimokratianews.gr/content/22684/βραβεία-για-πρωτότυπες...
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Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

Mozilla: Νέο smartphone
αξίας μόλις 25
δολαρίων!

Το κέντρο της Αθήνας
μεταμορφώνεται. ∆είτε
το νέο πρόσωπο στο
βίντεο

ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ
ΥΠΕΚΑ
Σαμαράς: Εσοδα έως
150 δισ. ευρώ από
υδρογονάνθρακες στη
∆υτική Ελλάδα 26/2

1 2 3

ΗΜΕΡΗΣΙΑ On Line
"Η" Online 19/2 15:38

Μέγεθος γραμμάτων

Email Εκτύπωση

Αλλαγή

Tweet 1

ΠΡΩΤΗ ΕΙ∆ΗΣΗ
ΤΩΡΑ

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

∆είτε την θεαματική
πρόσκρουση μετεωρίτη
στη Σελήνη! (video) 26/2
2:22

Ενα ζιρκόνιο 4,4 δισ. ετών
«μαρτυρά» την πραγματική
ηλικία της Γης! 24/2

Ο εγκέφαλος των σκύλων
αντιδρά όμοια με τον
ανθρώπινο! 22/2

Γραφείο γνωριμιών με
βάση δεδομένων από...
αντιγόνα στη Θεσσαλονίκη!
19/2

Ποια ήταν η πραγματική
Μόνα Λίζα; Τεστ DNA θα
δώσει την απάντηση 20/2

Πολλά τα... περίεργα στο
Κάτω Κουφονήσι 19/2

Τεχνολογία «avatar» δίνει
ελπίδες σε παράλυτους
19/2

«Κάηκε στην ατμόσφαιρα»
ο ανενεργός ρωσικός
δορυφόρος Kosmos-1220
18/2

Συναγερμός! Ρωσικός
δορυφόρος 3 τόνων θα
χτυπήσει σήμερα τη Γη
17/2

Τεχνητό γραφένιο με
ελληνική «υπογραφή» 17/2

BIOMATCH

Γραφείο γνωριμιών με βάση δεδομένων
από... αντιγόνα στη Θεσσαλονίκη!

Επιστημονική βάση φαίνεται να έχει η γνωστή λαϊκή ρήση “τα ετερώνυμα
έλκονται” καθώς σύμφωνα με επιστημονικές εργασίες στο χώρο της
βιολογίας, όσο πιο αταίριαστα είναι τα αντιγόνα διαφορετικών ανθρώπων
(ουσίες ή μόρια που βρίσκονται στην επιφάνεια των κυττάρων) τόσο
περισσότερο μπορεί να ταιριάζουν οι άνθρωποι αυτοί μεταξύ τους.

Τις συγκεκριμένες εργασίες είχε στο νου της η φοιτήτρια Βιολογίας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ∆ήμητρα Συνεφιαρίδου,
όταν μαζί με τις συμφοιτήτριές της Αμαλία Ρήγα και Αλεξία Τουφεξή,
αναζητούσαν μια πρωτότυπη επιχειρηματική ιδέα, στο πλαίσιο της
συμμετοχής τους στον διαγωνισμό Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
“Εύγε Επιχειρείν”, που διοργανώνεται εδώ και τέσσερα χρόνια από τη
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΑΠΘ με την υποστήριξη
της ∆ομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (∆ΑΣΤΑ) του πανεπιστημίου.

“Με αφετηρία την ιδέα αυτή, σκεφτήκαμε να δημιουργήσουμε ένα γραφείο
γνωριμιών, στο οποίο θα τηρείται βάση δεδομένων με βάση τα αντιγόνα κάθε
ατόμου. Επιπλέον θα καταγράφονται χαρακτηριστικά που θα σχετίζονται με
την εξωτερική εμφάνιση, τον χαρακτήρα κάθε ανθρώπου, τα ενδιαφέροντά
του και όλα τα παραπάνω θα μας βοηθούν να αναζητήσουμε το κατάλληλο
ταίρι για τον καθένα” εξηγεί στο ΑΠΕ–ΜΠΕ η κ. Ρήγα.

