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Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό,
την υλοποίηση, και παρακολούθηση των γενικότερων δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η ΜΚΕ συνεργάζεται με τη Δομή
Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ) για τον καλύτερο συντονισμό των παρεμβάσεων
και την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων με τις δραστηριότητες των άλλων πράξεων (Πρακτική
Άσκηση Φοιτητών, Γραφείο Διασύνδεσης). Απώτεροι στόχοι της ΜΚΕ είναι
•
Η καλλιέργεια επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας στο φοιτητικό πληθυσμό.
•
Η ανάδειξη της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ως σημαντικής προοπτικής
απασχόλησης.
•
Η ανάπτυξη βασικών και εξειδικευμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων σχετικών με την
ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.
•
Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των
παραγωγικών φορέων.
•
Η προαγωγή της έρευνας σε συναφή με την επιχειρηματικότητα επιστημονικά πεδία.
Όπως είναι γνωστό η επιχειρηματική εκπαίδευση διεθνώς αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα
καλύπτοντας αντίστοιχα τρεις βασικούς στόχους. Συγκεκριμένα, ο πρώτος στόχος είναι η
κατανόηση από τους εκπαιδευόμενους της έννοιας της επιχειρηματικής δραστηριότητας,
καθώς και του ρόλου και της σημασίας των επιχειρήσεων στη σύγχρονη οικονομική και
κοινωνική δραστηριότητα.
Ο δεύτερος στόχος είναι η διαμόρφωση επιχειρηματικής συνείδησης και η ενθάρρυνση της
επιχειρηματικής πρωτοβουλίας τόσο για όσους έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας μέσα σε μια
επιχείρηση ώστε να επενδύσουν στον εαυτό τους και στις γνώσεις τους, όσο και για εκείνους
που επιδιώκουν να αναλάβουν αυτοβούλως επιχειρηματική δράση.
Τέλος, ο τρίτος στόχος είναι η παροχή στους εκπαιδευόμενους εξειδικευμένων γνώσεων ώστε
να αναπτύξουν τις ειδικές δεξιότητες που απαιτούνται για να δράσουν ως επιχειρηματίες και
να διαχειριστούν μια νέα επιχείρηση.
Η ΜΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα πλαίσια της Δράσης 3 Δικτύωση και Συνεργασία για
την Προώθηση της Επιχειρηματικής Νοοτροπίας και Κουλτούρας πρόκειται να ενισχύσει το
δεύτερο στόχο της εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα δημιουργώντας διεπαφές,
συνεργασίες, και κοινά περιβάλλοντα δράσης με εξωτερικούς φορείς όπως διακεκριμένους
επιχειρηματίες, εκπροσώπους επαγγελματικών οργανώσεων, μη κερδοσκοπικών εταιρειών και
σωματείων, τοπικές αναπτυξιακές εταιρίες κ.α.
Απώτερος στόχος είναι η προώθηση της επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας στους
φοιτητές καθώς και η ευαισθητοποίησή τους στην προοπτική η έρευνα και η καινοτομία να
αποτελέσει γι’ αυτούς πηγή μελλοντικής εργασιακής απασχόλησης και σταδιοδρομίας.
Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Δράσης 3 μια εξειδικευμένη δράση θα αφορά στη
δημιουργία και αξιοποίηση σχήματος συνεργασίας μεταξύ των Μονάδων Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας των Πανεπιστημίων Αιγαίου, Θεσσαλίας, και ΕΜΠ και άλλων φορέων,
με στόχο την προετοιμασία, οργάνωση, και υλοποίηση ετήσιου «Θερινού Σχολείου Νεανικής
Επιχειρηματικότητας».
Η ΜΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου συντάσσει τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας, ώστε να
δημιουργηθεί ένα πλαίσιο κανόνων λειτουργίας, που θα βοηθήσει ετησίως στη διοργάνωση
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του Θερινού Σχολείου και θα διευκολύνει τη σταθερή λειτουργία του και πιθανά τα επόμενα
χρόνια θα στηρίξει τη δράση, ώστε να γίνει ακόμα και βιώσιμη.
Στόχος του είναι να τυποποιήσει τις διαδικασίες και να προσδώσει κύρος σε αυτές καθώς και
να τονωθεί η διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες. Ο Κανονισμός είναι διαθέσιμος σε όλους και
θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΜΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

