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REPORT: Διοργάνωση ειδικής ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα 
τον 5ο Φοιτητικό Διαγωνισμό Ψηφιακής Καινοτομίας και Νέας 

Επιχειρηματικότητας στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν  
«E-nnovation» 

  

 

Η Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (Μο.Κ.Ε.) του ΤΕΙ Σερρών 

πραγματοποίησε ειδική ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τον 5ο Φοιτητικό 

Διαγωνισμό Ψηφιακής Καινοτομίας και Νέας Επιχειρηματικότητας στο Ηλεκτρονικό 

Επιχειρείν “E-nnovation 2012” στο Αμφιθέατρο του Κέντρου Ερευνών, 

Συμβουλευτικής και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Σερρών στις 14/3/2012.  

Το “E-nnovation 2012” είναι ένας Πανελλήνιος διαγωνισμός ψηφιακής 

επιχειρηματικότητας - καινοτομίας για φοιτητές, που διοργανώνεται για πέμπτη 

χρονιά από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Τμήματος 

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με 

συνδιοργανωτές για το 2012 το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (International 

Hellenic University - IHU), το οποίο θα υποστηρίξει το διαγωνισμό στη Βόρειο 

Ελλάδα, και το University of Nicosia, το οποίο θα υποστηρίξει το διαγωνισμό στην 

Κύπρο. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της νεανικής καινοτομίας και 

επιχειρηματικότητας στους ψηφιακούς χώρους του διαδικτύου, του κινητού κλπ, 

καθώς και η προώθηση νέων επιχειρηματικών ιδεών για το ηλεκτρονικό επιχειρείν. 

Στόχος της εκδήλωσης της ΜοΚΕ του ΤΕΙ Σερρών ήταν να ενημερωθούν οι 

προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές για τις διαδικασίες και τους τρόπους 

συμμετοχής στο φοιτητικό αυτόν διαγωνισμό και φυσικά να παρακινηθούν ώστε να 

αναπτύξουν ένα ελκυστικό επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) προς υποβολή στο 

διαγωνισμό.   

Στην εκδήλωση παρουσίασαν τις εισηγήσεις τους 3 (τρεις) ομιλητές με τη 

σειρά που αναφέρεται παρακάτω: 

- Γάτος Γεώργιος (Υπεύθυνος της ΜοΚΕ του Διεθνούς Πανεπιστημίου 

Ελλάδας) με παρουσίαση των διαδικασιών συμμετοχής στον διαγωνισμό,  
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- Παπάζογλου Χρύσα (μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Διεθνούς Πανεπιστημίου 

Ελλάδας) με παρουσίαση του επιχειρηματικού σχεδίου της δικής της ομάδας 

που διακρίθηκε στον αντίστοιχο διαγωνισμό “E-nnovation” του 2011 με το 3ο 

Βραβείο,  

- Κοντόπουλος Στράτος (ακαδημαϊκός βοηθός Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας 

του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος) με μία συνοπτική παρουσίαση των 

τμημάτων και προγραμμάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.  

Στους ομιλητές δόθηκαν ευχαριστήριες επιστολές. 

Την εκδήλωση παρακολούθησαν 22 φοιτητές του ΤΕΙ, καθώς και στελέχη της 

ΔΑΣΤΑ για την περαιτέρω ενημέρωσή τους και μέλη Ε.Π. του ΤΕΙ.  

Η εκδήλωση φωτογραφήθηκε, ενώ παράλληλα οι εισηγήσεις των ομιλητών 

καθώς και το φωτογραφικό υλικό αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΜοΚΕ στο 

διαδίκτυο. 

  

 


