
 

 

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2017 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

25 οµάδες εντάσσονται στο πρόγραµµα Invent ICT και συνεχίζουν στην 

πρώτη φάση της επιχειρηµατικής επώασης  
 

Από το σύνολο των 64 κατατεθειµένων προτάσεων στη θερµοκοιτίδα INVENT, είκοσι 

πέντε νέα επιχειρηµατικά σχήµατα προκρίθηκαν για να προχωρήσουν στον επόµενο 

γύρο επώασης. Η διαδικασία της αξιολόγησης από το επιστηµονικό συµβούλιο της 

θερµοκοιτίδας διεξήχθη κατά το τριήµερο 22-25 Μαΐου 2017 µε τη συµβολή και του 

διεθνούς οργανισµού SO Kwadraat. Στο διάστηµα αυτό οι οµάδες κλήθηκαν να 

παρουσιάσουν το επιχειρηµατικό τους σχέδιο στα αγγλικά, ενώπιον της επιτροπής. 

Οι οµάδες που εντάσσονται στη θερµοκοιτίδα αποτελούνται από νέους επιστήµονες 

υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου -κάτοχοι µεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων -, µε 

την πλειονότητά τους να προέρχονται από τις σχολές του ΕΜΠ και των 

συνεργαζόµενων σχολών του προγράµµατος (Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Πολυτεχνείο 

Θράκης) και τα επιχειρηµατικά σχήµατα που παρουσιάστηκαν, µε γνώµονα την 

τεχνολογία, δίνουν καινοτόµες λύσεις σε τοµείς όπως είναι το περιβάλλον, η υγεία, ο 

αθλητισµός, το gaming, τα τρόφιµα, ο τουρισµός, η ναυτιλία, το εµπόριο.  

Στην επόµενη φάση του προγράµµατος, οι οµάδες που προκρίνονται θα λάβουν 

υποστηρικτικές υπηρεσίες εξατοµικευµένης συµβουλευτικής, µεθοδολογία που έχει 

αναπτύξει το ΕΜΠ σε συνεργασία µε τον οργανισµό SO Kwadraat, µε τη συµβολή των 

ID-GC και του διεθνούς δικτύου συνεργατών τους. Συνεργαζόµενοι µέντορες και 

coaches από τον ακαδηµαϊκό και επιχειρηµατικό χώρο θα καθοδηγήσουν τους νέους 

επιχειρηµατίες µέσω πρακτικών εργαλείων και παραδειγµάτων, µε την αξιολόγηση και 

επανεκτίµηση των επιχειρηµατικών τους σχεδίων και την από κοινού εξέλιξη της 

επιχειρηµατικής τους ιδέας και της υλοποίησής της. 

 

Λίγα λόγια για το πρόγραµµα 

Το Invent ICT είναι ένα εγχείρηµα κοινής συνεργασίας της θερµοκοιτίδας ΕΠΙ.νοώ του ΕΠΙΣΕΥ1 

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και των Industry Disruptors - Game Changers (ID-GC) µε τη 

στήριξη της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ). Το πρόγραµµα στοχεύει να 

υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων και βιώσιµων επιχειρήσεων και να συµβάλλει στην ανάπτυξη της 

ελληνικής οικονοµίας και στην ανάσχεση του brain drain που επηρεάζει αρνητικά τις προοπτικές 

οικονοµικής ανάκαµψης στην χώρα 

Για περισσότερες πληροφορίες για το Invent ΙCT επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.inventICT.gr  

και την αντίστοιχη σελίδα στο FB www.facebook.com/Invent4ICT  

------------------ 

Με την παράκληση για δηµοσίευση 

                                                             

1 ΕΠΙΣΕΥ - Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Συστηµάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών 