Η εταιρεία με την ονομασία Biomatch, μέχρι στιγμής δεν έχει δημιουργηθεί
ακόμη, ωστόσο το τρίτο βραβείο που κέρδισε η εν λόγω πρόταση στην
κατηγορία “καινοτομία και επιχειρηματικότητα” του διαγωνισμού την
“τροφοδοτεί” με πολύ καλές επιχειρηματικές προοπτικές για το μέλλον καθώς
οι εξωτερικοί αξιολογητές και επιχειρηματίες που έλαβαν τις τελικές
αποφάσεις για τα βραβεία θεώρησαν ότι είναι μια πρωτότυπη ιδέα που δεν
έχει εφαρμοστεί στην Ελλάδα.

“Οι ενδιαφερόμενοι θα μας παραχωρούν δείγμα σάλιου ή ιδρώτα, το οποίο θα
αποστέλλεται σε εργαστήριο του εξωτερικού, με το οποίο θα συνάψουμε
συμφωνία ώστε να μας προσφέρει οικονομικές τιμές. Άλλωστε, η εξέταση
αντιγόνου HLA είναι μια απλή εξέταση χαμηλού κόστους, η οποία όμως
μπορεί να μας παρέχει χρήσιμη πληροφόρηση” σχολιάζει.

Επιπλέον διευκρινίζει ότι τα οικονομικά μοντέλα που εφαρμόστηκαν και το
business plan που εκπονήθηκε, προβλέπουν τη βιωσιμότητα του
επιχειρησιακού σχεδίου μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της Biomatch και
με ένα αρχικό κεφάλαιο της τάξης των 30.000 ευρώ.

Μια ακόμη πρωτότυπη ιδέα που προήλθε από τρεις φοιτήτριες του Τμήματος
Οικονομικών απέσπασε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία “Κοινωνική
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Σαμαράς: Εσοδα έως 150 δισ. ευρώ από
υδρογονάνθρακες στη ∆υτική Ελλάδα 

Τι κερδίζουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά από τη μείωση
της τιμής του φυσικού αερίου 

ΙΧ: Τα μυστικά και τα οφέλη από τη χρήση φυσικού
αερίου 

Κομισιόν: Τα επαγγέλματα που έχουν μέλλον στην
Ελλάδα 

Μειώνονται από 1η Ιουλίου οι ασφαλιστικές εισφορές
για εργοδότες και εργαζόμενους 

Συνελήφθη ο εφοπλιστής Ευ. Βεντούρης για χρέη 1,9
εκατ. ευρώ 

Συνάντηση Προβόπουλου - τρόικας για τις κεφαλαιακές
ανάγκες των τραπεζών 

Αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου τα νέα φορολογικά
πρόστιμα 

Ισχυρές ανοδικές τάσεις στο Χρηματιστήριο 

Ανοδική αντίδραση στο Χ.Α. με κέρδη 3,48% 

Σαμαράς: Εσοδα έως 150 δισ. ευρώ από
υδρογονάνθρακες στη ∆υτική Ελλάδα 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμβολο Τιμή Μετ % Ογκος

∆είκτες
Γ∆ 1.298,78 36,86  2,92

FTSE 420,59 12,01  2,94

FTSEM 1.270,69 28,31  2,28

FTSEA 1.008,74 28,19  2,87

ΕΘΝΟΣ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ | SENTRAGOAL | E-GO | ΣΙΝΕΜΑ | ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ | SPORTY | ΑΣΤΡΑ & ΟΡΑΜΑ | CAR AND DRIVER | WOMENONLY.GR | COOK BOOK | ELLE

ΕΘΝΟΣΠΟΡ | TV ΕΘΝΟΣ | ΚΥΝΗΓΙ | ΨΑΡΕΜΑ & ΦΟΥΣΚΩΤΟ | DEAL MY DAY | ΥΓΕΙΑ  | ΤΑΞΙΔΙ |   ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ | ΕΡΓΑΣΙΑ  | ΠΑΙΔΕΙΑ

ΝΕΑ ΣΕ 10'' ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΗΛΕΣ

LIFE STYLE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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ΣΧΟΛΙΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ "Η"
Πρώτο βήμα, αλλά δεν
αρκεί

"Η" 26/2...»

