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Abstract: The first part of this article presents “Elevate Greece”; an official initiative 

of the Greek Government, aiming to register and map Greek start-ups in 

a National Register of Start-ups and to support their development. The 

ultimate goal is to promote a strong innovation ecosystem in Greece. 

 

The registration and support of the Greek innovative startups is Elevate 

Greece’s first step towards highlighting and developing the Greek 

innovation ecosystem. The perspective of the initiative is to expand its 

support to ScaleUp Companies as well as to more mature technology 

companies. Together with other partners, ElevateGreece organises 

numerous startup competitions every year, as a means of promoting the 

registered startups’ outreach and openness. These competitions are also 

presented in the article. 
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The second part of the text presents startup competitions in Greece 

promoted mainly on an annual basis by a wide range of organisations 

from academia and the industry. They aim mainly to allow researchers 

and entrepreneurs to promote innovative solutions to current 

challenges. 
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Η Πρωτοβουλία Elevate Greece της Ελληνικής Πολιτείας  

Το Elevate Greece αποτελεί μία επίσημη πρωτοβουλία της Eλληνικής Kυβέρνησης, η οποία έχει 

ως στόχο την καταγραφή και χαρτογράφηση των Ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων, τη σύσταση 

Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων και την υποστήριξη της ανάπτυξής τους, με απώτερο 

σκοπό την ανάδειξη ενός ισχυρού οικοσυστήματος καινοτομίας στη χώρα μας. 

Σκοπός του Elevate Greece είναι να αναδείξει και να «καλλιεργήσει» με πολλαπλούς τρόπους 

ένα ισχυρό οικοσύστημα καινοτομίας με πρώτο «σταθμό» τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Η 

προοπτική της πρωτοβουλίας είναι να επεκταθεί σε ScaleUp Companies καθώς και σε πιο ώριμες 

επιχειρήσεις τεχνολογίας.  

 

Ειδικότερα, οι βασικοί στόχοι του Elevate Greece είναι οι εξής: 

1. Επίσημη και αξιόπιστη καταγραφή των νεοφυών επιχειρήσεων 

2. Ολοκληρωμένη χαρτογράφηση οικοσυστήματος καινοτομίας και προώθηση της 

δικτύωσης 

3. Παρακολούθηση πορείας των startup βάσει δεικτών (KPIs) 

4. Στοχευμένη υποστήριξη από την Πολιτεία 

5. Απονομή βραβείων και εξειδικευμένη υποστήριξη από τους Επίσημους Υποστηρικτές της 

Πρωτοβουλίας 

6. Προώθηση εξωστρέφειας και πόλος έλξης για επενδυτές 

7. Δημιουργία νέων εξειδικευμένων θέσεων εργασίας. 

 

Η πρωτοβουλία ξεκινάει με την ψηφιακή πύλη elevategreece.gov.gr μέσω της οποίας οι 

ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επίσημη πιστοποίηση 

από την αρμόδια αρχή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, την Γενική Γραμματεία 

Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ).  

 

Το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων είναι το επίσημο μητρώο καταγραφής των νεοφυών 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Στοχεύει στην παρακολούθηση της  προόδου τους με βάση 

συγκεκριμένα Key Performance Indicators, στην υποστήριξή τους με οφέλη και πλεονεκτήματα 

ενώ λειτουργεί ως πόλος έλξης για επενδυτές, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. 

 

https://elevategreece.gov.gr/
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Τρόποι εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων: 

Υπάρχουν δύο τρόποι εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων: 

 Fast Track, χωρίς αξιολόγηση, για startups με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

 Με αξιολόγηση από δύο ανεξάρτητους κριτές 

Η υποβολή αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο γίνεται σε τρεις κύκλους ανά έτος: 

 1ος Κύκλος: Έναρξη: 01/01 – Λήξη: 30/03 

 2ος Κύκλος: Έναρξη: 15/04 – Λήξη: 30/07 

 3ος Κύκλος: Έναρξη: 01/09 – Λήξη: 30/12 

Η διαδικασία υποβολής γίνεται μέσω της ιστοσελίδας: registry.elevategreece.gov.gr 

Κριτήρια επιλεξιμότητας των αιτούμενων επιχειρήσεων 

Οι επιχειρήσεις που αιτούνται την εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων 

πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια επιλεξιμότητας: 

 Νομική μορφή: ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ 

 Έως 8 έτη λειτουργίας (π.χ. μία επιχείρηση που ιδρύθηκε 23/12/2012 έχει δικαίωμα 

υποβολής μέχρι 22/12/2020) 

 Απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους (με αναγωγή σε Ετήσιες Μονάδες 

Εργασίας) το έτος πριν την υποβολή της αίτησης 

 Ο Κύκλος Εργασιών πρέπει να είναι μικρότερος των 50 εκ. ευρώ βάσει της τελευταίας 

κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης. 