1) Το ετήσιο Θερινό Σχολείο έχει ως γνωστικό πεδίο την «Επιχειρηματικότητα». Σκοπός
του Θερινού Σχολείου είναι να αποτελέσει πεδίο συνάντησης και γόνιμης συνεργασίας μεταξύ
ακαδημαϊκών δασκάλων, επιχειρηματιών, στελεχών επιχειρήσεων, εκπροσώπων συλλογικών
φορέων, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και προσφάτως αποφοιτησάντων
σε θέματα εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα. Ανά έτος θα διοργανώνεται 1 ΘΣ από τη
ΜΚΕ του Παν. Αιγαίου.
2) Προτεραιότητες του Θερινού Σχολείου είναι:
•
Να προωθήσει στους φοιτητές την ιδέα ότι η επιχειρηματικότητα στηρίζεται αφενός
σε δεξιότητες και ικανότητες που αποκτώνται με την εκπαίδευση και αφετέρου σε
χαρακτηριστικά όπως η τόλμη, η ανοχή στον κίνδυνο, και η επινοητικότητα που ενθαρρύνονται
και καλλιεργούνται συστηματικά
•
Να δημιουργήσει δίκτυα συνεργασίας ανάμεσα στους συμμετέχοντες
•
Να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στη χρήση εργαλείων και μεθόδων για την
εφαρμογή επιτυχημένων επιχειρηματικών σχεδίων
•
Να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις βασικές θεωρητικές αρχές
της επιχειρηματικότητας σε προβλήματα πεδίου
3) Οι εργασίες του Θερινού Σχολείου θα πραγματοποιούνται στη Χίο, σε χώρους του
Πανεπιστημίου Αιγαίου ή συνεργαζόμενων φορέων, και όπου υπάρχει η δυνατότητα
φιλοξενίας των περισσότερων συμμετεχόντων φοιτητών στη φοιτητική εστία του νησιού
κατά τους θερινούς μήνες. Η προετοιμασία για την υλοποίηση του «Θερινού Σχολείου
Νεανικής Επιχειρηματικότητας» θα λαμβάνει χώρα τους μήνες Φεβρουάριο-Ιούνιο και η
υλοποίηση της Δράσης θα γίνεται τον Ιούλιο του εκάστοτε έτους.
4) Οι συμμετέχοντες θα είναι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου
Αιγαίου (κατά ελάχιστο 10 άτομα και μέγιστο 25 άτομα). Η συμμετοχή των φοιτητών στο
Θερινό Σχολείο θα είναι δωρεάν και θα καλυφθούν τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης των
συμμετεχόντων φοιτητών. Στους συμμετέχοντες φοιτητές θα δίδεται πιστοποιητικό
παρακολούθησης του Θερινού Σχολείου.
5) Η διάρκεια των εργασιών του Θερινού Σχολείου θα είναι 5 ημέρες (4 διανυκτερεύσεις).
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1) Ετησίως συντάσσεται πρόσκληση που θα καλεί τους/τις προπτυχιακούς/κές και
μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες που έχουν μια επιχειρηματική ιδέα να κάνουν αίτηση και να
συμμετέχουν στο Θερινό Σχολείο.
2) Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα επικυρώνεται από τη Συντονιστικής Επιτροπή
της Δ.Α.ΣΤΑ. και θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΜΚΕ.
3) Στην πρόσκληση θα περιγράφεται ο σκοπός τους Θερινού Σχολείου καθώς και οι
προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία επιλογής καθώς και
όλες οι πληροφορίες για τη μετακίνηση και διαμονή των φοιτητών κατά τη διάρκεια του
Θερινού Σχολείου.
4) Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες θα πρέπει να στείλουν
συμπληρωμένη την αίτησή τους, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα σύντομο
βιογραφικό σημείωμα του/της φοιτητή/τριας, το κίνητρό του/της για συμμετοχή στο Θερινό
Σχολείο, μια σύντομη περιγραφή της επιχειρηματικής του ιδέας (εφόσον υπάρχει), την
αναλυτική τους βαθμολογία και τα πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών.
5) Η ΜΚΕ μπορεί κάθε έτος να τροποποιεί αναλόγως την πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντας προσθέτοντας ή αφαιρώντας απαραίτητα δικαιολογητικά.

