
 

 

5ος κύκλος egg 
O 5ος κύκλος egg είναι γεγονός! Νέοι επιχειρηματίες 18-49 ετών που έχουν μια καινοτόμο 
ιδέα, μπορούν να τη μετατρέψουν σε επιτυχημένη επιχείρηση.Βασική διαφοροποίηση του 
5ου κύκλου egg είναι η διεθνοποίησή του, με την υποδοχή προτάσεων είτε από Έλληνες 
πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες τρίτων χωρών έχοντες δικαίωμα 
διαμονής στην Ελλάδα και νόμιμης συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Στο νέο κύκλο egg μπορούν 
να υποβληθούν προτάσεις από όλους τους κλάδους της οικονομίας, ενώ ενθαρρύνονται 
ιδιαίτερα επιχειρηματικά σχέδια σε Χρηματοοικονομικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές, 
Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Βιοτεχνολογία, ΙοΤ, Καινοτόμες 
Εφαρμογές Τουρισμού κ.α.Η διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας για τον 5ο κύκλο egg 
είναι ανοιχτή έως την 10η Απριλίου 2017 στις 15:00. 
 

 



το egg στην Κρήτη 
Το egg  έδωσε το παρόν στην εκδήλωση βράβευσης των προκριθέντων φοιτητικών 
επιχειρηματικών ομάδων στο πλαίσιο του Διαγωνισμού Καινοτομίας και Επιχειρηματικών 
Ιδεών που διοργανώθηκε από το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων και το 
Πολυτεχνείο Κρήτης. 
Tο egg παρουσίασε τις δράσεις του και το άνοιγμα του 5ου κύκλου του Προγράμματος στους 
επιχειρηματίες και θεμελίωσε γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στον κόσμο της έρευνας και 
της γνώσης, με αυτό της νεανικής επιχειρηματικότητας. 
Κάλεσε τους νέους να μη διστάσουν να επιχειρήσουν και επεσήμανε οφέλη, δυνατότητες και 
προοπτικές εξέλιξης που παρουσιάζονται στους νέους επιχειρηματίες μέσω του 
επιχειρηματικού επιταχυντή egg. 
 
 

 

 

 



 

To Beyond Hackathon, o 2ος περιφερειακής εμβέλειας Fintech διαγωνισμός θα 
πραγματοποιηθεί στις 17 με 19 Μαρτίου 2017. Ο διαγωνισμός Beyond Hackathon είναι μέρος 
μιας σειράς πρωτοβουλιών του Κέντρου Καινοτομίας της Eurobank που έχει σαν στόχο να 
ενθαρρύνει και να προάγει την ανοιχτή καινοτομία στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών. 
Ο διαγωνισμός υποστηρίζεται από παγκόσμιους ηγέτες της πληροφορικής, μεγάλους 
πολυεθνικούς οργανισμούς αλλά και νεοφυείς επιχειρήσεις του ελληνικού τεχνολογικού 
οικοσυστήματος, με στόχο τη δημιουργία μιας νέας γενιάς τεχνολογικών εταιρειών που θα 
διαμορφώσουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες με τη χρήση των Eurobank APIs.  
Το egg ως community partner του Beyond Hackathon σας παροτρύνει να δηλώσετε 
συμμετοχή, να παρουσιάσετε την ιδέα σας και να δημιουργήσετε καινοτόμα προϊόντα και 
υπηρεσίες που όλοι θα αγαπήσουν!  
 