ΘΑΝ. ΛΥΡΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
Απίστευτο! ∆ίνουν
ανθυγιεινό επίδομα σε
δημοσίους υπαλλήλους

"Η" Online 25/2 11:31...»

Προαναγγελία καταιγίδας;

"Η" 26/2...»

Καρμανιόλα «made in EU»
σε αγορά εργασίας και
Ταμεία

"Η" 26/2...»

Μπορούν αλλά δεν θέλουν
οι G-20

"Η" 26/2...»

ΑΡ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
Τα γεωπολιτικά δεδομένα
και οι προοπτικές λύσης
στο Κυπριακό

"Η" 25/2...»

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ
∆ΙΑΠΡΕΠΟΥΝ

Οικογένεια Kalafatis: Οι
Ελληνες βασιλιάδες των...
αχλαδιών!

Πάνω από μισό εκατομμύριο
δέντρα καλλιεργούνται στους
αχλαδώνες των Καλαφαταίων,
που η έκτασή τους...

START UP MADE IN
GREECE

Φτιάχνοντας εύκολα και
προσιτά apps

Η Jupitee

SUCCESS STORIES

Οι ελληνικές τσόχινες
Wooppers «φεύγουν» για
Λονδίνο

«Είδα την οικονομική κρίση ως
μια ευκαιρία να δοκιμάσω κάτι
καινούργιο» επισημαίνει στην...

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΙΧ: Τα μυστικά και τα οφέλη
από τη χρήση φυσικού
αερίου

Μεγάλη προσοχή, λοιπόν, στο τι
θα επιλέξετε, καθώς ότι λάμπει
δεν είναι χρυσός.
Χαρακτηριστικά σας...

Επιχειρηματικότητα”. ∆ιαβλέποντας το κενό που υπάρχει στην Ελλάδα στον
τομέα των διακοπών και της ψυχαγωγίας για άτομα με αναπηρία, οι Παρθένα
Καλλιγιανίδου, Μαρία Καρασούλη και Μαρία Συμεωνίδου αποφάσισαν να
δομήσουν την πρόταση “Special Trip” για τη δημιουργία ενός τουριστικού
γραφείου για ΑμΕΑ.

“Η εικονική μας, μέχρι στιγμής, επιχείρηση θα προσφέρει πακέτα οικονομικά
και πολυτελή σε προορισμούς προσβάσιμους για άτομα με αναπηρία καθώς
διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα κάποια κοινωνική επιχείρηση
που να δραστηριοποιείται στον χώρο του τουρισμού. Θεωρούμε ότι αυτή η
κίνηση θα βρει ανταπόκριση και ήδη ετοιμάζουμε 'οικονομικά πακέτα' με
προορισμούς τη Χαλκιδική, τα Μετέωρα, τις Σποράδες, το Ελατοχώρι και την
Αθήνα (με τιμές από 150 έως 350 ευρώ από τρεις έως επτά ημέρες) και
'πολυτελή πακέτα' με προορισμούς την Κρήτη, τη Ρόδο, την Αράχωβα, τα
Επτάνησα και την Αθήνα (με τιμές από 450 έως 650 ευρώ). Αντίστοιχα,
διερευνώνται οι δυνατότητες διοργάνωσης ταξιδιών στη Βαρκελώνη, τη
Στοκχόλμη, το Παρίσι και το Λονδίνο” σημειώνει στο ΑΠΕ–ΜΠΕ η κ.
Καλλιγιανίδου και δηλώνει με ειλικρίνεια ότι δεν περίμενε τη διάκριση στο
διαγωνισμό.

