
ΠΡΟΧΕΔΙΟ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΚΑΙΝΟΣΟΜΟ PROJECT ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΣΗΣΩΝ 

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟΤ ΚΡΗΣΗ 

  

(ςφμφωνα κατ’ αρχιν με ςυηιτθςθ ςτισ 23-10-2012 ςτα πλαίςια του Βιωματικοφ 

Εργαςτθρίου ΠΛ-1 & διευκρινιςεισ από τουσ καταςκευαςτζσ) 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΠΟΒΡΤΧΙΑ ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ ΤΚΕΤΗ  
(διαςτάςεισ: 12.5 εκ. διάμετροσ-17 εκ. μικοσ, ανκεκτικότθτα βφκιςθσ ζωσ 15 μ.) 

  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ ΙΔΕΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΤΠΟΒΡΤΧΙΑ ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ ΤΚΕΤΗ  

Δυνατότθτα λιψθσ 
φωτογραφιϊν/βίντεο/ςφςτθμα sonar 
υπεριχων  

Δυνθτικοί χριςτεσ 

Αποτφπωςθ βυκοφ παραλιϊν για τθν 
τουριςτικι προβολι μιασ περιοχισ 
(καταδυτικόσ τουριςμόσ) 

Διμοι, Περιφερειακι Διοίκθςθ, 
Τουριςτικοί Πράκτορεσ, φορείσ 
προβολισ τουριςμοφ ενόσ Νομοφ 

Αποτφπωςθ δεδομζνων βυκοφ, 
ςπθλαίων,  ναυαγίων κλπ για ανάγκεσ 
χαρτογράφθςθσ. Επίςθσ, ςε 
επιχειριςεισ ζρευνασ & διάςωςθσ, 
water patrolling, ελζγχου ςε φφαλα 
πλοίων για ςυντιρθςθ 

Ελλθνικό Πολεμικό Ναυτικό, Υπουργείο 
Εμπορικισ Ναυτιλίασ, Λιμενικό Ταμείο, 
Λιμεναρχεία, επιχειριςεισ-ιδιοκτιτεσ 
ςκαφϊν 

Αποτφπωςθ βυκοφ παραλιϊν για ζλεγχο 
τθσ επίδραςθσ των αλιευτικϊν 
εργαλείων 

Λιμεναρχεία, Λιμενικό Ταμείο, Σφλλογοι 
Αλιζων, Διμοσ, Περιφερειακι Διοίκθςθ, 
Ερευνθτικά Ινςτιτοφτα, ερευνθτζσ 

Αποτφπωςθ βυκοφ παραλιϊν για 
εντοπιςμό αρχαιολογικϊν ευρθμάτων 

Εφορεία Εναλίων αρχαιοτιτων, 
ωκεανογραφικά ιδρφματα-ινςτιτοφτα 
καλαςςίων ερευνϊν, άλλα ερευνθτικά 
ινςτιτοφτα, ερευνθτζσ 

Αποτφπωςθ δεξαμενϊν πόςιμου νεροφ 
ι βιολογικοφ (ςφμφωνα με 
προδιαγραφζσ κάμερασ) & δεξαμενϊν 
κολφμβθςθσ για λόγουσ επικεϊρθςθσ 

Διμοσ, Περιφερειακι Διοίκθςθ, 
Υπθρεςίεσ Φδρευςθσ & Αποχζτευςθσ, 
Ακλθτικά Σωματεία, τεχνικζσ εταιρείεσ 
καταςκευισ δεξαμενϊν 

Αποτφπωςθ φραγμάτων νεροφ για 
λόγουσ επικεϊρθςθσ (ςφμφωνα με 
προδιαγραφζσ κάμερασ) 

Διμοσ, Περιφερειακι Διοίκθςθ, 
Υπθρεςίεσ Φδρευςθσ, καταςκευαςτικζσ 
εταιρείεσ καταςκευισ φραγμάτων 