1) Δικαίωμα συμμετοχής στο Θερινό Σχολείο έχουν όλοι οι προπτυχιακοί και
μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ανεξαρτήτως του Τμήματος το
οποίο φοιτούν, με ενδιαφέρον για θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.
2) Οι αιτήσεις θα εξετάζονται από τριμελή επιτροπή την οποία θα ορίζει η Συντονιστική
Επιτροπή της Δ.Α.ΣΤΑ. μετά από εισήγηση για τη στελέχωση της ΜΚΕ Παν. Αιγαίου και στην
οποία θα συμμετέχουν Καθηγητές της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου
Αιγαίου.
3) Η επιλογή των συμμετεχόντων στο Θερινό Σχολείο θα γίνεται με βάση τα παρακάτω
κριτήρια:
i.
Ισότιμη εκπροσώπηση συμμετεχόντων από όλα τα Τμήματα. Ο αριθμός των φοιτητών
που θα εκπροσωπήσει κάθε Τμήμα θα προκύπτει από τον αριθμό των αιτήσεων που
ελήφθησαν από το συγκεκριμένο Τμήμα προς το συνολικό αριθμό των αιτήσεων που
ελήφθησαν από όλα τα Τμήματα. Το πηλίκο που θα προκύπτει θα αντιπροσωπεύει το
«βάρος» που θα χαρακτηρίζει κάθε Τμήμα στην τελική εκπροσώπησή του στο σύνολο
των συμμετεχόντων.
ii.
Γεωγραφική αντιπροσώπευση συμμετεχόντων ανά νησί.
iii.
Ισότιμη κατανομή ανά φύλο και αποφυγή διακρίσεων.
iv.
Έγκυρη και πλήρης αποστολή αίτησης και συμπληρωματικών στοιχείων
v.
Κίνητρο για τη συμμετοχή (Αποστολή επιχειρηματικής ιδέας)
vi.
Έτος και επίπεδο φοίτησης (προπτυχιακό/μεταπτυχιακό/διδακτορικό)
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1) Σκοπός του Θερινού Σχολείου εκτός από τα μαθήματα στο αντικείμενο της
επιχειρηματικότητας θα είναι να παρέχει καθοδήγηση από επιχειρηματίες και εκπροσώπους
των επιχειρήσεων στα προσανατολισμένα στη δράση εργαστήρια, όπου οι φοιτητές θα
μπορούν να εργαστούν για την ανάπτυξη της ιδέα τους. Στοχεύει να βελτιώσει την ανάπτυξη
των επιχειρηματικών προσόντων των φοιτητών που συμμετέχουν και να λειτουργήσει ως
bootcamp εκκόλαψης νέων ιδεών, ώστε οι συμμετέχοντες φοιτητές να συνειδητοποιήσουν
στοιχεία της προσωπικότητάς τους και των δεξιοτήτων που διαθέτουν, σύμφωνα και με τα
Ευρωπαϊκά δεδομένα.
2) Ενδεικτικά, το πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου θα περιλαμβάνει
•
Διαλέξεις που στοχεύουν στην καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος.
•
Διαλέξεις που στοχεύουν στην εκμάθηση εργαλείων και μεθόδων για την
εφαρμογή επιτυχημένων επιχειρηματικών σχεδίων σε επίπεδο εμβάθυνσης.
•
Δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης εστιασμένες σε επιχειρηματικές ιδέες και
σχέδια των φοιτητών,
•
Ασκήσεις/εφαρμογές για την αξιοποίηση των εικονικών ασκήσεων και εικονικών
επιχειρήσεων (επιχειρηματικό σχέδιο και επιχειρηματικό παίγνιο) που χρησιμοποιούνται
ήδη στο Πρόγραμμα (ή και νέων εφαρμογών που πρόκειται να αναπτυχθούν) μέσω της
δημιουργίας μικρών ομάδας εργασίας.
•
Λοιπές δραστηριότητες (εκπαιδευτικές εκδρομές και επίσκεψη σε παραγωγικές
μονάδες)
3) Το πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου θα προωθείται προς έγκριση από την Ακαδημαϊκή
Επιτροπή της ΜΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου.

