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"Πάμε έξω: Στον διεθνή διαγωνισμό δορυφορικής πλοήγησης" 

Σας καλούμε σε ενημερωτική συνάντηση προετοιμασίας των ελληνικών συμμετοχών στον διεθνή διαγωνισμό ESNC2014 την 
Τρίτη 10 Ιουνίου 2014 στις 15.00, στον κόμβο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας “InnovAthens”, Πειραιώς 100, Αθήνα. 
 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα δοθούν αναλυτικές πληροφορίες και θα επιλυθούν απορίες σχετικά με τη διαδικασία 
υποβολής πρότασης και αξιολόγησης, θα παρουσιαστούν προτάσεις που συμμετείχαν και διακρίθηκαν τα προηγούμενα 
χρόνια και θα δοθεί η ευκαιρία συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων με ειδικούς πάνω στο αντικείμενο. 
 
Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ), σε συνεργασία με την 
Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ), το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας 
(ΕΔΕΤ), το οποίο και συντονίζει την πρωτοβουλία στο πλαίσιο του έργου LDA, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), το 
Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. (ΕΚΧΑ) και την “Τεχνόπολις” του Δήμου Αθηναίων (ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ), με σκοπό 
την βράβευση των  καλύτερων προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρηματικών καινοτομιών που βασίζονται στην χρήση των 
δορυφορικών τεχνολογιών πλοήγησης στην καθημερινή ζωή. 
 
Βασικός στόχος του διαγωνισμού ESNC από το 2004, είναι να δοθεί ώθηση για την ανάπτυξη εφαρμογών με τεχνολογίες 
πλοήγησης μέσω δορυφόρου που θα περιλαμβάνουν τα συστήματα EGNOS & Galileo, με αναφορά στην ίδια την αγορά. 
βασίζονται στην χρήση των δορυφορικών τεχνολογιών πλοήγησης στην καθημερινή ζωή. 
 
Υπενθυμίζουμε ότι στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις (νεοφυείς και υφιστάμενες), επιστημονικά και 
ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και ανεξάρτητα πρόσωπα. Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων λήγει στις 30/06/2014. 
 
Το βραβείο για την ελληνική συμμετοχή είναι ένας συνδυασμός παροχών, που περιλαμβάνουν: συμβουλευτική υποστήριξη 
(mentoring, coaching), παροχή διαθεσιμότητας τεχνολογικών υποδομών (cloud computing) και χρηματικό έπαθλο 3.000€. 
Οι βραβευμένοι από την Ελλάδα, θα συμμετάσχουν και στο διεθνές τμήμα του διαγωνισμού με συν-διαγωνιζόμενους τους 
αντίστοιχους νικητές του ESNC 2014 από άλλες χώρες. 
 
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία προώθησης των διαγωνιζομένων  και προβολής τους, ώστε 
να αναπτύξουν καινοτόμες υπηρεσίες για τους πολίτες και καταναλωτές αξιοποιώντας τεχνολογίες πλοήγησης μέσω 
δορυφόρου. 
Παράλληλα, συμβάλλει στη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την ανάπτυξη νέων κλάδων παραγωγής 
προϊόντων και υπηρεσιών, οι οποίες θα βασίζονται στην καινοτομική χρήση προηγμένων τεχνολογιών. 
 
Για πληροφορίες σχετικά με το ελληνικό σκέλος και τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, μπορείτε να επισκεφθείτε τον 
διαδικτυακό τόπο www.greece.esnc.eu, αλλά και να καλείτε στην Γραμματεία Διοίκησης του ΣΕΚΕΕ τηλ.  211 800 0910. 
 
Το ESNC 2014 διοργανώνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από το  Anwendungszentrum GmbH, Oberpfaffenhofen (AZO) 
(German Center of Applications), σε συνεργασία με φορείς από τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, οι οποίοι έχουν την 
ευθύνη για την διεξαγωγή του σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο. 
 
Ο κόμβος καινοτομίας αναπτύσσεται από την «Τεχνόπολις» του Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με τις ενώσεις 
καινοτομικών και εξωστρεφών επιχειρήσεων: ΣΕΚΕΕ (εφαρμογών σε κινητές συσκευές), ΕΝΕΒΗ (Μικροηλεκτρονικής), HBio 
(Βιο-Ιατρικής Τεχνολογίας), ΕΒΙΔΙΤΕ (Αεροδιαστημικής), ΕΛΛΑΚ (Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα) και 
ΕΕΝΕ (Νεοφυών επιχειρήσεων/Startups), των καινοτομικών φορέων της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και με 
στρατηγικό συνεργάτη τη SAMSUNG, με τους οποίους σχεδιάζει δράσεις οι οποίες θα φιλοξενηθούν στον κόμβο 
καινοτομίας στην επόμενη διετία. 

http://www.greece.esnc.eu/