  

Εφόσον πληρούνται τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας, η αίτηση της επιχείρησης προωθείται σε δύο 

αξιολογητές ή και σε τρίτο αξιολογητή αν είναι απαραίτητο. Στην περίπτωση που και οι δύο 

αξιολογητές εισηγηθούν θετικά, η επιχείρηση προωθείται προς εγγραφή στο Μητρώο. Στην 

περίπτωση που ο ένας από τους δύο αξιολογητές διαφωνήσει, η αίτηση προωθείται σε τρίτο 

αξιολογητή, ο οποίος δεν γνωρίζει την εισήγηση των προηγούμενων δύο αξιολογητών. Μόνο 

στην περίπτωση θετικής εισήγησης από τον τρίτο αξιολογητή η επιχείρηση προωθείται προς 

εγγραφή στο Μητρώο. Στην περίπτωση που και ο τρίτος αξιολογητής εισηγηθεί αρνητικά, η 

αίτηση της επιχείρησης απορρίπτεται. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης εγγραφής στο 

Μητρώο, τα στοιχεία της επιχείρησης δεν δημοσιοποιούνται, η δε επιχείρηση ενημερώνεται 

ηλεκτρονικά και έχει το δικαίωμα να υποβάλλει εκ νέου αίτησης σε επόμενο κύκλο ηλεκτρονικής 

υποβολής.  
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Ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης των αιτούμενων επιχειρήσεων 

Οι αιτούμενες επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν και τα δύο από τα ακόλουθα ποιοτικά κριτήρια 

αξιολόγησης προκειμένου να εισηγηθεί θετικά ο αξιολογητής την ένταξή τους στο Μητρώο.  

1. Καινοτομία 

 Τεχνολογική Καινοτομία ή/και καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο 

 Ύπαρξη λίγων ανταγωνιστών 

 Επιχειρήσεις Έντασης Γνώσης (Spin-Off από ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα). 

2. Προοπτικές ταχείας κλιμάκωσης μεγέθους πωλήσεων στην παγκόσμια αγορά 

 Βάσει τεχνολογίας ή/και επιχειρηματικού μοντέλου. 

 

Fast – Track διαδικασία ένταξης επιχειρήσεων στο Μητρώο 

Με αυτή τη διαδικασία δεν απαιτείται αξιολόγηση, αρκεί η αιτούμενη επιχείρηση να πληροί ένα 

τουλάχιστον από τα παρακάτω κριτήρια: 

1. Στην εταιρική σύνθεση της αιτούσας, υπάρχει μετοχική συμμετοχή Εταιρείας Κεφαλαίου 

Επιχειρηματικών Συμμετοχών (VC Fund) από Ελλάδα ή εξωτερικό. 

Απαραίτητη προϋπόθεση: η επιχείρηση να είναι εγγεγραμμένη σε έγκυρο μητρώο της χώρας 

που διατηρεί την έδρα της. 

Δεν πληρείται το κριτήριο της fast – track διαδικασίας ένταξης στο Μητρώο στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

 Επενδυτική Συμμετοχή από VC Fund στο εταιρικό κεφάλαιο Μητρικής εταιρίας 

 Μετοχική συμμετοχή από Επενδυτικούς Αγγέλους (Angel Investors) 

 Δάνεια ή επενδυτική συμμετοχή (equity) από Τράπεζες και άλλους θεσμικούς 

φορείς. 

 

2. Tεχνοβλαστοί (Spin-Off) Ερευνητικών Κέντρων & Ελληνικών ΑΕΙ. 

3. Επιχειρήσεις με έγκριση χρηματοδότησης στα προγράμματα του HORIZON 2020: SME 

Instrument I & II ή Seal of Excellence, EIC Accelerator, Fast Track to Innovation στα 

διάδοχα προγράμματα στο HORIZON EUROPE (ενδεικτικά, Fast Track to Innovation & EIC 

Accelerator). 

4. Επιχειρήσεις με κατοχυρωμένο & ενεργό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στο European Patent 

Office (EPO) και στο US Patent Office (USPTO) (σωρευτικά), ή με σύμβαση παραχώρησης 

ανάμεσα στον καταθέτη/καταθέτες των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με την επιχείρηση. 
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Τα οφέλη για τις εγγεγραμμένες νεοφυείς επιχειρήσεις: 

 Διεθνής προβολή των καινοτόμων προϊόντων και των υπηρεσιών τους. 

 Πρόσβαση σε μέτρα υποστήριξης και προγράμματα κρατικών ενισχύσεων από την 

Πολιτεία. 

 Πρόσβαση σε σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία από Venture Capital Funds και Angel 

Investors. 

 Ευκαιρίες δικτύωσης με άλλες καινοτόμες επιχειρήσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη 

από το Ελληνικό και το διεθνές οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων και καινοτομίας. 

 Πρόσβαση σε ενημέρωση για εκδηλώσεις και επιχειρηματικές αποστολές. 

 Πρόσβαση σε ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό. 

 Απονομή βραβείων από τους Επίσημους Υποστηρικτές. Οι Επίσημοι Υποστηρικτές της 

πρωτοβουλίας Elevate Greece διαδραματίζουν αναπόσπαστο ρόλο στην ενδυνάμωση 

του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας υποστηρίζοντας τις νεοφυείς επιχειρήσεις 

μέσω χρηματικών βραβείων και άλλων παροχών. Κάθε χρόνο, οι καλύτερες επιχειρήσεις, 

που επιλέγονται μέσω της παρακολούθησης προκαθορισμένων δεικτών (KPIs), θα 

βραβεύονται από τους Επίσημους Υποστηρικτές στα Εθνικά Βραβεία Νεοφυούς 

Επιχειρηματικότητας. Τα βραβεία εκτός της ενίσχυσης της προβολής και της 

εξωστρέφειας των διακεκριμένων επιχειρήσεων αφορούν χρηματικά έπαθλα και την 

δωρεάν πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες που έχει ανάγκη η εκάστοτε 

διακεκριμένη επιχείρηση (π.χ. mentoring και coaching, σύναψη συνεργασιών, κλπ.). 