“Οι επιχειρηματίες που έκριναν τις προτάσεις και τα επιχειρηματικά μας
σχέδια, μας είπαν ότι επρόκειτο για τη μοναδική κοινωνική επιχείρηση στον
χώρο του τουρισμού. Το γεγονός αυτό δημιουργεί θετικές προοπτικές για την
αγορά. Άλλωστε, σύμφωνα με τα παγκόσμια δεδομένα, υπάρχουν 250
εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο με κάποια αναπηρία, ενώ στην
Ελλάδα ο αριθμός αυτός φτάνει το ένα εκατομμύριο” προσθέτει.

“Τα καλύτερα σχέδια έχουν μεγάλες πιθανότητες υλοποίησης, δεδομένου ότι
αυτή τη στιγμή η χώρα βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης της
επιχειρηματικότητας” επισημαίνει, από την πλευρά του, ο εξωτερικός
συνεργάτης της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και
υπεύθυνος υλοποίησης των εργαστηριακών μαθημάτων Ναούμ Μυλωνάς.

Ο ίδιος διευκρινίζει ότι περίπου 230 φοιτητές από 19 διαφορετικά τμήματα
του ΑΠΘ παρακολούθησαν το περασμένο εξάμηνο τη συγκεκριμένη
εκπαιδευτική δράση που είναι ενταγμένη στα αντίστοιχα προγράμματα
σπουδών, με σκοπό την εκπαίδευση φοιτητών σε θέματα
επιχειρηματικότητας, μάνατζμεντ, χρηματοοικονομικής λογιστικής και
ευκαιριών χρηματοδότησης.

Σε κάθε περίπτωση, αφού εκπονούνται τα επιχειρησιακά σχέδια από τις
ολιγομελείς ομάδες φοιτητών, με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού, τα είκοσι
καλύτερα επιλέγονται και τίθενται στην κρίση εξωτερικών συνεργατών από
τον χώρο των επιχειρήσεων, οι οποίοι αξιολογούν τα καλύτερα.

ΑΠΕ

Εκτύπωση Email Αλλαγή Tweet

∆ιαφημίσεις Google

Sky Express Airlines
Πετάμε σε 20 προορισμούς εσωτερικού
www.skyexpress.gr

TheTOC.gr-Times of Change
Η Νέα σου Καθημερινή Ενημέρωση.
thetoc.gr

Αεροπορικά Εισιτήρια
Αεροπορικά Εισιτήρια στις Καλύτερες
petas.gr

Αντλίες Θερμότητας ROTEX
Βραβείο Καινοτομίας,
www.tempa.gr
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ισχυρές ανοδικές τάσεις στο Χρηματιστήριο

Ανοδική αντίδραση στο Χ.Α. με κέρδη 3,48%

Κ. Μποτόπουλος: Οχι στη διπλή φορολογία στο Χ.Α.

Τρεις «κύκνοι» στο Χρηματιστήριο

Το προφίλ 12 μετοχών

ΑΓΟΡΕΣ

Λ. ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Β. ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΙΑ

ΛΟΝ∆ΙΝΟ FTSE 100 6810.56 -0.29%

ΠΑΡΙΣΙ CAC 40 4397.12 -0.39%

ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ DAX 9675.52 -0.25%

ΜΟΣΧΑ RTS 1284.5 -1.67%

ethnos.gr | ΕΠΙΛΟΓΗ
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Αρχική Ε.Ο.Τ. Επικαιρότητα Νομοθεσία Θέματα
τυφλότητας Πολιτισμός Αθλητισμός

Δελτία Τύπου

Ανακοινώσεις

Ο Τύπος έγραψε

Κοινοβουλευτικός
έλεγχος

Ε.Σ.Α.με.Α.

