
 

 

Δειηίο Σύποσ 

εκαληηθά βραβεία γηα ηης επητεηρεκαηηθές & ερεσλεηηθές οκάδες 

ηοσ 12οσ Δηα-Παλεπηζηεκηαθού Δηαγφληζκού, Ennovation 

Τελ Πέκπηε, 30 Απρηιίοσ 2020 πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηαδηθηπαθά νη ηειηθέο παξνπζηάζεηο θαη ε 

βξάβεπζε ησλ επηρεηξεκαηηθώλ θαη εξεπλεηηθώλ νκάδσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ 12ο Δηα-

Παλεπηζηεκηαθό Δηαγφληζκό Επητεηρεκαηηθόηεηας θαη Καηλοηοκίας, ennovation 2019 

(https://ennovation.gr/) πνπ ππνζηεξίδεηαη από 20+ Παλεπηζηήκηα ζε Ειιάδα θαη Κύπρο 

θαη δηοργαλώλεηαη από ηο Κέληρο ACEin ηοσ Οηθολοκηθού Παλεπηζηεκίοσ Αζελώλ. 

Οη 17 οκάδες ησλ Entrepreneurship, Research θαη Young Entrepreneurship Streams 

παξνπζίαζαλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο πξνηάζεηο θαη ηελ πξόνδό ηνπο κέζα από ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηελ 8κελε δηαδηθαζία επηηάτσλζες (virtual acceleration process) ηοσ 

δηαγφληζκού. Έμη (6) από ηηο νκάδεο βξαβεύζεθαλ κε τρεκαηηθά βραβεία ζσλοιηθού ύυοσς 

11.000 εσρώ πνπ ζα ηνπο δώζνπλ ην έλαπζκα λα πξνρσξήζνπλ πεξαηηέξσ ζηελ πινπνίεζε ηεο 

ηδέαο ηνπο. Τα θεηηλά βξαβεία απνλεκήζεθαλ ζηηο παξαθάησ νκάδεο: 

The Research & Technology Innovation Awards  
1ο βραβείο ζηελ νκάδα LANGaware: Αθνξά κηα θαηλνηόκα εθαξκνγή πνπ έξρεηαη λα θαιύςεη ηo 

ηεθκεξησκέλo θελό ζηε δηάγλσζε θαη παξαθνινύζεζε ηνπ Αιηζράηκεξ, θαζώο κπνξεί λα πξνζθέξεη 
εύθνιε, πξνζηηή, αθξηβή θαη πξώηκε δηάγλσζε ηεο λόζνπ κε ηερληθέο κεραληθήο κάζεζεο θαη αλαγλώξηζεο 

θσλήο.  
2ο βραβείο ζηηο νκάδεο:  

- Coffeco: Αθνξά κηα ιύζε πνπ αμηνπνηεί ηα νξγαληθά ππνιείκκαηα ηνπ θαθέ θαη απνκνλώλεη όια ηα 

ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ θξύβνληαη κέζα ηνπο. Οη γλσζηέο πνιπθαηλόιεο έρνπλ κεγάιε δήηεζε από ηηο 
βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ θαη θαιιπληηθώλ θαζώο ηηο ρξεζηκνπνηνύλ ζαλ θπζηθά ζπληεξεηηθά θαη εληζρύνπλ 

ηελ αληηνμεηδσηηθή ηνπο δξάζε. 
- Narralive: Πξνζθέξνπλ ηα SurroundStories, κία θαηλνηόκν κνξθή MixedReality ηερλνινγίαο θαη 

εκπεηξηώλ πνπ κέζσ ηνπ 3d ήρνπ θέξλνπλ έλα δηαδξαζηηθό θόζκν ηζηνξίαο ζην ρώξν γύξσ καο ηνλ νπνίν 

επεξεάδνπκε κε ηε θσλή θαη ηηο θηλήζεηο καο. 

The Entrepreneurial Impact Awards  
1ο βραβείο ζηελ νκάδα Oliveex: Αθνξά κία ηερλνινγηθή ιύζε IoT πνπ ρξεζηκνπνηεί αηζζεηήξεο θαη 

ζπζθεπέο αλίρλεπζεο, πιήξσο αζύξκαηε πνπ είλαη 24/7 ζπλδεδεκέλε ζε δεμακελέο απνζήθεπζεο, 

ζπιιέγνληαο δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δπκσκέλσλ ηξνθίκσλ. 
2ο βραβείο ζηελ νκάδα enchatted:  
Πξόθεηηαη γηα κία ιύζε πνπ πξνζθέξεη νινθιεξσκέλεο δνθηκέο θαη αμηνιόγεζε γηα δηεπαθέο, όπσο chatbots 

θαη εθαξκνγέο θσλήο. 