Ενδεικτικά τα βραβεία που απονέμονται κάθε χρόνο κατόπιν αίτησης των 

ενδιαφερόμενων εγγεγραμμένων επιχειρήσεων αφορούν τις εξής κατηγορίες: 

 

 Νεοφυής επιχείρηση της χρονιάς 

 Ταχύτερα ανερχόμενη νεοφυής επιχείρηση 

 Τεχνοβλαστός (spin-off) της χρονιάς  

 Βραβείο κοινωνικής συνεισφοράς 

 Βραβείο περιβαλλοντικού αντίκτυπου 

 Βραβείο γυναικείας επιχειρηματικότητας 

 Βραβείο επιχειρηματικής ανάπτυξης και εξωστρέφειας 

 Βραβείο αξιοποίησης τεχνολογιών της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Big Data, 

Artificial Intelligence, τρισδιάστατη εκτύπωση, Internet of Things, κλπ.) 

 Startup Hero (επίλυση προκλήσεων από την υγειονομική κρίση Covid-19) 

 Κορυφαία νεοφυής επιχείρηση από το οικοσύστημα (στην αξιολόγηση «ψηφίζει» 

αποκλειστικά το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων. 
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Η συμμετοχή στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων δεν συνεπάγεται την αυτόματη 

επιλεξιμότητα για οποιεσδήποτε κρατικές παροχές. Οι αιτήσεις θα εξετάζονται κατά περίπτωση 

και εφόσον ενεργοποιηθούν οι σχετικές πρωτοβουλίες. Επίσης δεν διασφαλίζει την πρόσβαση 

σε χρηματοδότηση από οποιαδήποτε VC Funds. 

 

Διαγωνισμοί καινοτομίας 

Πλέον των ωφελειών και των βραβείων που μπορούν να λάβουν οι εγγεγραμμένες νεοφυείς 

επιχειρήσεις, αυτές μπορούν να λάβουν επιπλέον μέρος σε διαγωνισμούς καινοτομίας με την 

υποστήριξη του Elevate Greece. Ένας τέτοιος διαγωνισμός είναι το ESG Innovation Challenge. Η 

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (Hellenic Development Bank – HDB) σε συνεργασία με το Elevate 

Greece διοργανώνουν ένα διαγωνισμό καινοτομίας για τη δημιουργία εφαρμογών και 

πλατφορμών που θα ενσωματώνουν κριτήρια περιβαλλοντικά, κοινωνικά και παράγοντες 

εταιρικής διακυβέρνησης (ESG), αλλά και κριτήρια που σχετίζονται με το βαθμό καινοτομίας και 

αξιολόγησης ενός project ή μιας επιχείρησης. 

H Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα επιδιώκει να διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε 

πηγές χρηματοδότησης και να διευρύνει την πιστοληπτική τους ικανότητα (bankability), 

ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στην κατεύθυνση αυτή αναζητά καινοτόμες 

ψηφιακές λύσεις που μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας εναλλακτικής διεργασίας 

πιστοληπτικής και γενικότερα αξιολόγησης (Credit / Investment Scoring) πέρα από τη χρήση των 

παραδοσιακών τραπεζικών κριτηρίων, ώστε να διευρυνθεί η περίμετρος των επιχειρήσεων που 

θα θεωρούνται πιστοληπτικά ικανές (bankable). 

Οι αιτούσες επιχειρήσεις διεκδικούν μία εμπορική συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή 

Τράπεζα. Η HDB παρέχει δυνατότητα χρηματοδότησης PoC (Proof of Concept) μέχρι το ποσό των 

40.000 Ευρώ και για τις δύο θεματικές συνολικά (20.000 για κάθε θεματική ενότητα) με την 

προοπτική σύναψης συμβάσης εμπορικής συνεργασίας με την/τις εταιρεία/ες που θα 

διακριθούν. 

Η ιδέα θα αναγνωριστεί και θα προβληθεί από την HDB και το δίκτυο συνεργατών της, ως προς 

τη συμβολή που θα έχει στη διεύρυνση του bankability με θετικό αντίκτυπο σε οικονομικό και 

κοινωνικό επίπεδο. 

Οι θεματικές ενότητες του εν λόγω διαγωνισμού είναι οι εξής: 

 ESG Scoring 
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Μεθοδολογία, εφαρμογές πλατφόρμες και εφαρμογές Business Intelligence που παρέχουν 

αυτοματοποίηση στην αξιολόγηση και παρακολούθηση πολιτικών και πρακτικών ESG 

(Environmental, Social and corporate Governance) από επιχειρήσεις, με στόχο να 

προσαρμοστούν σε πιστοδοτικά κριτήρια για εναλλακτικό Credit Scoring και βασικούς δείκτες 

απόδοσης (KPIs) ή/και να αποτελέσουν κριτήρια επενδυτικών αποφάσεων, για παράδειγμα από 

ESG funds ή οποιοδήποτε άλλο επενδυτικό σχήμα ενδιαφέρεται. 

 Innovation Scoring 

Μεθοδολογία, εφαρμογές πλατφόρμες και εφαρμογές Business Intelligence που παρέχουν 

αυτοματοποίηση στην αξιολόγηση και παρακολούθηση του βαθμού καινοτομίας επιχειρήσεων, 

της αξιολόγησης επίτευξης του project μέσα από έλεγχο κριτηρίων/KPIs με εφαρμογή στη 

δημιουργία εναλλακτικού Credit Scoring ή και ειδικότερης αξιολόγησης. 

Και για τις δύο θεματικές ενότητες παρουσιάζουν ενδιαφέρον: 

 Η εκπαιδευτική e-learning πλευρά, είτε ως μέρος της προτεινόμενης λύσης, είτε 

αυτόνομα. 

 Η οπτικοποίηση δεδομένων (dashboards) και εργαλεία Business Intelligence. 