Θέματα Αναπηρίας

Αναζήτηση "

Κωδικός Μέλους

Η φωνητική πύλη τής
Ε.Ο.Τ. στο τηλέφωνο
210 52 49 000. Για
περισσότερες

πληροφορίες πατήστε
τον παρακάτω
σύνδεσμο

Περισσότερα
Για να εγγραφείτε στο
newsletter τής Ε.Ο.Τ.,
στείλτε ένα e-mail με
θέμα «Εγγραφή στο

newsletter» στη
διεύθυνση
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου

eoty@hotmail.gr

Η Νένα Καλιγιαννίδου, η Μαρία Καρασούλη και η Μαρία
Συμεωνίδου, φοιτήτριες του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών, με ιδιαίτερη ευαισθησία σε κοινωνικά θέματα,
αποφάσισαν να φτιάξουν την Special Trip και κέρδισαν το
πρώτο βραβείο στην κατηγορία «κοινωνική
επιχειρηματικότητα». Η εταιρία τους, ένα τουριστικό γραφείο,
παρέχει σε ΑμεΑ ίσες ευκαιρίες στον τουρισμό, δίνοντάς τους
τη δυνατότητα να ταξιδέψουν και να ψυχαγωγηθούν με
ευκολία και άνεση, στο πλαίσιο ειδικά διαμορφωμένων
τουριστικών πακέτων. Όπως τονίζει η Νένα Καλιγιαννίδου, η
εικονική αυτή επιχείρηση έδωσε και στις τρεις το κίνητρο να
σκεφτούν διαφορετικά το επαγγελματικό μέλλον τους.

Μαρία Μαθιοπούλου

Η Biomatch βρίσκει το άλλο σου μισό με κριτήριο τη γονιδιακή
σύστασή σου. Η Special Trip «ταξιδεύει» τα άτομα με ειδικές ανάγκες
ανά την Ελλάδα και η FlyPhone Technologies κάνει τα κινητά να...
πετούν. Είναι και οι τρεις εικονικές καινοτόμες επιχειρήσεις που
προέκυψαν από εργασίες φοιτητών, που συμμετείχαν στον διαγωνισμό
«Εύγε Επιχειρείν» της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
του ΑΠΘ και βραβεύονται σήμερα.

Η Biomatch: Η Αμαλία Ρήγα, η Δήμητρα Συνεφιαρίδου και η Αλεξία
Τουφεξή, φοιτήτριες του Τμήματος Βιολογίας, βλέποντας ότι οι
άνθρωποι αποξενώνονται όλο και περισσότερο, σκέφτηκαν να
φτιάξουν μια επιχείρηση που θα τους φέρνει κοντά με βάση τα...
αντιγόνα τους. Το business plan τους για την Biomatch πήρε το τρίτο
βραβείο στην κατηγορία «καινοτομία και επιχειρηματικότητα». Με ένα
δείγμα σωματικού υγρού και μια επιστημονική ανάλυση των
αντιγόνων, ο ιδανικός σύντροφος θα είναι πλέον εύκολη δουλειά. «Δεν
είχαμε καμία σχέση με την επιχειρηματικότητα, με δεδομένες και τις
σπουδές μας στη βιολογία. Διαπιστώσαμε ότι θέλει τόλμη να ξεκινήσεις
μια επιχείρηση» σημειώνει στη «δημοκρατία» η Αμαλία Ρήγα. Πλέον οι
τρεις φίλες σκέφτονται ότι μπορεί το μέλλον τους να μην είναι μόνο
εργαστήρια και φιαλίδια.

