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ΠΠεερριιγγρρααφφήή  
Το e-nnovation είναι Πανελλήνιος διαγωνισµός ψηφιακής 
επιχειρηµατικότητας-καινοτοµίας για φοιτητές. Ο διαγωνισµός 
διοργανώνεται για δεύτερη χρονιά από το Εργαστήριο 
Ηλεκτρονικού Εµπορίου (ELTRUN) του τµήµατος ∆ιοικητικής 
Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών. Στόχος του διαγωνισµού είναι να αναδειχθεί η νεανική 
καινοτοµικότητα στο χώρο του διαδικτύου και να προωθηθούν 
νέες επιχειρηµατικές ιδέες για το ηλεκτρονικό εµπόριο. 

Ο διαγωνισµός οργανώθηκε για πρώτη φορά το 2008 µε τη 
συµµετοχή 40 οµάδων προπτυχιακών ή 
µεταπτυχιακών φοιτητών που 
παρακολουθούν µαθήµατα 
Ηλεκτρονικού Εµπορίου. Στην τελική 
φάση προκρίθηκαν 8 οµάδες και η 
επιλογή των βραβείων έγινε µε 
βάση τα κριτήρια της 
πρωτοτυπίας, της βιωσιµότητας και 
της πληρότητας του επιχειρηµατικού 
πλάνου και της πρωτότυπης 
εφαρµογής. 

ΠΠωωςς  δδιιεεξξάάγγεεττααιι  
Στο διαγωνισµό (που 
συµµετέχουν οµάδες 2 έως 5 
ατόµων) διεξάγεται σε 3 στάδια: 
τον Προκριµατικό Γύρο, τον 
Ηµιτελικό Γύρο και τον Τελικό.  

Στον προκριµατικό γύρο ζητείται 
από τις συµµετέχουσες οµάδες να 
καταθέσουν ένα επιχειρηµατικό 
σχέδιο για µία νέα επιχειρηµατική 
δραστηριότητα που προσφέρει 
υπηρεσίες / προϊόντα στο διαδίκτυο.  

Στον ηµιτελικό γύρο προκρίνονται 20-
30 οµάδες µε το πιο ολοκληρωµένο επιχειρηµατικό σχέδιο. Σε αυτό 
τον γύρο πραγµατοποιείται ένα ηµερήσιο workshop στο οποίο 
ζητείται από τους συµµετέχοντες να παρουσιάσουν την 
επιχειρηµατική τους ιδέα σε ειδικούς σε τεχνικά, επιχειρηµατικά και 
νοµικά θέµατα. Με βάση την κριτική της επιχειρηµατικής ιδέας 
κατά τη διάρκεια του workshop ζητείται από τους συµµετέχοντες 
να επανασχεδιάσουν την επιχειρηµατική τους ιδέα και να την 
παρουσιάσουν πάλι σε µία επιτροπή η οποία θα επιλέξει τις 8 
καλύτερες οµάδες που θα συµµετάσχουν στον τελικό. 

 

 

Στον τελικό γύρο, οι 8 καλύτερες οµάδες 
καλούνται να παρουσιάσουν την  
επιχειρηµατική τους ιδέα εκ νέου σε µία 
επιτροπή από ειδικούς σε θέµατα καινοτοµίας, 
επιχειρηµατικότητας, ηλεκτρονικού εµπορίου 
και venture capital. Η επιτροπή αυτή επιλέγει 
και τις 3 νικήτριες οµάδες. 

ΣΣυυµµµµεεττοοχχήή  
Η συµµετοχή στον διαγωνισµό e-nnovation 
είναι ανοικτή και δωρεάν και µπορούν να 
συµµετάσχουν Φοιτητές Πανεπιστηµίων 
(προπτυχιακοί ή µεταπτυχιακοί, από όλα τα ΑΕΙ 
και ΤΕΙ της χώρας και όλους τους κλάδους 
σπουδών) σε οµάδες από 2 έως 5 άτοµα. 

Οι οµάδες θα πρέπει να καταθέσουν ένα 
ολοκληρωµένο επιχειρηµατικό πλάνο που θα 
περιλαµβάνει: τις υπηρεσίες που θα 
προσφέρονται, τα καινοτοµικά στοιχεία, τον 
ανταγωνισµό, την αγορά και το προφίλ των 
πελατών, πηγές εσόδων / τιµολογιακή πολιτική, 
προώθηση και διανοµή, κόστος και έσοδα, 
αναγκαίες υποδοµές και µελλοντικές 
επεκτάσεις.  

Η νέα επιχειρηµατική δραστηριότητα µπορεί 
να είναι προσπελάσιµη µέσω υπολογιστή 
(Electronic Commerce) ή / και µέσω 
κινητής / φορητής συσκευής (Mobile 

Commerce). Μαζί µε το επιχειρηµατικό πλάνο 
θα πρέπει να κατατεθεί και µια πρωτότυπη 

εφαρµογή (Prototype).  

ΧΧρροοννοοδδιιάάγγρρααµµµµαα  
Ο διαγωνισµός e-nnovation 2009 θα 
ξεκινήσει την 1 Απριλίου 2009 σύµφωνα 

µε το παρακάτω χρονοδιάγραµµα: 
1 Απριλίου 2009: Έναρξη ∆ιαγωνισµού 
Μέχρι 20 Μαίου 2009: Κατάθεση 
επιχειρηµατικών σχεδίων 
25-29 Μαίου 2009: Ηµιτελικός Γύρος 
9-11 Ιουνίου 2009: Τελικός Γύρος  
 

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα  &&  ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  
Επικ. Καθηγήτρια Κατερίνα Πραµατάρη 
(k.pramatari@aueb.gr) 
Λευτέρης Κιοσές, Ερευνητής ELTRUN 
(ekiose@aueb.gr) 
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