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Δελτίο Τύπου 

Τελικός Διαγωνισμού Νεοφυών Επιχειρήσεων του CIIM 2014-15 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 9 Μαΐου 2015 στο κατάμεστο αμφιθέατρο των 

κεντρικών γραφείων της CYTA,  ο τελικός του Διαγωνισμού Νεοφυών Επιχειρήσεων του CIIM 2014 

– 2015, ο οποίος διοργανώθηκε από το κέντρο επιχειρηματικότητας και καινοτομίας του CIIM, 

ENTICE με την στήριξη της CYTA.  

Ο Διευθυντής του CIIM, Δρ Θεόδωρος Παναγιώτου στην εναρκτήρια ομιλία του με τίτλο “Enticing 

People to Venture and to Create; without Creative Entrepreneurship, we are History” αναφέρθηκε 

στην κρίσιμη συμβολή της επιχειρηματικότητας στην επιβίωση του έθνους και στο γεγονός ότι αυτή 

θα πρέπει να διδάσκεται από πολύ μικρή ηλικία.  

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Δρ Κώστας Καδής σε χαιρετισμό του τον οποίο απηύθυνε 

εκπρόσωπός του, αναφέρθηκε στην προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας για καλλιέργεια του 

κατάλληλου περιβάλλοντος  στο εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο θα προωθεί τη φιλοδοξία και το 

πάθος για νέες ιδέες. 

Στον τελικό διαγωνίσθηκαν έξι ομάδες, η Cuco, η Fravelers.com, η I-Cheers, η Materics, η SSMS 

και η AthleteBase, οι οποίες είχαν στη διάθεσή τους έξι λεπτά για να παρουσιάσουν το 

επιχειρηματικό τους σχέδιο μπροστά στην κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από τον Δρα Αλέξανδρο 

Χαραλαμπίδη, ιδρυτή του Chrysallis LEAP και της ENERMAP, τον κο Χρίστο Χρίστου, προϊστάμενο 

Γραφείου Υποστήριξης Ανώτερης Διεύθυνσης Μάρκετινγκ & Προϊστάμενο Κέντρου Καινοτομίας της 

Cyta, τον κο Κώστα Αναστασιάδη, COO της εταιρείας NIPD Genetics, τον Δρα Βασίλη Τσάκαλο, 

Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας και τον κο Παναγιώτη Ιακωβίδη, Διευθυντή 

της The Expert’s Alliance και επισκέπτη καθηγητή στο CIIM στο μάθημα ‘Δημιουργία Νέας 

Επιχείρησης’. Στις διαγωνιζόμενες ομάδες δόθηκαν επίσης έξι λεπτά για να απαντήσουν στις 

ερωτήσεις της επιτροπής. Το διαγωνισμό συντόνισε η Δρ Αναστασία Κωνσταντίνου, Διευθύντρια του 

Κέντρου Επιχειρηματικότητας του CIIM, ENTICE και ο κος Κρίστης Πλαστήρας, Υπεύθυνος 

Διαδικτυακής Επιχειρηματικότητας στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας του CIIM, ENTICE. 

Το πρώτο βραβείο των €2000 απέσπασε η ομάδα AthleteBase, αποτελούμενη από τους Άλκη 

Σιμόπουλο (φοιτητή MBA CIIM) και Ξένιο Πολυδώρου με μια πλατφόρμα δικτύωσης μαθητών με 

πανεπιστήμια για αθλητικές υποτροφίες χρησιμοποιώντας δικό τους αλγόριθμο με χαρακτηριστικά 

του αθλητή. Το δεύτερο βραβείο των €1000 κέρδισε η ομάδα SSMS, αποτελούμενη από τους Αλέξη 

Γερατζιώτη, Γιώργο Γερατζιώτη και Ανδρέα Γιουσελή (φοιτητής MBA CIIM) με μια εφαρμογή για 

κινητά, η οποία επιτρέπει τη μετάφραση κειμένων και την αποστολή μηνυμάτων στο κινητό 

τηλέφωνο στη νοηματική γλώσσα διαφόρων χωρών. Το τρίτο βραβείο των €500 απονεμήθηκε στην 



   
 
 
ομάδα I-Cheers, αποτελούμενη από τους Μαρίνα Μπάμπη (απόφοιτο CIIM MSc HRM & OB), 

Παναγιώτη Θεοδώρου και Μιχαήλ Δημητρίου με μια εφαρμογή για κινητά, η οποία επιτρέπει το 

ηλεκτρονικό κέρασμα ποτών. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τις εντυπώσεις κέρδισε και η εκτός συναγωνισμού παρουσίαση της 

επιχείρησης Springers, που δημιούργησαν μαθητές από την American Academy της Λάρνακας, η 

οποία έλαβε πρόσφατα το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό επιχειρηματικότητας για τις ηλικίες 15-18 

ετών του Junior Achievement ‘Enterprise of the year’ 2015.  

 