 

Άλλος διαγωνισμός καινοτομίας που διοργανώθηκε το 2021 από το Elevate Greece και το 

παγκόσμιο Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας της Pfizer στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με την 

Ένωση Ασθενών Ελλάδας και αφορούσε τις εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στο Μητρώο είχε σαν 

επίκεντρο τον ασθενή. Ο διαγωνισμός αναζητούσε την πιο καινοτόμο ψηφιακή λύση για την 

υποστήριξη της Εγγραμματοσύνης σε θέματα υγείας, που να ανταποκρίνεται σε ένα ή 

περισσότερα από τα ακόλουθα ζητούμενα: 

 

 Εκπαίδευση, επιμόρφωση και ενδυνάμωση των ασθενών με αξιόπιστες και σωστές 

πληροφορίες για την υγεία (π.χ. εντοπισμός ψευδών ειδήσεων και ψευδών ισχυρισμών, 

πλοήγηση στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης κ.λπ.) 

 Υποστήριξη και βελτίωση της επικοινωνίας των επαγγελματιών υγείας με τους ασθενείς 

και τους φροντιστές (π.χ. μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας, 

διασφάλιση της μεταφοράς των σωστών πληροφοριών με τον κατάλληλο τρόπο κ.λπ.) 

 Βελτίωση και ενδυνάμωση της επικοινωνίας μεταξύ των κοινοτήτων ασθενών 

 Υποστήριξη και ενδυνάμωση των ασθενών ώστε να διαχειρίζονται καλύτερα την υγεία 

τους στο σπίτι, στην κοινότητα ή στην εργασία τους. 
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Τα οφέλη για τους νικητές ήταν ένα έπαθλο 20.000 ευρώ, η προώθηση της εταιρείας τους και η 

διερεύνηση πιθανών συνεργασιών με τη Pfizer. 

 

Άλλοι διαγωνισμοί για την προώθηση των Ελληνικών startups 

Η Βραδιά του Ερευνητή 

Κάθε χρόνο περισσότεροι από δύο εκατομμύρια επισκέπτες σε 30 χώρες και σε περισσότερες 

από 400 ευρωπαϊκές πόλεις μετέχουν στη «Βραδιά του Ερευνητή», μια πρωτοβουλία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την εξοικείωση του κοινού με τον χώρο της έρευνας και της 

καινοτομίας. 

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, για όγδοη συνεχή χρονιά διοργάνωσε τη Βραδιά του 

Ερευνητή στο ΕΜΠ την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021.  

Την οργάνωση της εκδήλωσης συντόνισε επίσης το ΕΚΕΤΑ με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου 

Πατρών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του ΙΤΕ και του Ελληνικού Μεσογειακού 

Πανεπιστημίου. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://researchersnight.gr/ 

Οι εταιρείες που διακρίθηκαν στη «Βραδιά του Ερευνητή» 2021 ήταν οι εξής: 

BioAssist 

Η BioAssist είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που απευθύνεται σε ηλικιωμένους και χρόνιους ασθενείς. Με την επέλαση 

του Internet of Things σε κάθε έκφανση της ανθρώπινης δραστηριότητας, ο τομέας της 

Ηλεκτρονικής Υγείας αποκτά ξεχωριστή σημασία και η πρόσβαση σε υπηρεσίες 

απομακρυσμένης παρακολούθησης γίνεται μια απλή, άμεση και φιλική διαδικασία. Μόνο με 

μια σύνδεση στο Internet, η εφαρμογή της BioAssist εξοικονομεί χρόνο και χρήμα, παρέχοντας 

τη δυνατότητα στους ασθενείς να διατηρούν παντού και πάντα επαφή με τους οικείους τους και 

με τον θεράποντα ιατρό τους. 

 

DNA SEQUENCE SLR 

Η DNASequence είναι εταιρεία βιοτεχνολογίας που στοχεύει στη χρήση καινοτόμων τεχνικών 

για τη μετα-γονιδιωματική του δομημένου περιβάλλοντος. Η τεχνολογία της DNASequence 

εφαρμόζεται, εκτός των άλλων, στους τομείς της αρχαιολογίας και της τέχνης. 



 

 

10 

Το DNA sequencing είναι η διαδικασία προσδιορισμού της αλληλουχίας νουκλεϊκών οξέων (η 

σειρά των νουκλεοτιδίων στο DNA). Περιλαμβάνει οποιαδήποτε μέθοδο ή τεχνολογία που 

χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της σειράς των τεσσάρων βάσεων: αδενίνη, γουανίνη, 

κυτοσίνη και θυμίνη. Η γνώση των αλληλουχιών DNA έχει καταστεί απαραίτητη για τη βασική 

βιολογική έρευνα, και σε πολλούς εφαρμοσμένους τομείς, όπως η ιατρική διάγνωση, η 

βιοτεχνολογία, η ιατροδικαστική βιολογία, η ιολογία και η βιολογική συστηματική. 

 

eNIOS 

Η e-NIOS σχεδιάζει καινοτόμα ευφυή πληροφοριακά συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης 

γονιδιακών/βιοιατρικών δεδομένων στην κατεύθυνση της ανάπτυξης αποτελεσματικών 

διαδικασιών εξαγωγής μοριακών δεικτών για την έρευνα και την εξατομικευμένη ιατρική. Η 

τεχνογνωσία της εταιρείας βασίζεται σε διεπιστημονική ερευνητική εμπειρία στα πεδία της 

Βιοπληροφορικής, της Γονιδιωματικής, της Υπολογιστικής Νοημοσύνης, της Εξόρυξης 

Δεδομένων και των Συστημάτων Υποστήριξης Απόφασης. 

 

Διαγωνισμός Καινοτομίας & Τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας 

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε μέσα στον Ιούλιο 2021 την έναρξη του 12ου Διαγωνισμού 

Καινοτομίας & Τεχνολογίας του προγράμματος NBG Business Seeds. 

