
 

 

 Last Call: Δηλώστε Συμμετοχή στις Ημέρες Καινοτομίας 

2022! 
 

Για 5η χρονιά, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), ως κόμβος 
του EIT Health για την Ελλάδα, με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνει 
τις Ημέρες Καινοτομίας (i-Days) από τις 9 έως τις 11 Νοεμβρίου 2022. 
 
 

Ομάδες φοιτητών εκπαιδεύονται στην ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών στον τομέα της υγείας και στη 
συνέχεια διαγωνίζονται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Από τις 9 έως τις 11 Νοεμβρίου, οι Έλληνες 
φοιτητές θα σχηματίσουν ομάδες, θα μελετήσουν και θα διαγωνιστούν με την καθοδήγηση 
πανεπιστημιακών καθηγητών και ειδικών συμβούλων. 

 
Συγκεκριμένα, η διαδικασία υλοποιείται σε τέσσερα στάδια: 

1. Οι φοιτητές εγγράφονται ατομικά, με το πανεπιστημιακό τους email, στις Ημέρες 
Καινοτομίας μέχρι την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022. 

2. Σχηματίζονται οι ομάδες, επιλέγουν προκλήσεις και μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό που 
τους παρέχεται. 

3. Συνεργάζονται στενά με καθηγητές και ειδικούς συμβούλους για να φέρουν εις πέρας την 
πρόκληση που έχουν αναλάβει. 

4. Οι ομάδες παρουσιάζουν τις ιδέες τους και διαγωνίζονται μεταξύ τους. 



 
Οι φοιτητές θα εργαστούν στα παρακάτω πεδία: 

 Καλή υγεία και ευεξία (good health and well-being) 
 Ψυχική υγεία (mental health) 
 Τεχνολογίες που επικεντρώνονται στην υγεία των γυναικών (Femtech) 
 Δεδομένα του πραγματικού κόσμου (real world data) 

 Ηλεκτρονικά αρχεία υγείας (Electronic health records) 

 
Οι ομάδες θα λάβουν στήριξη από περισσότερους από 15 ειδικούς (mentors & facilitators) από το 
ΕΚΤ, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και εκπροσώπους της βιομηχανίας και του κλάδου της υγείας. 

 
Την τελευταία μέρα, οι ομάδες των φοιτητών θα παρουσιάσουν τις ιδέες τους και θα κριθούν από μια 
ομάδα εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν τυποποιημένα κριτήρια βαθμολόγησης για 
την απονομή βραβείων στις 3 καλύτερες ομάδες. 

 
Η νικήτρια ομάδα των τοπικών i-Days κάθε χώρας, θα προσκληθεί στον Πανευρωπαϊκό τελικό, 
που θα πραγματοποιηθεί στις 24-25 Νοεμβρίου 2022, στη Βιέννη στην Αυστρία. Οι ομάδες που 
θα κερδίσουν θα λάβουν χρηματοδότηση για να αναπτύξουν τις ιδέες τους, ενώ όλοι οι 
συμμετέχοντες φοιτητές θα γίνουν μέλη του δικτύου αποφοίτων του EIT Health, αποκτώντας 
πρόσβαση σε νέες ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

  

Οι συμμετέχοντες μπορούν να απευθύνονται στους υπεύθυνους της Μονάδας Καινοτομίας του 
Πανεπιστημίου 
Νίκο Γέμελο (ngemelos@o365.uth.gr) και Αθανασία Δάμπαση (adampasi@o365.uth.gr) 
 
 
Δείτε περισσότερα εδώ: https://www.ekt.gr/el/news/28131 

Link για τη δήλωση σημμετοχής: https://j28wqvqsljj.typeform.com/Athens-i-Days?typeform-
source=eithealth.eu 
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