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2ος ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΚΕ –ΕΑΠ
«ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»
Προδιαγραφές και Οδηγίες Συμμετοχής
Δικαίωμα Συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό «Ανοικτοί Επιχειρηματικοί Ορίζοντες», έχουν οι
φοιτητές/φοιτήτριες και απόφοιτοι των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων
σπουδών του ΕΑΠ. Σε περίπτωση ομάδας (έως 5 άτομα), έστω ο συντονιστής της ομάδας
πρέπει να είναι φοιτητής/φοιτήτρια ή απόφοιτος τους ΕΑΠ, σε διαφορετική περίπτωση η
συμμετοχή αποκλείεται. Επίσης, το κάθε επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να είναι σχετικό με
τους επιχειρηματικούς άξονες:
α) ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα,
β) εφαρμογή τεχνολογικών καινοτομιών στο περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη
γ) εφαρμογή της τεχνολογικής καινοτομίας στον πολιτισμό.
Το ΕΑΠ διατηρεί το δικαίωμα ταυτοποίησης της ιδιότητας των υποψηφίων.
Η υποβολή των υπό αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων (business plans) πραγματοποιείται
μέσω της αποστολής τους και συνοδείας των απαραίτητων εγγράφων μόνο σε έντυπη μορφή
και σε σύνολο 4 αντιτύπων με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο - Υπόψη κ. Θεόδωρου Βαγενά, Πάροδος Αριστοτέλους 18, Τ.Κ. 26335, με την
ένδειξη «2ος ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΑΠ «ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ». Έγκυρη συμμετοχή θεωρείτε με εντός χρονικού πλαισίου της σφραγίδας
ταχυδρομείου.
Το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να συνταχθεί μέσα από την εφαρμογή σύνταξης
επιχειρηματικού σχεδίου του Πληροφοριακού Συστήματος της Μονάδας Καινοτομίας και
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http://businessmke.eap.gr/login.php.
Έγκυρη συμμετοχή θεωρείται η κατάθεση του επιχειρηματικού σχεδίου σύμφωνα με τις οδηγίες
που παρέχονται από τον ιστότοπο του ΕΑΠ https://www.eap.gr/
Δεδομένου του γεγονότος ότι ο διαγωνισμός πραγματοποιείται σε συνεργασία με το
Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας προγράμματος NBG Business Seeds, ισχύουν
απαρέγκλιτα οι κανόνες που διέπουν τους όρους συμμετοχής του αντίστοιχου διαγωνισμού:
https://www.nbg.gr/el/nbgseeds/competition/Terms
Σημειώνεται ότι ενδεχόμενη μη συμμόρφωση με τους παραπάνω κανόνες συνεπάγεται
ποινή αποκλεισμού.

