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Περιγραφή 

Το Ε-nnovation είναι διεθνήσ διαγωνιςμόσ ψηφιακήσ 
επιχειρηματικότητασ-καινοτομίασ για φοιτητζσ. Ο διαγωνιςμόσ 
διοργανϊνεται για ζκτθ χρονιά από το Εργαςτήριο Ηλεκτρονικοφ 
Επιχειρείν (ELTRUN) του Τμιματοσ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ 
του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν ςε ςυνεργαςία με το Διεθνζσ 
Πανεπιςτήμιο Ελλάδοσ (International Hellenic University-IHU) που 
υποςτθρίηει το διαγωνιςμό ςτθ Βόρειο Ελλάδα και τισ Βαλκανικζσ Χϊρεσ 
και το University of Nicosia που υποςτθρίηει το διαγωνιςμό ςτθν Κφπρο. 
Στόχοσ του διαγωνιςμοφ είναι να αναδειχθεί η νεανική καινοτομία  ςτην 
επιχειρηματικότητα ςτουσ ψηφιακοφσ χϊρουσ του διαδικτφου, του 
κινητοφ κλπ. και να προωθηθοφν νζεσ επιχειρηματικζσ ιδζεσ για το 
ηλεκτρονικό επιχειρείν και νζα ψηφιακά προϊόντα. 

 

Πϊσ διεξάγεται 

Στον προκριματικό γφρο ηθτείται από 
τισ ςυμμετζχουςεσ ομάδεσ να 
κατακζςουν τθν ιδζα (3-5 ςελίδεσ) για 
μία νζα επιχειρθματικι 
δραςτθριότθτα που προςφζρει 
υπηρεςίεσ / προϊόντα μζςω 
ψηφιακϊν μζςων ή ζνα νζο 
ψηφιακό προϊόν (πχ. λογιςμικό).  

Από τθν Επιςτθμονικι Επιτροπι 
προκρίνονται ςτον ημιτελικό 
γφρο οι ομάδεσ με τισ πιο 
καινοτόμεσ ιδζεσ/ προϊόντα. Σε 
αυτό τον γφρο ηθτείται από τισ 
ομάδεσ να προετοιμάςουν ζνα 
ολοκληρωμζνο επιχειρηματικό 
πλάνο  κακϊσ και ζνα Prototype ή Mockup για τθν καινοτόμο ψθφιακι 
υπθρεςία/ προϊόν (που μπορεί να ζχει επαναπροςδιοριςκεί). Η 
Επιςτημονική Επιτροπή επιλζγει τισ καλφτερεσ ομάδεσ (με βάςθ το 
επιχειρθματικό πλάνο και τθν πρωτότυπθ εφαρμογι εάν υπάρχει).  

Στον τελικό γφρο, οι καλφτερεσ ομάδεσ καλοφνται να παρουςιάςουν το 
ολοκλθρωμζνο επιχειρθματικό πλάνο ςε μία επιτροπή από ειδικοφσ ςε 
κζματα καινοτομίασ, επιχειρθματικότθτασ, θλεκτρονικοφ επιχειρείν, 
venture capital και πλθροφορικισ. Η επιτροπι αυτι επιλζγει τισ νικήτριεσ 
ομάδεσ. Μπορείτε να δείτε τισ κεματικζσ ενότθτεσ των καινοτόμων ιδεϊν 
και περιςςότερα ςτοιχεία για τθ ςυμμετοχι ςτο: www.ennovation.gr  

 

 

 

 

Συμμετοχή και Υποςτήριξη 

Η ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό ennovation είναι ανοικτή και 
δωρεάν και μποροφν να ςυμμετάςχουν Φοιτητζσ 
Πανεπιςτημίων (προπτυχιακοί ι μεταπτυχιακοί, από όλα τα 
ΑΕΙ και ΤΕΙ τθσ Ελλάδοσ, Κφπρου και του Εξωτερικοφ και 
όλουσ τουσ κλάδουσ ςπουδϊν) ςε ομάδεσ από 2 ζωσ 5 
άτομα. 

Οι ομάδεσ του θμιτελικοφ κα πρζπει να κατακζςουν ζνα 
ολοκληρωμζνο επιχειρηματικό πλάνο που κα 
περιλαμβάνει: τισ υπθρεςίεσ που κα προςφζρονται, τα 
καινοτομικά ςτοιχεία, τον ανταγωνιςμό, τθν αγορά και το 
προφίλ των πελατϊν, πθγζσ εςόδων/ τιμολογιακι πολιτικι, 
προϊκθςθ και διανομι, κόςτοσ και ζςοδα, αναγκαίεσ 
υποδομζσ και μελλοντικζσ επεκτάςεισ. Μαηί με το 

επιχειρθματικό πλάνο οι ομάδεσ του τελικοφ κα πρζπει 
να κατακζςουν και μια πρωτότυπη εφαρμογή 

(Prototype).  

Οι ομάδεσ του θμιτελικοφ κα εκπαιδευκοφν και 
υποςτηριχθοφν ςτθ ςυγγραφι του επιχειρθματικοφ 
τουσ πλάνου ενϊ οι ομάδεσ του τελικοφ κα βοηθηθοφν 
από οργανωτικήσ και τεχνικήσ πλευράσ ςτην 
υλοποίηςη των καινοτόμων ιδεϊν τουσ και 
επιχειρθματικϊν πλάνων.  
 

ΑΕΙ του Δικτφου Ennovation 

Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Διεκνζσ 
Πανεπιςτιμιο Ελλάδοσ, Πανεπιςτιμιο Λευκωςίασ, 
Εκνικό Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, 
Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιςτιμιο 
Πειραιά, Ιόνιο Πανεπιςτιμιο, Πανεπιςτιμιο 
Αιγαίου, Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ, Πανεπιςτιμιο 
Θεςςαλίασ, Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο 
Θεςςαλονίκθσ, Πολυτεχνείο Κριτθσ, Πανεπιςτιμιο 
Ιωαννίνων, Πανεπιςτιμιο Κριτθσ, Πανεπιςτιμιο 
Θράκθσ, Πανεπιςτιμιο Πατρϊν, ΤΕΙ Ακθνϊν, ΤΕΙ 
Θεςςαλονικισ 

 

Χρονοδιάγραμμα 

 Μζχρι 10 Μαΐου 2013: Κατάκεςθ επιχειρθματικισ ιδζασ 
(Προκριματικόσ) 

 Μζχρι 15 Ιουλίου 2013: Κατάκεςθ επιχειρθματικοφ 
ςχεδίου (Ημι-Τελικόσ)  

 Τζλοσ Σεπτεμβρίου 2013: Τελικόσ γφροσ  
 Οκτϊβριοσ-Δεκζμβριοσ: Mentoring και υποςτιριξθ των 

ομάδων που διακρίκθκαν 

Διοργάνωςη Με την Υποςτήριξη 
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