Σκοπός του Διαγωνισμού ήταν η ανάδειξη και η επιβράβευση των πρωτότυπων ιδεών, που θα 

συμβάλουν στην ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων και εφαρμογών, βασισμένων σε νέες 

τεχνολογίες, στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο σχεδιασμό των προϊόντων 

και υπηρεσιών, στην εξάπλωση της χρήσης των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών και γενικότερα στην προώθηση της καινοτομίας στην Ελλάδα. 

Οι πρωτότυπες προτάσεις, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του 12ου Διαγωνισμού, θα έπρεπε να 

αφορούν σε μία από τις ακόλουθες τρεις θεματικές ενότητες: 

1. Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα (fintech, deeptech, technology, τουρισμός, υγεία, κ.α.) 

2. Περιβάλλον και τεχνολογία (Ενέργεια, κλιματική αλλαγή, αγροδιατροφή κ.α.) 

3. Πολιτισμός και τεχνολογία (πολιτιστική και κοινωνική επιχειρηματικότητα κ.α.)  
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Πιο αναλυτικά: 

 

1η Θεματική Ενότητα - Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα 

Οι συμμετοχές της παρούσας ενότητας έχουν ως αντικείμενο την ηλεκτρονική 

επιχειρηματικότητα σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων: τραπεζικό/ εμπορικό/ τουριστικό/ 

αγροτικό/ ναυτιλιακό/ μεταφορών/ εκδοτικό/ τεχνολογικό/ εκπαιδευτικό/βιοιατρικό κτλ. 

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται εργασίες και υπηρεσίες όπως: 

 Καινοτόμα συστήματα cloud, προγραμματισμού, επικοινωνίας και μάρκετινγκ, 

προσομοιωτές, συστήματα βιοτεχνολογίας και βιοιατρικής. 

 τα ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops, marketplaces), 

 οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες (e-auctions), 

 οι ηλεκτρονικές προμήθειες (e-procurement), 

 η ηλεκτρονική χρηματοοικονομική εφοδιαστική αλυσίδα (fintech, e-financial supply 

chain), 

 τα εναλλακτικά τραπεζικά δίκτυα (mobile banking, internet banking, ATM, …) 

εξυπηρέτησης ηλεκτρονικών συναλλαγών, πληρωμών καθώς και αυτοματοποιημένων 

πληρωμών μέσω τραπεζικών λογαριασμών, προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

 Οι συμμετέχοντες, ενδεικτικά, καλούνται: 

 Να υποβάλουν καινοτόμες ιδέες, οι οποίες θα αφορούν στην υλοποίηση είτε 

διαδικτυακής εμπορικής, τουριστικής, εκδοτικής, τεχνολογικής κτλ. επιχείρησης κάθε 

μορφής, είτε τομέων επιχειρήσεων. Η διαδικτυακή επιχείρηση μπορεί να διαθέτει 

προϊόντα σε ιδιώτες (Business to Consumer) ή επιχειρήσεις (Business to Business) κάθε 

μορφής ή το κράτος (Βusiness to Government), να παρέχει υπηρεσίες ή να είναι ένας 

ενδιάμεσος στην εφοδιαστική αλυσίδα. 
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 Να υποβάλουν καινοτόμες ιδέες, οι οποίες θα αφορούν στην υλοποίηση επιμέρους 

ηλεκτρονικών λειτουργιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για την παροχή 

υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου (με την ευρύτερη ανωτέρω έννοια), είτε για την 

πληρωμή των συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου. 

 Να υποβάλουν προτάσεις συστημάτων ή εφαρμογών (hardware, software) για 

ηλεκτρονικούς τρόπους πληρωμής, οι οποίοι θα είναι ασφαλείς και καινοτόμοι.  

 Να υποβάλουν καινοτόμες ιδέες διασύνδεσης e-shops και κοινωνικών δικτύων (e-

commerce solutions and social driven advertising). 

 Να αναπτύξουν εργαλεία μέτρησης και αξιοποίησης της απόδοσης e-shops. 

 Να υποβάλουν ιδέες για την ανάπτυξη παιχνιδιών (computer games) με οικονομικό, 

εκπαιδευτικό, στρατηγικό ή επιχειρηματικό χαρακτήρα. 

 Να υποβάλουν ιδέες για την ανάπτυξη εφαρμογών σχετικών με το χρηματιστήριο ή 

εφαρμογών για επενδύσεις εν γένει. 

 Να υποβάλουν ιδέες για την ανάπτυξη εφαρμογών αξιοποίησης κοινωνικών δικτύων για 

συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών επιχειρηματικού ενδιαφέροντος (social media 

monitoring). 

 Να υποβάλουν ιδέες για την ανάπτυξη εφαρμογών συλλογής και αξιοποίησης 

στατιστικών στοιχείων σελίδων web (web statistics and analytics). 

 Να υποβάλουν ιδέες για την ανάπτυξη εφαρμογών διαμοιρασμού και αξιοποίησης 

πληροφορίας σε περιβάλλον πολύπλοκων οργανισμών (knowledge management). 

 Να υποβάλουν ιδέες για την ανάπτυξη εφαρμογών e-learning για την εκπαίδευση των 

επισκεπτών/χρηστών επιχειρηματικών σελίδων. 

