
 

ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟΑΙΓΑΙΟΥ 

1
st
International Summer School in e-Business, eBiz2013 

28 Ιοσλίοσ έως 4 Ασγούζηοσ 2013, ζηον Μόλσβο ηης Λέζβοσ 

Σν Πανεπιστήμιο Αιγαίος θαη ην Τμήμα Μησανικών Πληπουοπιακών και 

Επικοινωνιακών Σςστημάτων δηνξγάλσζε κε επηηπρία γηα πξώηε  ρξόληα  ην 1
ο
Γιεθνές 

Θερινό Στολείο Ηλεκηρονικής Δπιτειρημαηικόηηηας ζηελ Διιάδα. 

(https://ebiz2013.pns.aegean.gr/). Σν eBiz2013 πξαγκαηνπνηήζεθε από ηηο 28 Ηνπιίνπ 

έσο ηηο 4 Απγνύζηνπ, ζηνλ Μόιπβν ηεο Λέζβνπ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ μελνδνρείνπ 

Sun Rise Resort Hotel. 

 

ην eBiz2013 πξνζέθεξαλ ηηο γλώζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο δηαθεθξηκέλνη νκηιεηέο 

από ην Πανεπιστήμιο Αιγαίος, ην Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ην Ινστιτούτο 

Επεξεπγασίαρ τος Λόγος θαη ην Michigan State University. Σελ νκάδα ησλ νκηιεηώλ απνηέιεζαλ ν 

Γεκήηξηνο Γξόζνο, Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο ηνπ eBiz2013, νη Γ. Γνπθίδεο, Γ. Γηαγιήο, Κ. Κνπξζάξεο, Γ. 

Καξιήο, Λ. Μήηξνπ, . Κνθνιάθεο, Γ. Λεθάθνο, Μ. Μαξαγθνπδάθεο, Δ. Καθέδα, Β. Εετκπέθεο, Υ. 

Παπαγεσξγίνπ,W.Van Osch. 

ην eBiz2013 δερζήθακε πεξηζζόηεξεο από 100 αηηήζεηο ζπκκεηνρήο θαη ηειηθά επηιέμακε 30 

ζπκκεηέρνληεο κε θξηηήξηα ηε ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη ην ζπλαθέο επηζηεκνληθό ππόβαζξν. Οη  

ζπκκεηέρνληεο πξνέξρνληαλ από δηάθνξεο ρώξεο, όπσο ε Ληζνπαλία, ε Ρσζία, ε Ηηαιία, ε Οιιαλδία, ε 

Διιάδα θαη ε Γεξκαλία, ζπκβάιινληαο ζηνλ πξαγκαηηθά δηεζλή ραξαθηήξα ηεο δηνξγάλσζεο. Δθηόο ηεο 

παξαθνινύζεζεο ησλ δηαιέμεσλ ηνπ eBiz2013 ζε πνηθίια ζέκαηα, όπσο e-marketing, web site design & 

implementation, mobile commerce, text mining, web analytics, νη ζπκκεηέρνληεο ζρεκάηηζαλ νκάδεο 

πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκό Νέων Καινοηόμων Ιδεών Ηλεκηρονικής 

Δπιτειρημαηικόηηηας ηνπ Θεξηλνύ ρνιείνπ. Καζόιε ηε δηάξθεηα ηνπ eBiz2013 νη ζπκκεηέρνληεο είραλ 

ηελ επθαηξία λα «δνπιέςνπλ» ηελ ηδέα ηνπο κε ηελ παξάιιειε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε από ηνπο 

θαζεγεηέο ζε όια ηα δεηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηε ζύζηαζε κηαο λενθπνύο ηερλνινγηθήο επηρείξεζεο. 

 

Ζ Σειεηή Απνλνκήο ησλ Βξαβείσλ ηνπ Γηαγσληζκνύ, ζήκαλε ην ηέινο ηνπ eBiz2013 θαη ηελ αξρή ελόο 

λένπ ηαμηδηνύ, απηό ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ησλ λέσλ ζπλεξγαζηώλ θαη ηεο θηιίαο. Οη νκάδεο πνπ 

απέζπαζαλ ηα βξαβεία ηνπ Γηαγσληζκνύ είλαη νη αθόινπζεο: 

 

1ο Βραβείο ζηελ νκάδα Travelerxp.com κε ηνπο Δκκαλνπήι Παπαδνγηαλλάθε θαη Νηθόιαν Λπγεξό, 2ο 

Βραβείο ζηελ νκάδα Fizbiz.gr κε ηνπο Μαξία Καπιαλέιιε θαη Γεκήηξε Leader θαη 3ο Βραβείο ζηελ 

νκάδα Floating  Spaces κε ηνπο Υξηζηίλα Κσβαίνπ θαη ConstantinLeeb. Ζ νκάδα πνπ θαηέιαβε ηελ πξώηε 

ζέζε θέξδηζε 2 Touchpad Tablets, ε 2
ε
 θαη 3

ε
 νκάδα θέξδηζαλ από 3 δηαλπθηεξεύζεηο 2 αηόκσλ ζην Sun 

Rise Resort Hotel ζηνλ Μόιπβν. 

 

Ζ νκάδα ηνπ eBiz2013 επραξηζηεί ζεξκά ηνλ Πξύηαλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ Καζεγεηή Πάξη 

Σζάξηα, ηελ Δπηζηεκνληθή Τπεύζπλε ηεο Γξάζεο Αληηπξύηαλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ Καζεγήηξηα 

Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνύινπ, ηνπο νκηιεηέο θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπο. 

 

Σέινο, επραξηζηνύκε ηδηαίηεξα ηνπο ρνξεγνύο καο Eurobank, Hellenic Seaways, kariera.gr, epixeiro.gr, 

Getbusy.gr, Women on Top θαη Hellenic Startup Association.  

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: http://ebiz2013.pns.aegean.gr/  

e-mail: ebiz2013@aegean.gr, ηει. 22730-82282. 

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθσνος τοσ eBiz2013 International Summer School 

Δρ. Δημήτριος Δρόσος 

 

 

Σν Θεξηλό απηό ρνιείν εληάζζεηαη ζηα «Γηεζλή Θεξηλά ρνιεία Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ» 

[https://summerschools.pns.aegean.gr] πνπ ππνζηεξίδνληαη από ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Δθπαίδεπζε 

θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» θαη ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (EKT) θαη Δζληθνύο πόξνπο.  

https://ebiz2013.pns.aegean.gr/
http://ebiz2013.pns.aegean.gr/
mailto:ebiz2013@aegean.gr
http://www.facebook.com/eBiz.Summer.School
https://twitter.com/ebiz2013
http://www.linkedin.com/groups/eBiz2013-Summer-School-4929743

