
 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΙΔΕΩΝ  
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ σας ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ να συμμετέχετε στο διαγωνισμό καινοτόμων 
ιδεών με θέμα : SMART CITY OF PATRAS -  Καινοτομία στις κατασκευές 

Στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, το PIT STOP είναι μια ευκαιρία να κάνεις τις αλλαγές που θα 
ενισχύσουν την απόδοση, και επιστρέφοντας στους αγώνες να κερδίσεις. Η θερμοκοιτίδα PIT STOP 
είναι μια ευκαιρία για νέους, startups και υφιστάμενες επιχειρήσεις των κλάδων ΤΠΕ και 
κατασκευών να υλοποιήσουν τις καινοτόμες ιδέες τους αποκτώντας τις απαραίτητες γνώσεις, 
υποστήριξη και δικτύωση.  

Η πρωτοβουλία στοχεύει στη δημιουργία και ανάπτυξη καινοτόμων start-up εταιρειών των οποίων 
η δραστηριότητα επικεντρώνεται στους ακόλουθους τομείς: 

❏ Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Λογισμικά και Πληροφοριακά 
Συστήματα, για την μελέτη, τη σχεδίαση, την ανάλυση, την αξιολόγηση και την επίβλεψη 
λειτουργίας και συντήρησης έργων του Κατασκευαστικού κλάδου.  

❏ Smart Citizen:  Τεχνολογίες, τεχνογνωσίες και επιχειρηματικά μοντέλα για την επιτάχυνσή 
της έξυπνης αστικής ανάπτυξης, με προσέγγιση «Smart Στρατηγικών» και «Smart 
εφαρμογών» όπως είναι π.χ η Διαχείριση των Big Data, τα Analytics βασισμένα στο Internet 
of Things, στο Cloud, στην αρχιτεκτονική MaaS [Mobility As A Service], Υπηρεσίες Mobility 
Operations Management [MSOP] κ.α. και με βασικό στόχο την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων και των προκλήσεων του Κατασκευαστικού Κλάδου.  

Οι νικητές του διαγωνισμού θα έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό της 
θερμοκοιτίδας, θα συμμετέχουν σε δράσεις δικτύωσης, θα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για 
επενδυτικές ευκαιρίες, θα έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με κορυφαίες επιχειρήσεις της 
αγοράς, θα συμμετέχουν με booth στην 7η Έκθεση Patras IQ και θα λάβουν δώρα όπως Cloud 
services για ένα χρόνο, Meazon Smart Meter Set, IoΤ starter kit, ξενάγηση στα Τρίκαλα- Smart 
city, επίσκεψη σε μεγάλες επιχειρήσεις κ.α.. 

Για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό αρκεί η ομάδα σας να στηρίζεται σε ανθρώπους που έχουν  
κοινό όραμα, η ιδέα σας να είναι αυθεντική και να επιλύει αποτελεσματικά ένα πραγματικό 
πρόβλημα στον τομέα του smart city και τέλος να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής μέχρι 
01/02/2020.  

Οι λεπτομέρειες του διαγωνισμού θα παρουσιαστούν στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την 
Παρασκευή 24/1/2020 στις 18:00 στο PitStop Lab - Επιμελητήριο Αχαΐας 2ος όροφος, 
Μιχαλακοπούλου 58. Το κείμενο του διαγωνισμού και η φόρμα συμμετοχής θα βρίσκεται 
αναρτημένη στο site του Επιμελητηρίου Αχαΐας http://www.e-a.gr  από 24/1/2020.    

Ο Διαγωνισμός διεξάγεται στο πλαίσιο υλοποίησης του παραδοτέου D4.5.2 Διοργάνωση 
Διαγωνισμού Ευφυών Επιχειρηματικών Ιδεών (Contribution in editing of public contest for new 
SMEs, translation in GR, management of selection in GR and evaluation committee)  του έργου «PIT-
STOP» του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία – Interreg Greece-Italy 2014-2020»  

http://www.e-a.gr/