Η Νένα Καλιγιαννίδου, η Μαρία Καρασούλη και η Μαρία Συμεωνίδου,
φοιτήτριες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, με ιδιαίτερη
ευαισθησία σε κοινωνικά θέματα, αποφάσισαν να φτιάξουν την Special
Trip και κέρδισαν το πρώτο βραβείο στην κατηγορία «κοινωνική
επιχειρηματικότητα». Η εταιρία τους, ένα τουριστικό γραφείο, παρέχει
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σε ΑμεΑ ίσες ευκαιρίες στον τουρισμό, δίνοντάς τους τη δυνατότητα
να ταξιδέψουν και να ψυχαγωγηθούν με ευκολία και άνεση, στο
πλαίσιο ειδικά διαμορφωμένων τουριστικών πακέτων. Όπως τονίζει η
Νένα Καλιγιαννίδου, η εικονική αυτή επιχείρηση έδωσε και στις τρεις το
κίνητρο να σκεφτούν διαφορετικά το επαγγελματικό μέλλον τους.

Η FlyPhone Technologies των Ιωάννη Στεφανή και Ελισάβετ-
Αναστασίας Χαραλαμπίδου, από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών,
παράγει ένα ιπτάμενο τηλεκατευθυνόμενο ρομποτικό μηχανισμό, με
δυνατότητα προσαρμογής smartphone και πολλές εφαρμογές, όπως η
λήψη εναέριων φωτογραφιών και οι μετρήσεις φυσικών μεγεθών. Πήρε
το πρώτο βραβείο στην κατηγορία «καινοτομία και
επιχειρηματικότητα».

«Στόχος μας με το μάθημα αυτό, που έχει ενταχθεί σε 19 Τμήματα του
ΑΠΘ, είναι τα παιδιά να αναπτύξουν μια φιλική προς την
επιχειρηματικότητα κουλτούρα» σημειώνει στη «δημοκρατία» ο
υπεύθυνος εργαστηριακών μαθημάτων της Μονάδας Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας Ναούμ Μυλωνάς. Συνολικά υποβλήθηκαν 75
business plans, εκ των οποίων στην τελική φάση πέρασαν 22, για να
βραβευτούν τα δέκα, κατόπιν αξιολόγησης επιχειρηματιών και ειδικών
της αγοράς.

Πηγή: Εφημερίδα «δημοκρατία»
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Τρεις νέες κοπέλες, φοιτήτριες Βιολογίας στο Αριστοτέλειο

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αναζητούσαν μια πρωτότυπη

επιχειρηματική ιδέα για να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό

Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Εύγε Επιχειρείν» που

διοργανώνεται κάθε χρόνο από το ΑΠΘ.

Και την βρήκαν. Η Δήμητρα

THETOC
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Συνεφιαρίδου μαζί με τις

συμφοιτήτριές της Αμαλία Ρήγα και

Αλεξία Τουφεξή σκέφτηκαν να

δημιουργήσουν το πιο πρωτότυπο

γραφείο γνωριμιών στον κόσμο, που

θα βασίζεται στα... αντιγόνα του

κάθε ατόμου.

«Σκεφτήκαμε να δημιουργήσουμε

ένα γραφείο γνωριμιών, στο οποίο θα τηρείται μια βάση δεδομένων

σύμφωνα με τα αντιγόνα κάθε ατόμου. Επιπλέον θα καταγράφονται

χαρακτηριστικά που θα σχετίζονται με την εξωτερική εμφάνιση,

τον χαρακτήρα κάθε ανθρώπου, τα ενδιαφέροντά του και όλα τα

παραπάνω θα μας βοηθούν να αναζητήσουμε το κατάλληλο ταίρι

για τον καθένα" αναφέρει η Αμαλία Ρήγα.

Το αντιγόνο είναι ένα αντίσωμα γνωστό και ως ανοσοσφαιρίνη,

που χρησιμοποιείται από το ανοσοποιητικό μας σύστημα για να

αναγνωρίσει και να ακινητοποιήσει «ξένα αντικείμενα» –

«εισβολείς», όπως είναι τα βακτήρια και οι ιοί.