 

2η Θεματική Ενότητα: Περιβάλλον και τεχνολογία 

Οι συμμετέχοντες στην παρούσα ενότητα καλούνται να αναπτύξουν τεχνολογικές ιδέες και 

εφαρμογές, οι οποίες θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον και θα έχουν ως σκοπό τον 
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περιορισμό της ρύπανσης, την κυκλική οικονομία, την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, 

την εξοικονόμηση ενέργειας και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες καλούνται να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες / εφαρμογές, 

σχετικά με: 

 Tην προσαρμογή ή τροποποίηση συσκευών / εφαρμογών με σκοπό την εξοικονόμηση 

ηλεκτρικής ενέργειας στην κατασκευή / επισκευή κτιρίων, μεταφορές, παραγωγικές 

διαδικασίες, οικιακές εργασίες κ.λ.π. 

 Την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

 Την τεχνολογία αγροδιατροφής. 

 Τη χρήση νέων καινοτόμων συσκευών για έλεγχο, μέτρηση & περιορισμό των ρύπων και 

την εξοικονόμηση ενέργειας με εφαρμογή σε οποιοδήποτε δραστηριότητα. 

 Συστήματα συνδυασμού παραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας. 

 Τη δυνατότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Τη συγκέντρωση, συστηματική διαχείριση, ανακύκλωση και αξιοποίηση απορριμμάτων 

(αστικών & βιομηχανικών). 

 Την αξιοποίηση όλων των πιθανών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 Τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών με σκοπό τη μέγιστη αξιοποίηση, έλεγχο & εξ' 

αποστάσεως παρακολούθηση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. 

 Συστήματα / εφαρμογές ελέγχου & παρακολούθησης δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας με σκοπό τον περιορισμό απωλειών. 

 Τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής. 

 Εφαρμογές data mining για περιβάλλον. 

 Περιβαλλοντικές δράσεις και εφαρμογές μέσα από τη χρήση των social networks και 

media. 
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3η Θεματική Ενότητα: Πολιτισμός και Τεχνολογία 

Οι συμμετέχοντες στην παρούσα ενότητα καλούνται να αναπτύξουν καινοτόμες τεχνολογικές 

ιδέες και εφαρμογές, οι οποίες θα προάγουν τον πολιτισμό και θα έχουν ως σκοπό την 

υλοποίηση ενεργειών: 

 Ενημέρωσης σχετικά με πολιτιστικούς φορείς (μουσεία, γκαλερί, σχολές κτλ.) και 

πολιτιστικά δρώμενα (εκδηλώσεις, φεστιβάλ κτλ.). 

 Καταγραφής, διακίνησης, αποτύπωσης, αρχειοθέτησης, επεξεργασίας πολιτιστικών 

δεδομένων (εικόνες, ήχος, κείμενα). 

 Λειτουργίας, οργάνωσης και διαχείρισης πολιτιστικών οργανισμών και δρώμενων. 

 Κοινωνικής επιχειρηματικότητας με ισχυρό τον άξονα της τεχνολογίας. 

Ενδεικτικά:                

 Εφαρμογές data mining, geolocation, virtual και augmented reality για τον πολιτισμό.  

 Πολιτιστικές δράσεις και εφαρμογές μέσα από τη χρήση των social networks και media. 

 Παιχνίδια πολιτιστικού περιεχομένου. 

 

Πέρα από τη διαγωνιστική φάση και τη βράβευση των προτάσεων μέσα από τον ετήσιο 

Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας, έμφαση δίνεται στην υποστήριξη της υλοποίησης 

επιλεγμένων προτάσεων που έχουν διακριθεί. 

 

Έμφαση δίνεται στην καθοδήγηση (mentoring) των ομάδων και από έμπειρα στελέχη της 

Εθνικής Τράπεζας, τα οποία, με επαγγελματική εμπειρία άνω των είκοσι ετών και σε 

διαφορετικούς κλάδους προτείνουν στοχευμένες λύσεις για τη βελτίωση κάθε καινοτόμου 

προσπάθειας. 
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Σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, εκπρόσωποι επιλεγμένων προτάσεων 

παρακολουθούν προγράμματα εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικότητας και λαμβάνουν 

δωρεάν υπηρεσίες και προϊόντα της Amazon και του Facebook. 

 

Επίσης, για την οικονομική στήριξη εταιρειών, προβλέπονται στοχευμένες δράσεις οικονομικής 

στήριξης σε συνεργασία με τον οργανισμό The People’s Trust, δράσεις δανεισμού και 

συμμετοχής στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και δράσεις καθοδήγησης και δικτύωσης σε 

συνεργασία με τη Google, Grant Thornton, Watson, Farley & Williams, Israel Advanced 

Technology Industries (IATI), Ελληνο-Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο, Census, ΜcKinsey, 

KEMEΛ, Endeavor Greece, InnoEnergy, KiNNO, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, το Ίδρυμα Ωνάση, 

Amazon, Microsoft, PriceWaterHouseCoopers (PwC),  Accenture, (HIGGS) Higher Incubator 

Giving Growth & Sustainability, Οικοσύστημα Καινοτομίας και Πολιτισμού Θεσσαλονίκης 

(ΟΚ!Τhess), CapsuleT, H2B Hub, το ΕΙΤ Climate-Kic Hub Greece και το Κέντρο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ. 

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.nbg.gr/el/nbgseeds/competition 

 

Bayer Grants4Ag 

Τον Ιούλιο 2021, η Bayer ξεκίνησε να δέχεται αιτήσεις υποψηφίων για το φετινό πρόγραμμα 

Grants4Ag, το οποίο προσφέρει οικονομική και επιστημονική στήριξη σε ερευνητές 

προκειμένου να υλοποιήσουν τις ιδέες τους και να δώσουν καινοτόμες λύσεις σε προκλήσεις 

έρευνας και ανάπτυξης της αγροτικής παραγωγής σε ολόκληρο τον κόσμο. Φέτος, οι 

συμμετέχοντες του Bayer Grants4Ag κλήθηκαν να εστιάσουν τις προσπάθειές τους στην 

ανάπτυξη ενός πιο βιώσιμου συστήματος παραγωγής τροφίμων. 