The Young Entrepreneurship Award  
Oqullar: Αθνξά κία 3D & Augmented Reality εθαξκνγή πνπ κέζα από ηε δεκηνπξγία δηαδξαζηηθνύ 

πεξηερνκέλνπ γεθπξώλεη ην θελό κεηαμύ ςεθηαθνύ θαη πξαγκαηηθνύ θόζκνπ παξέρνληαο κνλαδηθέο θαη 

δηαδξαζηηθέο αγνξαζηηθέο εκπεηξίεο. 

Σηελ 22κειή θρηηηθή επηηροπή εηδηθώλ θαη επελδσηώλ ζπκκεηείραλ εθπξόζσπνη ηεο 

επηζηεκοληθής επηηροπής από ηα ζσλεργαδόκελα Παλεπηζηήκηα (Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Εζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Οηθνλνκηθό 

Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο, Χαξνθόπεην 

Παλεπηζηήκην), εθπρόζφποη ηφλ ηρηώλ funds ηοσ Innovation Window, (Metavallon VC, 

Uni.Fund θαη Velocity Partners), ηφλ τορεγώλ θαη σποζηερηθηώλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαζώο 

θαη εθπξόζσπνη από ην οηθοζύζηεκα επητεηρεκαηηθόηεηας.  

https://ennovation.gr/
http://langaware.com/
https://www.facebook.com/coffeco.gr/
https://oliveex.io/
https://enchatted.com/
https://www.facebook.com/Oqullar/
https://metavallon.vc/
https://uni.fund/
https://velocitypartners.vc/


Φέηνο, νη Υρσζοί Υορεγοί ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη ν Δηεζλής Αεροιηκέλας Αζελώλ, ε 

Cardlink, ε Eurobank θαη ε Unilever.  

Επίζεο, ην δηαγσληζκό εληζρύνπλ σο Χνξεγνί ε COSMOTE, ε insurancemarket θαη ε 

PEOPLECERT. Αθόκε, ην NBG Business Seeds έδσζε ηελ επθαηξία ζηελ νκάδα Oliveex λα 

πεξάζεη απεπζείαο ζηε 2ε θάζε ηνπ «Δηαγσληζκoύ Καηλνηνκίαο θαη Τερλνινγίαο» ζπλνδεπόκελε 

από έλα tablet, ην Reload Greece έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηελ νκάδα Aithra λα ζπκκεηέρεη ζην 

πξόγξακκα επηηάρπλζεο Young Entrepreneurs Programme, ην Κέληρο «ΑΡΥΙΜΗΔΗ» ηνπ 

ΕΚΠΑ έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηηο νκάδεο CarmaShare, LANGaware θαη Narralive λα 

ππνζηεξηρζνύλ από ην πξόγξακκα επηηάρπλζήο ηνπ, ην Κέληρο ACEin ηνπ ΟΠΑ έδσζε ζηηο 

νκάδεο LANGaware, Oliveex  θαη Oqullar ηε δπλαηόηεηα γηα ζπζηεκαηηθή θαζνδήγεζε, 

ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο, coaching θαη θηινμελία γηα 6 κήλεο θαη ηέινο, ε PEOPLECERT παξείρε 

ηε δπλαηόηεηα ζε όια ηα κέιε ησλ ληθεηξηώλ νκάδσλ λα επσθειεζνύλ από κία κεγάιε γθάκα 

πηζηνπνηήζεσλ ηεο εηαηξίαο. 

Ο δηαγσληζκόο Ennovation δηνξγαλώλεηαη από ην Κέληξν ACEin ηνπ ΟΠΑ κε ηελ επηζηεκνληθή 

ππνζηήξημε ηνπ Εξγαζηεξίνπ ELTRUN θαη επηζηεκνληθνύο ππεύζπλνπο ηνλ Καζεγεηή Γ. Δνπθίδε 

θαη ηελ Αλαπι. Καζεγήηξηα Κ. Πξακαηάξε. 

Σην θιείζηκν ηεο εθδήισζεο ε Δξ. Αγγειηθή Καξαγηαλλάθε, Γελ. Δηεπζύληξηα ηνπ Κέληξνπ ACEin, 

αλαθνίλσζε ηελ έλαξμε ηνπ 13οσ Δηα-Παλεπηζηεκηαθού Δηαγφληζκού Ennovation.  
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Κέληξν Σηήξημεο Επηρεηξεκαηηθόηεηαο & Καηλνηνκίαο, ACEin, Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 
ηει.: 210 82 03 827-829, e-mail: ennovation@aueb.gr,  acein@aueb.gr 
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