Αποτφπωςθ δικτφων αποχζτευςθσ για 
ζλεγχο (ςφμφωνα με προδιαγραφζσ 
δικτφου και κάμερασ) 

Διμοσ, Περιφερειακι Διοίκθςθ, 
Υπθρεςίεσ Αποχζτευςθσ, 
καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ 

Αποτφπωςθ υποβρφχιων ακλθτικϊν 
γεγονότων ι φωτογράφθςθ ακλθτικϊν 
αγϊνων ςε κολυμβθτικζσ δεξαμενζσ  

Ακλθτικοί Σφλλογοι, Ακλθτικζσ 
Ομοςπονδίεσ, Σφλλογοι υποβρφχιασ 
φωτογραφίασ, εξειδικευμζνα περιοδικά 
προβολισ καταδφςεων-υποβρφχιασ 



αλιείασ, τθλεοπτικά κανάλια 

Αποτφπωςθ βυκοφ για λόγουσ 
περιβαλλοντικοφσ 

Διμοσ, Περιφερειακι Διοίκθςθ, 
Λιμεναρχείο, Λιμενικό Ταμείο, 
περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ, Ερευνθτικά 
Ινςτιτοφτα, ερευνθτζσ 

Χριςθ ςυςκευισ ςε παράκτιεσ ι 
παραλίμνιεσ δραςτθριότθτεσ για 
ψυχαγωγικοφσ λόγουσ αντίςτοιχουσ του 
αερομοντελιςμοφ 

Πολίτεσ  

 

 

ΜΕΣΑ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΣΙ; 

 

Αρχικοί πειραματικοί ζλεγχοι 
ςυςκευισ ςε διαφορετικά 
περιβάλλοντα  

Προχπόκεςθ εμπορικισ προϊκθςθσ τθσ 
ιδζασ, θ ακριβισ ςυμπεριφορά τθσ 
ςυςκευισ, θ βελτιςτοποίθςθ του 
πρωτοτφπου, θ βελτιςτοποίθςθ των 
τρόπων παραγωγισ 

Με ποιοφσ μποροφν να ςυηθτιςουν οι 
καταςκευαςτζσ ςτο ΠΚ για τθν 
εμπορικι προϊκθςθ τθσ ιδζασ τουσ;  

Με τον επιςτθμονικό υπεφκυνο του 
ΔΑΣΤΑ, με τον  επιςτθμονικό υπεφκυνο 
τθσ μονάδασ Καινοτομίασ του ΠΚ, με τον 
ΕΛΚΕ του ΠΚ, με ςυμφοιτθτζσ τουσ που 
ζχουν αντίςτοιχθ εμπειρία  

Από ποφ αλλοφ μποροφν να 
ενθμερωκοφν οι καταςκευαςτζσ; 
(ςυμβουλευτική επιχειρηματικότητασ) 

Μζςω των ιςτοςελίδων: 
http://www.epiheirimatikotita.gr/joomla157/, 
http://www.fcnet.gr/gr/overview/?id=40,  
http://www.theopenfund.com/, 
http://www.kemel.gr/. Μζςω του 
προγράμματοσ Κυψζλεσ 
Επιχειρθματικότθτασ τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Νζασ Γενιάσ. Από τον Ζλλθνα 
Κακθγθτι Επιςτιμθσ, Τεχνολογίασ, 
Καινοτομίασ και Επιχειρθματικότθτασ του 
Πανεπιςτθμίου George Washington Ηλία 
Καραγιάννθ που ζχει ςυνεργαςία με το 
Πανεπιςτ. Ιωαννίνων 

Ποφ μπορεί να ‘ςτεγαςτεί’ θ νζα 
επιχειρθματικότθτα; 

-Στο ΠΚ (πϊσ;) – Δύσκολο 
-Ίδρυςθ εταιρείασ εκτόσ ΠΚ (πϊσ;) - ΒΙΟΠΑ 
-‘Μετανάςτευςθ’ επιχειρθματικότθτασ ςτο 
εξωτερικό 