Έτσι αποδεικνύεται ότι η παλιά λαϊκή ρήση ότι «τα ετερώνυμα

έλκονται» ισχύει και επιβεβαιώνεται επιστημονικά, αφού σύμφωνα

με μελέτες που έχουν γίνει στο χώρο της βιολογίας, όσο πιο

αταίριαστα είναι τα αντιγόνα διαφορετικών ανθρώπων τόσο

περισσότερο μπορεί να ταιριάζουν μεταξύ τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα παραχωρούν

δείγμα σάλιου ή ιδρώτα, που θα

αποστέλλεται σε εργαστήριο, όπου

θα γίνεται η εξέταση του αντιγόνου,

μια απλή εξέταση χαμηλού κόστους

που θα αποκαλύπτει τις πολύτιμες

πληροφορίες.

Η επιχείρηση αυτή, που θα λέγεται

Biomatch, είναι ακόμα εικονική,

ωστόσο οι φοιτήτριες έχουν

μελετήσει οικονομικά μοντέλα και

έχουν εκπονήσει business plan τα οποία προβλέπουν τη
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Ασφάλεια Αυτοκινήτου 86€
www.insurancemarket.gr/Car

Το Πρώτο site που συγκρίνει την αγορά ασφαλειών Online!

Έφαγες το Πελώριο Κύμα;

www.snailbreeding.gr

Φτιάξε το δικό σου εκτροφείο με την Touchstone Snail

βιωσιμότητα του επιχειρησιακού σχεδίου μετά τον πρώτο χρόνο

λειτουργίας της, ενώ θα απαιτηθεί αρχικό κεφάλαιο της τάξης των

30.000 ευρώ.

Οι τρεις φοιτήτριες, απέσπασαν το τρίτο βραβείο στην κατηγορία

«καινοτομία και επιχειρηματικότητα» του διαγωνισμού, κάτι που

τις γεμίζει αισιοδοξία για τις επιχειρηματικές προοπτικές της

πρότασής τους, ενώ οι εξωτερικοί αξιολογητές και επιχειρηματίες

την χαρακτήρισαν ως μια πρωτότυπη ιδέα που δεν έχει εφαρμοστεί

στην Ελλάδα.

Εμείς δεν έχουμε παρά να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία.

 

Πηγή: ΑΠΕ
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∆ΗΜΟΦΙΛΗ

Oλα τα μάτια στραμμένα στη σύζυγο του

τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, Μάρτα

[εικόνες]

Συνελήφθη o εφοπλιστής Ευάγγελος

Βεντούρης, για χρέη 1,98 εκατομμυρίων

προς το ∆ημόσιο

AP: Πάνω σε θαμμένο θησαυρό χιλιάδων

χρυσών νομισμάτων, έπεσε ζευγάρι σε

περίπατο στο κτήμα του

Η τροχονόμος Nικολέτα που έγινε Νίκος:

Είμαι περήφανος για την επιλογή μου

Ο 18χρονος Ελληνας που «κατέκτησε» το

Cambridge -Αρίστευσε στις εξετάσεις

Τι συμβαίνει στα εργοστάσια παιχνιδιών της

Κίνας -Η ωμή πραγματικότητα πίσω από τα

φτηνά παιχνίδια [εικόνες]

Ανοιξαν τα συρτάρια στη Βουλή που είχε ο

Τζεβελέκος της «χρυσής» ΜΚΟ

Οταν η Τζένη Καρέζη φλέρταρε τον Αλέν

Ντελόν -Μια φωτογραφία ντοκουμέντο

[εικόνες]

ΥΓΕΙΑ

Σχόλια19.02.2014 15:46

Επιστημονική βάση φαίνεται να έχει η γνωστή λαϊκή ρήση «τα ετερώνυμα

έλκονται», καθώς σύμφωνα με επιστημονικές εργασίες στο χώρο της βιολογίας,

όσο πιο αταίριαστα είναι τα αντιγόνα διαφορετικών ανθρώπων (ουσίες ή μόρια

που βρίσκονται στην επιφάνεια των κυττάρων), τόσο περισσότερο μπορεί να

ταιριάζουν οι άνθρωποι αυτοί μεταξύ τους.