 

Το πρόγραμμα Grants4Ag της Bayer δεν απαιτεί την υποβολή λεπτομερών στοιχείων από τους 

υποψηφίους, και παράλληλα τους επιτρέπει να διατηρήσουν τα πνευματικά δικαιώματα για 

ο,τιδήποτε προκύψει από την έρευνά τους. Εκτός από το χρηματικό έπαθλο, το οποίο συνήθως 

http://www.nbg.gr/el/nbgseeds/competition
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κυμαίνεται μεταξύ €5.000 και €15.000, όσοι υποψήφιοι επιλεγούν θα έχουν τη δυνατότητα να 

συνεργαστούν με έναν επιστήμονα της Bayer ο οποίος θα αξιολογήσει και θα προσφέρει 

καθοδήγηση κατά την υλοποίηση του project. 

 

Διαγωνισμός γυναικείας επιχειρηματικότητας από Viber & Womanitee 

To Womanitee διοργάνωσε τον 1ο του διαγωνισμό γυναικείας επιχειρηματικότητας, σε 

συνεργασία με τη Rakuten Viber και τον Enneas. Ο διαγωνισμός είχε σαν στόχο να υποστηρίξει 

γυναίκες με επιχειρήσεις, προσφέροντας 3 έπαθλα που περιελάμβαναν δωρεάν εργαλεία 

μάρκετινγκ στο viber. Στο διαγωνισμό μπορούσαν να συμμετάσχουν τόσο γυναίκες που 

επιχειρούν ήδη όσο γυναίκες που ετοιμάζονται να επιχειρήσουν. 

 

Ο Διαγωνισμός υποστηρίζεται από το Εργαστήριο Βιοικονομίας, Κυκλικής Οικονομίας και 

Βιώσιμης Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο της προώθησης του Στόχου 

Βιώσιμης Ανάπτυξης 5 σχετικά με την «Επίτευξη ισότητας των φύλων και ενδυνάμωση όλων των 

γυναικών και των κοριτσιών».  

 

Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας του ΥΠΕΘΑ 

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας διοργάνωσε τον 1ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας στον 

τομέα της Άμυνας “Defence Innovation Challenge”, με θέμα την Καινοτομία στην Επίγνωση της 

Επιχειρησιακής Κατάστασης (Situational Awareness Innovation). Ο Διαγωνισμός αποσκοπούσε 

στην ανάδειξη, προβολή και επιβράβευση καινοτόμων ιδεών που θα προσδώσουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα της Άμυνας, στηρίζοντας παράλληλα τις Ένοπλες 

Δυνάμεις. 

Οι ιδέες μπορούσαν να προέρχονται τόσο από μεμονωμένα άτομα όσο και από ομάδες: 

α. Εν ενεργεία στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων. 

β. Νέων επιστημόνων και ερευνητών, επιστημονικού προσωπικού και φοιτητών των 

Ερευνητικών Κέντρων και Ανωτάτων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ, ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ) της χώρας, 

γ. Προσωπικού μικρομεσαίων και startup επιχειρήσεων της χώρας με δραστηριότητα στην 

τεχνολογία και την καινοτομία. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://crowdhackathon.com/defencetech-bootcamp/ 
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BASF Innovation Hub 2021 

Η BASF, μία από τις κορυφαίες χημικές βιομηχανίες στον κόσμο, με την υποστήριξη του 

Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών, διοργάνωσε τον διαγωνισμό καινοτομίας 

Innovation Hub 2021 αναζητώντας καινοτόμες ιδέες που συμβάλλουν σε καθαρές τεχνολογίες 

και στοχεύουν σε μία αειφόρο ανάπτυξη. 

 

Το βραβείο για την καλύτερη καινοτομία ή Startup ιδέα σε εθνικό επίπεδο ήταν 2.500 ευρώ 

μεικτά και η δυνατότητα συμμετοχής στον Μεγάλο Τελικό αποκτώντας τη δυνατότητα να 

κερδίσει επιπλέον 5.000 ευρώ μεικτά, σε περίπτωση που αναδειχτεί νικήτρια του Μεγάλου 

Τελικού. 

Στον Μεγάλο Τελικό θα συμμετέχουν οι νικητές από την Αυστρία και την Ουγγαρία (κοινή 

συμμετοχή), τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Κροατία, τη Σερβία και τη Σλοβενία (κοινή συμμετοχή), 

τη Βουλγαρία, την Τσεχία και τη Σλοβακία (κοινή συμμετοχή), την Ελλάδα και τη Ρουμανία. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://join-innovationhub.com/  

 

Επιχειρηματικός Διαγωνισμός Ε.Α.Π. «Ανοικτοί Επιχειρηματικοί Ορίζοντες» 

Το Γραφείο Διασύνδεσης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Μάνατζμεντ και Δημοσίας Διοίκησης της 

Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ, διοργάνωσαν το 2021 τον 7ο Επιχειρηματικό 

Διαγωνισμό «Ανοικτοί Επιχειρηματικοί Ορίζοντες». Ο επιχειρηματικός διαγωνισμός 

απευθύνθηκε σε φοιτητές/τριες, απόφοιτους/ες κάθε προγράμματος και βαθμίδας σπουδών, 

αλλά και σε άτομα τα οποία απασχολούνται ενεργά σε ερευνητικούς τομείς και προγράμματα 

του ΕΑΠ. 