1) Εισηγητές του Θερινού Σχολείου θα μπορούν να είναι μέλη των Μονάδων Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας των Πανεπιστημίου Αιγαίου, Θεσσαλίας, ΕΜΠ, Μέλη ΔΕΠ του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μέλη ΔΕΠ της Σχολής επιστημών της Διοίκησης και των
συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων, εξωτερικοί συνεργάτες, στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηματίες,
προσκεκλημένοι ομιλητές από το εξωτερικό, οι οποίοι θα μεταφέρουν στους/στις
φοιτητές/τριες την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους από την ενασχόληση με την
επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.
2) Η Διδασκαλία στο Θερινό Σχολείο αμείβεται με ανάθεση διδασκαλίας, η οποία
επικυρώνεται από τα αρμόδια όργανα του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Πανεπιστημίου
Αιγαίου. Το ποσό της αμοιβής ανά ώρα για τα Μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς
και άλλων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ αλλά και Μονίμων Υπαλλήλων του Δημοσίου ορίζεται με βάσει όσα
προβλέπει ο νόμος.
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Για τους εξωτερικούς συνεργάτες ορίζεται στο ποσό των 40 ευρώ/ ώρα.
3) Οποιαδήποτε άλλη αμοιβή για την προετοιμασία ή την υλοποίηση του Θερινού Σχολείου
έγκειται στην αρμοδιότητα της ΜΚΕ με την επικύρωση της Συντονιστικής Επιτροπής της
Δ.Α.ΣΤΑ.
4) Οι αμοιβές μπορούν να αναπροσαρμόζονται κατ’ έτος ανάλογα με τους κανονισμούς που
ισχύουν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας.

1) Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου καλύπτει το
κόστος της μετακίνησης των εισηγητών/τριών από την έδρα τους στην Πανεπιστημιακή
Μονάδα Χίου με επιστροφή.
2) Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου καλύπτει το
κόστος της μετακίνησης των φοιτητών/τριών από το νησί στο οποίο φοιτούν, προς την
Πανεπιστημιακή Μονάδα της Χίου και την επιστροφή τους σε αυτό, με την προσκόμιση των
απαραίτητων δικαιολογητικών από τους/τις εκπαιδευόμενους/ες.
3) Οι εσωτερικές μετακινήσεις από τις Εστίες που θα φιλοξενηθούν οι εκπαιδευόμενοι/ες, στο
χώρο του Πανεπιστημίου που θα διεξάγεται το Θερινό Σχολείο θα γίνονται με μισθωμένο
πούλμαν καθώς και η επίσκεψη στις παραγωγικές μονάδες.

1) Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας καλύπτει το κόστος διαμονής των
εισηγητών/τριών για τις ημέρες που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του ΘΣ.
2) Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας καλύπτει το κόστος για την πενθήμερη
φιλοξενία των φοιτητών/τριών σε δίκλινα δωμάτια στις Φοιτητικές Εστίες του νησιού της Χίου.
3) Κατά τη διάρκεια του Θερινού Σχολείου θα προσφέρεται μπουφές (catering) στους/στις
φοιτητές/τριες στους χώρους του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Θα τους παρέχεται ένα γεύμα την
ημέρα.

1) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
α) Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων πραγματοποιείται με τη λήξη των εργασιών του Θερινού
Σχολείου και την παρουσίαση των επιχειρηματικών ιδεών των ομάδων, σε Επιτροπή
Αξιολόγησης που θα μπορεί να αποτελείται από το ακαδημαϊκό προσωπικό και
προσκεκλημένους εκπροσώπους τοπικών επιχειρήσεων και φορέων, στελέχη του Υπουργείου
και προσωπικό του Παν. Αιγαίου. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ορίζεται από την Ακαδημαϊκή
Επιτροπή της ΜΚΕ ή τη Συντονιστική Επιτροπή της Δ.Α.ΣΤΑ.
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β) Οι φοιτητές θα πρέπει μέσα σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα να παρουσιάσουν την
επιχειρηματική τους ιδέα (στα ελληνικά ή στα αγγλικά) όπως την έχουν επεξεργαστεί με τη
βοήθεια των καθηγητών τους και των επιχειρηματιών καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας
στους αξιολογητές. Η ομάδα που θα παρουσιάσει την πιο ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη
επιχειρηματική ιδέα θα λαμβάνει τιμητικό έπαινο.

2) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Η αξιολόγηση του Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας έχει ως στόχο τη
βελτιστοποίηση των διαδικασιών και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για τη διεξαγωγή
μελλοντικών Θερινών Σχολείων. Περιλαμβάνει δε την καταγραφή του βαθμού ικανοποίησης
από την υλοποίηση του Θερινού Σχολείου τόσο των συμμετεχόντων όσο και των εκπαιδευτών.
Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων που θα διαμορφωθούν
σε συνεργασία με κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου και θα
ακολουθούν το σχεδιασμό του συστήματος αξιολόγησης της ΜΚΕ. Η αξιολόγηση
απευθύνεται:
α) στους εκπαιδευόμενους, μέσω ερωτηματολογίων τα οποία θα συμπληρώσουν ηλεκτρονικά
και ανώνυμα μετά το πέρας των εργασιών του Θερινού Σχολείου.
β) στους καθηγητές και εισηγητές, μέσω ειδικά σχεδιασμένου ερωτηματολογίου.

1) Κατά την έναρξη του Θερινού Σχολείου δίνεται στους/στις συμμετέχοντες/ουσες φάκελος
που περιέχει μπλοκ, στυλό, ενημερωτικά έντυπα της Δ.Α.ΣΤΑ. και της ΜΚΕ Παν. Αιγαίου
καθώς και χάρτη της Χίου προς διευκόλυνση της μετακίνησης των φοιτητών/τριων.
2) Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου αναρτά με το
πέρας των εργασιών του Θερινού Σχολείου στους συμμετέχοντες, το εκπαιδευτικό υλικό
(εισηγήσεις, παρουσιάσεις, σημειώσεις, ασκήσεις κλπ.) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοθέση
του Θερινού Σχολείου που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της ΜΚΕ.

1) Έως το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 δεν υπάρχουν δίδακτρα για το ΘΣ της ΜΚΕ.
2) Στο πλαίσιο της Βιωσιμότητας της Δράσης από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα
προβλέπονται δίδακτρα για τους/τις φοιτητές/τριες. Το ύψος των διδάκτρων θα αποφασίζεται
κάθε έτος από τη Συντονιστική Επιτροπή της Δ.Α.ΣΤΑ. ανάλογα με τις ανάγκες του ΘΣ της
ΜΚΕ.