Τις συγκεκριμένες εργασίες είχε στο νου της η φοιτήτρια Βιολογίας του

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ∆ήμητρα Συνεφιαρίδου, όταν

μαζί με τις συμφοιτήτριές της Αμαλία Ρήγα και Αλεξία Τουφεξή, αναζητούσαν μια

πρωτότυπη επιχειρηματική ιδέα, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στον

διαγωνισμό Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Εύγε Επιχειρείν», που

διοργανώνεται εδώ και τέσσερα χρόνια από τη Μονάδα Καινοτομίας και

Επιχειρηματικότητας του ΑΠΘ με την υποστήριξη της ∆ομής Απασχόλησης και

Σταδιοδρομίας (∆ΑΣΤΑ) του πανεπιστημίου.

«Με αφετηρία την ιδέα αυτή, σκεφτήκαμε να δημιουργήσουμε ένα γραφείο

γνωριμιών, στο οποίο θα τηρείται βάση δεδομένων με βάση τα αντιγόνα κάθε

ατόμου. Επιπλέον θα καταγράφονται χαρακτηριστικά που θα σχετίζονται με την

εξωτερική εμφάνιση, τον χαρακτήρα κάθε ανθρώπου, τα ενδιαφέροντά του και

όλα τα παραπάνω θα μας βοηθούν να αναζητήσουμε το κατάλληλο ταίρι για τον

καθένα» εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Ρήγα.

Η εταιρεία, με την ονομασία Biomatch, μέχρι στιγμής δεν έχει δημιουργηθεί

ακόμη, ωστόσο το τρίτο βραβείο που κέρδισε η εν λόγω πρόταση στην κατηγορία

«καινοτομία και επιχειρηματικότητα» του διαγωνισμού, την τροφοδοτεί με πολύ

καλές επιχειρηματικές προοπτικές για το μέλλον, καθώς οι εξωτερικοί αξιολογητές

και επιχειρηματίες που έλαβαν τις τελικές αποφάσεις για τα βραβεία, θεώρησαν

ότι είναι μια πρωτότυπη ιδέα που δεν έχει εφαρμοστεί στην Ελλάδα.

«Οι ενδιαφερόμενοι θα μας παραχωρούν δείγμα σάλιου ή ιδρώτα, το οποίο θα

αποστέλλεται σε εργαστήριο του εξωτερικού, με το οποίο θα συνάψουμε

συμφωνία ώστε να μας προσφέρει οικονομικές τιμές. Άλλωστε, η εξέταση

αντιγόνου HLA είναι μια απλή εξέταση χαμηλού κόστους, η οποία όμως μπορεί να

μας παρέχει χρήσιμη πληροφόρηση» σχολιάζει.

Επιπλέον, διευκρινίζει ότι τα οικονομικά μοντέλα που εφαρμόστηκαν και το

business plan που εκπονήθηκε, προβλέπουν τη βιωσιμότητα του επιχειρησιακού

σχεδίου, μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της Biomatch και με ένα αρχικό

κεφάλαιο της τάξης των 30.000 ευρώ.

Φωτογραφία Eurokinissi

∆ΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η απόλυτη Βίβλος της

εναλλακτικής ιατρικής

από έναν κορυφαίο

διορατικό ιατρό

Προσοχή στη χρήση

Depon & Panadol από

τις εγκύους: Αυξημένος

κίνδυνος να γεννηθούν

παιδιά με ∆ιαταραχή

Ελλειμματικής

Προσοχής

Αυτά είναι τα 7

προβλήματα υγείας

που προκαλούν

ντροπή

Οι μαγικές ιδιότητες του

γάλατος: Με ποιους

τρόπους ωφελεί τον

οργανισμό μας;

Πόσο επιρρεπείς είστε

στις κρίσεις πανικού;
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