Βασική αποστολή του Διαγωνισμού ήταν η ανάδειξη και προώθηση της καινοτομίας και της 

επιχειρηματικότητας, ως εναλλακτική επαγγελματική ενασχόληση, στο χώρο της ακαδημαϊκής 

εκπαίδευσης, παρέχοντας ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Τα υπό κατάθεση και 

αξιολόγηση επιχειρηματικά σχέδια, θα έπρεπε να εστιάζουν στους εξής επιχειρηματικούς 

άξονες: 

α) ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα, 

β) εφαρμογή τεχνολογικών καινοτομιών στο περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη  

https://join-innovationhub.com/
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γ) καινοτομία στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Κλάδο- powered by MOSAIC» 

 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.eap.gr/2021/05/24/7os-epixeirimatikos-

diagwnismos-eap-anoiktoi-epixeirimatikoi-orizontes/  

 

Προσεχείς διαγωνισμοί: 

1. Διαγωνισμός Envolve Award Greece 

Tην έναρξη του διαγωνισμού Envolve Award Greece 2022 ανακοίνωσε το Envolve 

Entrepreneurship (https://greece.envolveglobal.org/el), που συμπληρώνει δέκα χρόνια στήριξης 

της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην Ελλάδα. 

Ειδικότερα, το Envolve προσκαλεί επιχειρηματίες και ομάδες να υποβάλουν την επιχειρηματική 

τους πρόταση. Οι νικήτριες εταιρείες κερδίζουν υποστήριξη 360 μοιρών, μέσω της άτοκης 

χρηματοδότησης, καθοδήγησης και υπηρεσιών επιχειρηματικής υποστήριξης από το ευρύ 

δίκτυο συνεργατών του Envolve. Κάθε start-up ή καινοτόμα επιχείρηση αρχικού σταδίου στην 

Ελλάδα, ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριοποίησης, μπορεί να καταθέσει την αίτηση συμμετοχής 

της στο διαγωνισμό ηλεκτρονικά, μέσω της ασφαλούς πλατφόρμας αιτήσεων του Envolve.  H 

πλατφόρμα των αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτή έως την Τρίτη, 8 Μαρτίου 2022. Περισσότερες 

πληροφορίες για τα κριτήρια συμμετοχής και το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού στη σελίδα 

του Envolve: greece.envolveglobal.org/el/envolve-awards. 

Ο προηγούμενος κύκλος του Envolve Award Greece ανέδειξε τρείς νικήτριες εταιρείες, την 

Carge, τη Momcycle, και την obko, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους κλάδους της 

τεχνολογίας, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (FinTech), και του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-

commerce). Οι νικητές αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης που μεταδόθηκε 

ζωντανά σε χιλιάδες θεατές ανά τον κόσμο, η οποία φιλοξένησε εκπροσώπους από την Ελληνική 

Κυβέρνηση και το επιχειρείν. 

 

Το πρόγραμμα βράβευσης Envolve Award Greece υποστηρίζεται από δεκάδες οργανισμούς, 

τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις ΗΠΑ. Υποστηρικτές του βραβείου στην Ελλάδα είναι οργανισμοί 

όπως η Amazon Web Services, η Antidote, η Atraktos, η Atradius, η Ensemble, το Epixeiro.gr, το 

Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ., η Intracom Telecom, το δικηγορικό γραφείο Ιωάννης Βασαρδάνης & Συνεργάτες, η 

Jalouise PTY LTD, η LANCOM, το δικηγορικό γραφείο Λυκουρέζου, η Microsoft, η People for 

https://www.eap.gr/2021/05/24/7os-epixeirimatikos-diagwnismos-eap-anoiktoi-epixeirimatikoi-orizontes/
https://www.eap.gr/2021/05/24/7os-epixeirimatikos-diagwnismos-eap-anoiktoi-epixeirimatikoi-orizontes/
https://greece.envolveglobal.org/el
https://greece.envolveglobal.org/el/envolve-awards
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Business, η 1Business World, η Performance Coaching, η Prisma Consulting, η Reed Smith, η SAP 

Hellas, η V+O Communication, η Veltio και η White Room. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://greece.envolveglobal.org/el/envolve-awards/  

 

2. MITEF Greece Startup Competition 2022 

 

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού “MITEF Greece Startup Competition 2022”, το MIT Enterprise 

Forum Greece και το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και 

Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Επιστημονικό Πάρκο 

Πατρών, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης πραγματοποίησαν 

εκδήλωση τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021, στις 12:30, στο Αμφιθέατρο του Συνεδριακού 

Κέντρου του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής, Πάτρας. Η εκδήλωση 

πραγματοποιήθηκε υβριδικά, σεβόμενη όλα τα μέτρα για τη δημόσια υγεία και η συμμετοχή 

ήταν δωρεάν. 

Σκοπός της παρουσίασης ήταν η ενημέρωση ερευνητών και νεοφυών επιχειρήσεων σχετικά με 

τον διαγωνισμό  “MITEF Greece Startup Competition 2022”, που στοχεύει στη δυναμική 

ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων και επιχειρηματικών ομάδων που καινοτομούν στον χώρο της 

τεχνολογίας και των επιστημών. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει 4 θεματικές 

ενότητες: “General”, “Energy”, “Transportation, Maritime & Logistics” και “Life Sciences”. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://2022.mitefgreece.org/  

 

 

 

 

https://greece.envolveglobal.org/el/envolve-awards/
https://2022.mitefgreece.org/
http://www.mitefgreece.org/
http://www.mitefgreece.org/
https://www.iceht.forth.gr/index-gr.html
http://www.forth.gr/
http://www.forth.gr/
https://www.upatras.gr/
https://www.psp.org.gr/
https://www.psp.org.gr/
https://praxinetwork.gr/
https://www.stepc.gr/
https://2022.mitefgreece.org/

