
Αποτελέσματα Πανευρωπαϊκού διαγωνισμού 

Καινοτομίας  #EUvsVirus #Hackathon 

 

Τη δυναμική της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας  επιβεβαιώνουν τα 
αποτελέσματα του Πανευρωπαϊκού διαγωνισμού 

Καινοτομίας,  #EUvsVirus #Hackathon, τα οποία ανακοίνωσε η Ευρωπαία 
Επίτροπος Έρευνας και Καινοτομίας, Mariva Gabriel.  

Οι Έλληνες ερευνητές και οι εταιρίες με τις προτάσεις που παρουσίασαν 

αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά τους ακόμα και στις πιο κρίσιμες 
περιστάσεις. 

Συνολικά από τον διαγωνισμό προκρίθηκαν 117 προτάσεις και σε αρκετές από 

αυτές υπάρχει ελληνική συμμετοχή. Ορισμένες από τις προτάσεις που 
επιλέχθηκαν θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας 

του Ορίζοντα 2020, του Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα και 
Καινοτομία της ΕΕ, για να περάσουν στη φάση της υλοποίησης. Παράλληλα 

δημιουργείται ειδική πλατφόρμα για την προσέλκυση επενδυτών ώστε να 

προχωρήσουν και άλλες προτάσεις στη φάση της υλοποίησης. 

 

Η ελληνική ερευνητική κοινότητα συμμετείχε με αξιόλογες προτάσεις – λύσεις 
και μια από αυτές  βρίσκεται στην πρώτη θέση σε μια από τις 6 κατηγορίες 

των νικητών ( domain winners ). Η Sewers4COVID, είναι μια Καινοτόμα 
πρόταση, με ερευνητές από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ολλανδία και το 

Ηνωμένο Βασίλειο. Η πρόταση αναφέρεται στη  δημιουργία πλατφόρμας 
ελέγχου των αποχετευτικών δικτύων για την έγκαιρη ανίχνευση πανδημιών,  

ώστε να δίνεται η δυνατότητα ταχείας λήψης αποφάσεων και υιοθέτησης 
αποτελεσματικών και λογικού κόστους μέτρων.  Στην πρόταση αυτή από 

ελληνικής πλευράς συμμετέχουν η καθηγήτρια του ΕΜΠ, Μαρία Π. 
Παπαδοπούλου, η Αλεξάνδρα Ιωάννου, ο Δημήτρης Κοφινάς, η καθηγήτρια 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χρυσή Λασπίδου και η Λυδία Βαμβακερίδου-
Λυρούδια. 

Στους challege winners αναδείχθηκαν 34 νικητές. Μεταξύ αυτών υπάρχουν 

ομάδες ελλήνων που συμμετείχαν σε τρεις λύσεις-προτάσεις, μαζί με 

ερευνητές από άλλες χώρες. 

Στην  λύση που έλαβε την 1η θέση στο πεδίο Digital Finance-other: με τίτλο 

Corazones against COvid19 : fintech to multiply impact money συμμετέχει ο 

Βασίλης Μπέλλης, Γενικός Δ/ντης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Καρδίτσας.  
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Ο διαγωνισμός #EUvsVirus #Hackathon  πραγματοποιήθηκε από 24-

26/4/2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη . 
Στόχος του διαγωνισμού ήταν η  ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για την 

αντιμετώπιση προκλήσεων σε διάφορους τομείς που ήρθαν στο προσκήνιο 

εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης. Η διενέργεια του 
ΗACKATHON  περιλαμβάνεται  στο σχέδιο δράσης ERAvsCORONA action 

plan, που εγκρίθηκε από τους Υπουργούς Έρευνας στην  τηλεδιάσκεψη στις 
7/4/2020. 
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