Ποιζσ είναι οι ανάγκεσ τθσ νζασ 
επζνδυςθσ;  

Βιματα: 
-προςεχτικόσ ςχεδιαςμόσ Επιχειρθματικοφ 
Σχεδίου (Business Plan) 
-Αναλυτικι μελζτθ αναγκϊν 
-Φψοσ τθσ επζνδυςθσ (μθχανολογικόσ 

http://www.epiheirimatikotita.gr/joomla157/
http://www.fcnet.gr/gr/overview/?id=40
http://www.theopenfund.com/
http://www.kemel.gr/


εξοπλιςμόσ, κτιριακά, εξοπλιςμόσ 
μθχανογράφθςθσ, ανκρϊπινοι πόροι, 
ρευςτότθτα) 
-Χρονικι ροι απαίτθςθσ χριματοσ 
-Ικανότθτα αποπλθρωμισ υποχρεϊςεων 
-Εκτίμθςθ τθσ απόδοςθσ κεφαλαίου 

Πϊσ μπορεί να χρθματοδοτθκεί θ νζα 
επιχείρθςθ;  

Αρχικό κεφάλαιο & Κεφάλαιο Κίνθςθσ. 
Ανάλογα με τθ ‘ςτζγθ’ τθσ επιχείρθςθσ. 
Ωςτόςο, πθγζσ χρθματοδότθςθσ ςτθν 
ελεφκερθ αγορά μπορεί να είναι:   
-ίδια κεφάλαια  
-προκαταβολζσ πλθρωμϊν 
-χρθματοδοτικά προϊόντα (πχ δάνεια 
τραπεηϊν, business angels, χρθματοδοτικι 
μίςκωςθ-leasing, κεφάλαια 
επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν-venture 
capital, κλπ) 
-επιχορθγιςεισ (ΕΣΠΑ, Προγράμματα Γεν. 
Γραμματείασ Βιομθχανίασ, Νζασ Γενιάσ, 
Ζρευνασ & Τεχνολογίασ, κλπ, 
Αναπτυξιακόσ Νόμοσ, Ενίςχυςθ Νεανικισ 
Επιχειρθματικότθτασ-ΟΑΕΔ,……) 
 

 

Χανιά, 26-10-2012 

Για τθ ςφνταξθ του προςχζδιου 

Ε. Κραςαδάκθ 

 

Ετοιμάςτε παρουςίαςθ 15-20 διαφανειϊν, παρουςιάηοντασ κάποιεσ/όλεσ από τισ 

παραπάνω ιδζεσ. Για τθν παρουςίαςθ ακολουκείςτε μια λογικι ροι (πχ 

δυνατότθτεσ ςυςκευισ, πικανζσ χριςεισ, ηθτιματα εμπορικισ προϊκθςθσ, 

ςυμπεράςματα). Οι παρουςιάςεισ κα γίνουν ςτθν τελευταία ςυνάντθςι μασ 

(Σρίτθ, 6 Νοεμβρίου 2012) από φοιτθτζσ που δεν ζχουν κάνει καμία ομιλία ςτο 

ακροατιριο με κλιρωςθ.  

τόχοσ: θ βελτίωςθ τθσ ικανότθτασ ομιλίασ ςε ζνα ακροατιριο.  

Σθμείωςθ: για τθν καλφτερθ κατανόθςθ των παραπάνω ζχει προςκλθκεί τθν Τρίτθ 

30 Οκτωβρίου 2012 ςτο Βιωματικό Εργαςτιριο ΠΛ-1, φοιτθτισ-μζλοσ τθσ ομάδασ 

του project. Προετοιμάςτε τισ ερωτιςεισ ςασ και κρατιςτε ςθμειϊςεισ κατά τθ 

διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ, ζτςι ϊςτε να διευκολυνκείτε ςτθν προετοιμαςία των 

διαφανειϊν τθσ ομιλίασ ςασ. 