 
 



egg bootcamp training 
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχειρηματική κατάρτιση των εταιρειών του 4ου 
κύκλου του Προγράμματος με ποσοστό συμμετοχής που ξεπέρασε το 80% και ποσοστό 
ικανοποίησης 92%. 
Το egg έχει σχεδιάσει το πρόγραμμα επιχειρηματικής κατάρτισης, ειδικά προσαρμοσμένο για 
τις ανάγκες νεοσύστατων επιχειρήσεων με την υποστήριξη του ALBA, του ΚΕΜΕΛ, των 
μεντόρων του Προγράμματος egg και καταξιωμένων στελεχών από διάφορους κλάδους της 
οικονομίας και της επιστήμης. 
Το ανανεωμένο πρόγραμμα επιχειρηματικής κατάρτισης egg καλύπτει θεματικές ενότητες 
που βοηθούν στην αρτιότερη ανάπτυξη και στη βιωσιμότητα της νέας επιχείρησης.  
 

 

 

 

 



 

 

Το egg στο Mobile World Congress 2017 
Η δεύτερη δράση του Προγράμματος εξωστρέφειας egg είναι γεγονός με την αποστολή της 
εταιρείας Ingredio στο Mobile World Congress 2017 που λαμβάνει χώρα στη Βαρκελώνη από 
27 Φεβρουαρίου έως 3 Μαρτίου 2017. 
Το περίπτερο του egg στο MWC2017 φιλοξένησε την Ingredio, μια εφαρμογή για κινητά 
τηλέφωνα, μέσω της οποίας  ο χρήστης μπορεί να τραβήξει  φωτογραφία τα συστατικά ενός 
καλλυντικού ή τροφίμου με το κινητό του τηλέφωνο και να ενημερωθεί κατά πόσο αυτά  τα 
συστατικά είναι ασφαλή ή τοξικά / αλλεργιογόνα ή φυσικής προέλευσης, σύμφωνα με τις 
υπάρχουσες χημικές βάσεις δεδομένων.  
 

 

 

 

Mobile World Congress 2017 



BFP NanoSkin 

Το NanoSkin παράγεται από την BFP Advanced Technologies, εταιρεία του 3ου κύκλου egg, η 
οποία ειδικεύεται στην ανάπτυξη αόρατων προστατευτικών νανο-φιλμ σε στερεές 
επιφάνειες. Η εταιρεία έχει στην κατοχή της 3 διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας και 
περισσότερες από 50 επιστημονικές δημοσιεύσεις με πάνω από 200 αναφορές. Συνεργάζεται 
σε 2 ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα με το Ε.Μ.Π. και το Δημόκριτο. 

Στα άμεσα σχέδια της BFP είναι η επέκταση της παρούσας τεχνολογίας και σε άλλες 
επιφάνειες πλην του γυαλιού, καθώς και η ανάπτυξη νέων καινοτόμων τεχνολογιών. Η BFP 
Advanced  Technologies αναπτύσσει το δίκτυό της στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα βρίσκεται 
στο στάδιο επαφών με μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες και οίκους αντιπροσώπευσης για 
την είσοδο των προϊόντων της στη διεθνή αγορά. 

 

 



 

 

Η Recycglobe™ δίνει τη δυνατότητα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ανακύκλωσης και Ο.Τ.Α. να 
προϋπολογίσουν τον όγκο και την αξία των υλικών, να βελτιώσουν τη διαδικασία συλλογής 
και να συγκεντρώσουν τα υλικά στην καλύτερη ποιοτική κατάσταση μειώνοντας το 
διαχειριστικό τους κόστος. 

H Recycglobe™ δημιουργεί εργαλεία που καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τη ροή των 
ανακυκλώσιμων υλικών και παρουσιάζει τον έξυπνο αισθητήρα recycSense™, μια «έξυπνη 
συσκευή» που εφαρμόζεται πάνω σε οποιοδήποτε κάδο, ανιχνεύει την στάθμη πλήρωσης 
του κάδου και ενημερώνει απευθείας για το περιεχόμενο του την ηλεκτρονική πλατφόρμα 
Recycglobe™. 

Ο συνδυασμός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Recycglobe™ με τον «έξυπνο» αισθητήρα 
recycSense™ βελτιστοποιεί τη διαχείριση των δρομολογίων με δραστική μείωση του 
λειτουργικού κόστους. 

 

 


