
 

 

    

 
 

MΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ STUDENT INNOVATORS (Sinn2018)  

 
Ομάδες φοιτητών είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν 
δημιουργικές ιδέες και καινοτόμες λύσεις  
 
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, o 
Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Student Innovators (Sinn2018), στον οποίο φοιτητές 
του Πανεπιστημίου Κύπρου διαγωνίστηκαν στην παρουσίαση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών σε 
πρώιμο στάδιο  (early stage).  Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από το  Κέντρο Επιχειρηματικότητας (ΚΕΠ) και 
το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου.  
 
Μεγάλο μέρος των ομάδων  φοιτητών που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, είχαν επεξεργαστεί τις ιδέες 
τους στα μαθήματα επιχειρηματικότητας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης 
(διδάσκουσες η Δρ Ντάινα Νικολάου και η Δρ Αριάνα Πολυβίου), και  σε σεμινάρια και εργαστήρια του 
Κέντρου Επιχειρηματικότητας. Συμμετείχαν επίσης με ιδέες, μέλη του νεοσυσταθέντος φοιτητικού Ομίλου 
Επιχειρηματικότητας.  
 
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ο 
οποίος σημείωσε πως ο αριθμός συμμετοχής των φοιτητών στο Student Innovators 2018, αλλά και οι 
ποιοτικές τους προτάσεις καταδεικνύουν ότι η επιχειρηματικότητα ως ιδέα ωριμάζει στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου. «Όταν οι νέοι βάζουν στο μυαλό και τη σκέψη τους την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, η 
Κύπρος έχει μέλλον! Ξέρω ότι αρκετοί φοιτητές και απόφοιτοι του Πανεπιστημίου μας, περπατάνε ήδη τον 
δρόμο της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας», σημείωσε. 
 
Τους στόχους του διαγωνισμού ανέλυσε ο Διευθυντής του Κέντρου Επιχειρηματικότητας, Καθηγητής 
Μάριος Δικαιάκος, ο οποίος τόνισε ότι επιδίωξη των διοργανωτών είναι η προετοιμασία των φοιτητών 
ώστε να εφαρμόζουν τις επιστημονικές τους γνώσεις στην αναζήτηση καινοτόμων λύσεων για τα μεγάλα 
προβλήματα και  τις προκλήσεις της δικής τους γενιάς, εστιάζοντας σε τοπικές ανάγκες που είναι 
ταυτόχρονα παγκόσμιες, και σε παγκόσμια προβλήματα που εισβάλλουν στον δικό τους χώρο και τόπο. 
«Ευελπιστούμε ότι ο διαγωνισμός Student Innovators Competition (SINN)  θα καταστεί θεσμός και βήμα για 
προβολή ολοένα και καλύτερων ιδεών και καινοτομιών που αναπτύσσουν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου 
Κύπρου στο πλαίσιο των σπουδών τους αλλά και μέσα από τις προσωπικές τους προσπάθειες», κατέληξε.  
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Στον Διαγωνισμό Student Innovators (Sinn2018) κατατέθηκαν 34 αιτήσεις συμμετοχής από ομάδες, εκ των 
οποίων οι 11 προσκλήθηκαν κατόπιν επιλογής να παρουσιάσουν τις ιδέες τους ενώπιον εξαμελούς 
κριτικής επιτροπής,  η οποία αποτελείτο από προσωπικότητες από το κυπριακό επιχειρηματικό 
οικοσύστημα, ακαδημαϊκούς και εμπειρογνώμονες ειδικούς στην επιχειρηματικότητα: τον Ανδρέα 
Κουππάρη, Εκτελεστικό Σύμβουλο του CYBAN Cyprus Business Angels Network, τον Ανδρέα Παπαδόπουλο, 
Πρόεδρο του Junior Achievement Κύπρου και Διευθυντή Στρατηγικής Ανάπτυξης της Ελληνικής Τράπεζας, 
τον Θεοδόση Τρυπηνιώτη, Επίκουρο Καθηγητή Φυσικής και μέλος του Συμβουλίου Επιχειρηματικότητας, 
τον Πάνο Μαρκόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μέντορα του ΚΕΠ, την Αναστασία 
Κωνσταντίνου, Ανώτερη Λειτουργό του Τομέα Διαχείρισης Καινοτομίας, Συνεργάτη και Μέντορα του ΚΕΠ, 
και τον  Wael Al Masri  – Μεταπτυχιακό Φοιτητή στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών, Ιδρυτή της SoilTron, και μέλος της ομάδας NestFold.  
 
Καινοτομία, Ομαδικότητα / Σύσταση της ομάδας, προοπτική απόδοσης του προτεινόμενου προϊόντος, αξία 
στην αγορά, σαφήνεια και συνοχή στην παρουσίαση της ιδέας, ήταν τα κριτήρια αξιολόγησης. 
 
Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στην ομάδα FHC (FEEL – HEAR – CARE), που την αποτελούσαν η Ελένη 
Κελίρη – Τμήμα Χημείας, ο Κυριάκος Ζαντής – Τμήμα Πληροφορικής , η Μαρία Δανιήλ – Τμήμα Διοίκησης 
Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης  και ο Αντρέας Γελάσης και Αυγουστίνος Βιτάλης από  Τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Το FHC είναι μια ιδέα για την ανάπτυξη μιας 
φορητής και αδιάβροχης συσκευής (βραχιόλι) για την αναγνώριση του βρεφικού κλάματος και πιθανών 
αιτιών του, και της ειδοποίησης του γονέα μέσω δονητικού σήματος.  
 
Το δεύτερο βραβείο απονεμήθηκε στην  AlignR, μια ομάδα 5 ατόμων από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών: τους Αλέξη Όθωνος, Αντρέα Καρκώτη, Γιάννη Φερμάνη, Μάριο 
Νικολάου και Μιχάλη Κουσιάππα. Το AlignR είναι ένα έξυπνο και εύχρηστο σύστημα για την 
καταπολέμηση της συμφόρησης της στάθμευσης σε όλη την Κύπρο. Το σύστημα AlignR χρησιμοποιεί 
μηχανική όραση και υπολογίζει δυναμικά τον χώρο για την καλύτερη στάθμευση ενός οχήματος, 
παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα χώρων στάθμευσης.  
 
Το τρίτο βραβείο δόθηκε στην Έλενα Κούττουκου από το Τμήμα Πληροφορικής για την ιδέα της MediMate 
που αφορά την ανάπτυξη κινητής εφαρμογής για ταυτοποίηση των εμπορικών ονομάτων φαρμακευτικών 
σκευασμάτων σε διαφορετικές χώρες. 
 
Όλοι οι φοιτητές των τριών βραβευθέντων ομάδων κέρδισαν συμμετοχή σε δωρεάν εργαστήριο με θέμα 
“Identifying and validating the value proposition of your business plan” από την GrantXpert Consulting  - 
The GrantXpert Award. Το βραβείο CYBAN - Cyprus Business Angels Network απονεμήθηκε στην  Έλενα 
Κούττουκου για την ιδέα της MediMate.  
 
Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, πραγματοποιήθηκε επίσης η επιλογή των υποτροφιών για συμμετοχή στο 
θερινό σχολείο του European Innovation Academy (ΕΙΑ), δηλαδή των C4E Young Scholars και το C4E Young 
Scholar - Rector’s Award (Υποτροφία που δόθηκε από το Πρυτανικό Συμβούλιο). Οι υποτροφίες 
χρηματοδοτούνται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου με την ευγενική χορηγία της Aegean Airlines για τη 
δωρεάν διάθεση των αεροπορικών εισιτηρίων. Οι υποτροφίες απονεμήθηκαν στην Έλενα Κελίρη από το 
Τμήμα Χημείας και στον Οδυσσέα Οικονομίδη από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 



 

 

Υπολογιστών. Η υποτροφία C4E Young Scholar -  Rector’s Award, απονεμήθηκε στην Έλενα Κούττουκου 
από το Τμήμα Πληροφορικής.  
 
Οι C4E Young Scholars είναι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, οι οποίοι επιλέγονται τα τελευταία δύο 
χρόνια μετά από ετήσιο εσωτερικό διαγωνισμό και λαμβάνουν υποτροφία για συμμετοχή στο European 
Innovation Academy (ΕΙΑ). Κατά τη διάρκεια του θερινού σχολείου της ΕΙΑ, οι C4E Young Scholars – 
«μελλοντικοί επιχειρηματίες»,  εμπλέκονται σε ένα διεθνές οικοσύστημα 4000+ αποφοίτων και καθηγητών  
από 75 διαφορετικές χώρες, παρακολουθώντας ένα εντατικό πρόγραμμα στην επιχειρηματικότητα και 
καινοτομία. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του EIA αναπτύσσεται από επαγγελματίες πανεπιστημίων και 
εταιρειών όπως το UC Berkeley, Stanford, Google και άλλων. Το ΕΙΑ προσφέρει στους φοιτητές σύγχρονες 
δεξιότητες, εξειδικευμένη κατάρτιση, ενημέρωση και χρήσιμες εμπειρίες συμβάλλοντας ουσιαστικά στη 
δημιουργία μιας σταθερής ροής «νέων χαρισματικών επιχειρηματιών» μέσα από το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου. Φέτος είναι η τρίτη συνεχής χρονιά κατά την οποία θα γίνει επιλογή των C4E Scholars.  
 
Περισσότερες πληροφορίες για τον θεσμό των C4E Scholars, καθώς και για τις εμπειρίες που αποκόμισαν 
οι συμμετέχοντες, μπορείτε να δείτε στον σύνδεσμο: http://www.c4e.org.cy/activities/education-and-
training/c4e-young-scholars 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τους στόχους, τη διαδικασία και τους συντελεστές του διαγωνισμού, 
μπορείτε να δείτε τον σύνδεσμο: http://www.c4e.org.cy/sinn2018.  
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