1) Η δημοσιότητα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο Θερινό
Σχολείο θα ακολουθεί τους κανόνες που διέπουν τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ.
Θα σχεδιάζεται αφίσα κατάλληλα προσαρμοσμένη στο πνεύμα και τους στόχους του Θερινού
Σχολείου η οποία θα αναρτάται μαζί με την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΜΚΕ Παν.
Αιγαίου στο τμήμα του Θερινού Σχολείου.
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2) Θα αποστέλλεται εσωτερικά ενημερωτικό μήνυμα σε όλους τους χρήστες του Παν. Αιγαίου,
σε όλες τις Γραμματείες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων για να
ενημερώσουν τους/τις φοιτητές/τριες τους και να το αναρτήσουν στις ιστοσελίδες τους. Θα
γίνεται αναφορά στα Newsletter του Γραφείου Διασύνδεσης και σε φοιτητικές οργανώσεις του
Παν. Αιγαίου ώστε να λάβει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διάχυση η πληροφόρηση.
3) Προς το εξωτερικό περιβάλλον, θα γίνεται αποστολή προς όλες τις αντίστοιχες δομές των
ΑΕΙ και ΤΕΙ και την ιστοσελίδα edulll του Υπουργείου για τις δράσεις των Δ.Α.ΣΤΑ. και των
υποκείμενων δομών τους, σε φορείς επιχειρηματικότητας και συνεργαζόμενους φορείς
απασχόλησης, τοπικούς φορείς και συνεργαζόμενα Επιμελητήρια καθώς και τοπικά και
περιφερειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι για τις
εργασίες και τα αποτελέσματα του Θερινού Σχολείου.
4) Με τη λήξη του Θερινού Σχολείου θα δημοσιεύεται σχετικό Δελτίο Τύπου το οποίο θα
περιγράφει τα αποτελέσματα από την διεξαγωγή του Θ.Σ. και θα περιέχει σύντομη περιγραφή
των επιχειρηματικών ιδεών που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του Θ.Σ ώστε να
ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.

1) Η ΜΚΕ ενεργεί πάντοτε με διαφάνεια, αντικειμενικότητα και υπευθυνότητα. Αντιμετωπίζει
αξιοκρατικά όλους τους χρήστες των υπηρεσιών της, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους χωρίς
να προβαίνει σε διακρίσεις ιδίως λόγω φύλου, εθνικότητας, χρώματος, θρησκείας, πολιτικών
πεποιθήσεων ή προτιμήσεων, ειδικών αναγκών ή άλλων εν γένει διαφοροποιήσεων.
2) Η ΜΚΕ στοχεύει στην εποικοδομητική και επί ίσοις όροις συνεργασία με τις ΜΚΕ άλλων
Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της Ελλάδας και ανάλογων φορέων και δομών του εξωτερικού.

1) Η ΜΚΕ λαμβάνει πρόνοια για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των
προσωπικών δεδομένων και των αρχείων που τηρεί και ιδιαίτερα κατά την κατάθεση των
επιχειρηματικών ιδεών από την πλευρά των υποψήφιων φοιτητών/τριων, καθώς και της
έγγραφης και ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τους/τις φοιτητές/τριες.
2) Η ΜΚΕ λαμβάνει εγγράφως τη συμφωνία αποδοχής των προϋποθέσεων συμμετοχής στο
Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των
κανόνων για τη συμμετοχή και την παρακολούθηση των εργασιών του Θερινού Σχολείου και
από τις δυο πλευρές.
3) Τα Πνευματικά δικαιώματα των παραγόμενων Επιχειρηματικών ιδεών και Σχεδίων
εξασφαλίζονται πλήρως με βάσει τους νόμους του κράτους.
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1) Ο Κανονισμός συντάσσεται με ευθύνη της ΜΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου και θα επικυρωθεί
από τη Συντονιστική Επιτροπή της Δ.Α.ΣΤΑ. και θα τεθεί άμεσα σε ισχύ από την ανάρτησή
του στην ιστοσελίδα της ΜΚΕ.
2) Για λόγους κάλυψης επιμέρους λεπτομερειών και περιπτωσιολογίας που σχετίζονται με την
εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού και είναι αδύνατο να προβλεφθούν εξ αρχής (ή
αντίστοιχα μπορούν να ανακύψουν κατά την περίοδο λειτουργίας της Μονάδας Καινοτομίας
και Επιχειρηματικότητας Παν. Αιγαίου προς εναρμόνιση με τις απαιτήσεις για την ενίσχυση
της Επιχειρηματικότητας) ο Κανονισμός θα μπορεί να τροποποιηθεί.
2) Η Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας γίνεται από τη ΜΚΕ, εν συνεχεία εγκρίνεται
από την Ακαδημαϊκή Επιτροπή της ΜΚΕ και επικυρώνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή της
Δ.Α.ΣΤΑ. και θα ισχύει αυτόματα έναντι του προηγούμενου από την ανάρτησή του στην
ιστοσελίδα της ΜΚΕ Παν. Αιγαίου.
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