
Greentech Challenge by ESU NTUA 2020: 
Ένας Εκπαιδευτικός Διαγωνισμός Ιδεών 

 

Για 4η συνεχόμενη χρονιά διοργανώνεται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το Greentech Challenge by ESU 

NTUA, ένας εκπαιδευτικός διαγωνισμός πράσινων καινοτόμων ιδεών και  πρωτοβουλία της Μονάδας 

Οικονομικής Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. Η 

διοργάνωση απευθύνεται σε φοιτητές, ερευνητές και  αποφοίτους που θέλουν να γνωρίσουν την πράσινη 

επιχειρηματικότητα και σε early stage startups. 

Οι θεματικές του διαγωνισμού είναι οι εξής: 

 Περιβάλλον 

 Ενέργεια 

 Καινοτόμα Προϊόντα και Προηγμένα Υλικά 

 Έξυπνες & Βιώσιμες Πόλεις 

 Διαχείριση Ελαστικών 

 Ορυκτές Πρώτες Ύλες 

Η διοργάνωση μέσα από μία σειρά εκπαιδευτικών Bootcamp Trainings, εξασφαλίζει για κάθε συμμετέχοντα 

καθοδήγηση και συμβουλευτική τόσο κατά την φάση του επιχειρηματικού σχεδιασμού των καινοτόμων ιδεών 

όσο και κατά την παρουσίασή τους. Η εκάστοτε ομάδα καθοδηγούμενη από έναν μέντορα δημιουργεί, 

οργανώνει και παρουσιάζει το επιχειρηματικό της σχέδιο κατά την διαγωνιστική διαδικασία. 

Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου στις 17:00 θα πραγματοποιηθεί το 3o Bootcamp Training κατά το οποίο θα 

παρουσιαστούν οι περιβαλλοντικές προκλήσεις στις θεματικές του διαγωνισμού αλλά και πώς μπορεί κανείς 

να χρησιμοποιήσει την Ανάλυση Κόστους, την Οικονομική Ανάλυση και το Μοντέλο Εσόδων και Εξόδων για 

την επιχειρηματική υλοποίηση και αξιολόγηση της ιδέας του. Στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιαστεί και η δομή 

ενός επιχειρηματικού σχεδίου και θα δοθούν οδηγίες και συμβουλές για την παρουσίασή του σε δυνητικούς 

επενδυτές ή συνεργάτες. Το Bootcamp Training αποτελεί μια ευκαιρία για ενδιαφερόμενους ακαδημαϊκούς και 

μηχανικούς, που θέλουν να γνωρίσουν την πράσινη επιχειρηματικότητα. Ο Διήμερος Διαγωνισμός θα 
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πραγματοποιηθεί στις 12 και 13 Δεκεμβρίου, όπου οι ομάδες θα παρουσιάσουν τις ιδέες τους μπροστά σε 

κριτές και κοινό. Η προθεσμία υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων, για να διεκδικήσετε την συμμετοχή 

σας στον διαγωνισμό, είναι στις 4 Δεκεμβρίου, υποβάλλετε εδώ! 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού 

greentechchallenge.gr 

και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της διοργάνωσης 
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