
Ανακοινώθηκαν οι νικητές 
του 11ου ∆ιαγωνισµού 
Καινοτοµίας & Τεχνολογίας

OptiStructure – 1ο βραβείο €20.000
Καλλιώρας Νικόλαος, Μητροπούλου Χαρίκλεια, Φωτήλας Νικόλαος

Κατασκευαστική Βιοµηχανία 
Προηγµένες υπηρεσίες σχεδιασµού περιβαλλοντικά αποδοτικών και 
οικονοµικών κατασκευών µέσω βελτιστοποίησης και τεχνητής νοηµο-
σύνης. 

Docandu – 2ο βραβείο €10.000
Κόκκοτας Κωνσταντίνος, Γεωργόπουλος Ιωάννης, Πάνδης Πέτρος

Η υγεία στην τσέπη σου
Η Docandu είναι µια πλατφόρµα ψηφιακής υγείας που απλοποιεί τον 
τρόπο µε τον οποίο οι πολίτες αλληλοεπιδρούν µε τους ιατρούς, αποθη-
κεύουν τα ιατρικά τους αρχεία και ελέγχουν τη σηµασία των συµπτωµά-
των τους. 

Gaming Brotherhood – 3ο βραβείο €6.000
Ζουρνατζής Ιάκωβος, Κούγκουλος Βασίλειος, Καββαδίας ∆ιονύσιος

E-commerce video service
Η υπηρεσία e-commerce video της Gaming Brotherhood είναι µια Β2Β 
Software-as-a-Service (SaaS) online πλατφόρµα, στην οποία οι marketers 
και οι e-commerce managers µπορούν να δηµιουργήσουν videos των 
προϊόντων που πωλούν στα e-shop τους, µε εύκολο και γρήγορο τρόπο. 

 Τime is brain – 4ο βραβείο €4.000
Κουρούµπαλη Αγγελίνα, Νότας Γεώργιος, Τσελάς Νικόλαος,
Πετράκης Ιωάννης, Καβλεντάκης Γεώργιος

Έξυπνη ψηφιακή πλατφόρµα 
διαχείρισης αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων
Η εισαγωγή της πλατφόρµας σε φορείς υγείας µπορεί να επιταχύνει 
σηµαντικά το χρόνο αντιµετώπισης ισχαιµικών εγκεφαλικών επεισο-
δίων.

Kleesto
Αδαµόπουλος Εµµανουήλ, Πιλπιλίδης Γεώργιος,
Σωτηρλής Γεώργιος, Ραχρµάνης Μάριος

Οργάνωση επιχειρήσεων 
Σύστηµα Οργάνωσης επιχειρήσεων που διευκο-
λύνει την αυτοµατοποίηση των διαδικασιών δια-
χείρισης κρατήσεων και πληρωµών για παρόχους 
τουριστικών δραστηριοτήτων και µεταφορών. 

Robenso
Τζουνάκος Βασίλειος, Μαυράκης Νικήτας

Ροµποτικό σύστηµα ∆ιαλογής 
Αστικών Απορριµµάτων
Η εταιρεία Robotics Environmental Solution 
(ROBENSO) αναπτύσσει συστήµατα ανακύκλωσης 
βασισµένα στις τεχνολογίες ροµποτικής και τεχνη-
τής νοηµοσύνης. 

EV Loader
Στάικος Αλέξανδρος

Εφαρµογή έξυπνης διαχείρισης σταθµών 
φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων
Η εφαρµογή EV Loader συνδέει τους οδηγούς ηλε-
κτρικών αυτοκινήτων µε διαθέσιµους σταθµούς 
φόρτισης σε ξενοδοχεία, δήµους, πάρκινγκ και 
καταστήµατα. 

12GODS
Αντωνιάδης Νικόλαος, Ιωσηφίδης ∆ηµήτριος,
Ζεµπίλας Φίλιππος

Ελληνικές συνταγές βοτάνων 
σε µια καινοτόµο κάψουλα
Ακολουθώντας τη σύγχρονη φαρµακολογία και πα-
ράλληλα την παγκόσµια τάση για έναν πιο φυσικό 
τρόπο ζωής, η 12GODS προσφέρει µοναδικά χαρ-
µάνια βοτάνων σε µορφή κάψουλας. 

EDEN
Μυλωνάς Νικόλαος, Μουσέτη Σοφία,
Μαλούνας Ιωάννης

Λύσεις τεχνητής νοηµοσύνης 
Ολοκληρωµένη ψηφιακή βιβλιοθήκη και εργαλεία 
τεχνητής νοηµοσύνης για εφαρµογές υπολογιστι-
κής όρασης στον αγροδιατροφικό τοµέα. 

Φwater
Στυλιανίδης Ευστράτιος, Γιαννακουδάκης Ανδρέας

Ηλεκτροµαγνητική επεξεργασία νερού 
Βελτιώνει τη φυσικοχηµική συµπεριφορά του νε-
ρού, αυξάνει την αποδοτικότητα των καλλιεργειών 
και βελτιώνει προϊόντα µε βάση το νερό. 

Εθνική Τράπεζα
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Γ ια ακόµη µια χρονιά το πρόγραµµα NBG Business Seeds βράβευσε τις καλύτερες ιδέες 
που συµµετείχαν στον 11ο ∆ιαγωνισµό Καινοτοµίας & Τεχνολογίας. Μια δράση που η 
Εθνική Τράπεζα στηρίζει έµπρακτα και µε συνέπεια τα τελευταία 11 χρόνια, επενδύ-

οντας συστηµατικά στην καινοτοµία και στηρίζοντας τη χρηµατοδότηση της εξωστρεφούς 
επιχειρηµατικότητας. Για την Εθνική Τράπεζα η καινοτοµία και η τεχνολογία είναι τα εργαλεία 
που θα κάνουν καλύτερη τη ζωή της ελληνικής κοινωνίας και ειδικότερα των πελατών της, 
αφού αποτελούν τους βασικούς µοχλούς του προγράµµατος µετασχηµατισµού της σε έναν 
οργανισµό πιο απλό, πιο κερδοφόρο και πιο αποδοτικό, που επενδύει στους ανθρώπους και 
οδηγεί την προσπάθεια ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας. Η αναγκαιότητα της τεχνολο-
γίας αποδείχθηκε και µέσα από την πρόσφατη πανδηµία. Η καθηµερινότητα όλων άλλαξε, 

η τεχνολογία µπήκε περισσότερο στη ζωή µας. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, το πρόγραµµα 
NBG Business Seeds λειτούργησε διαδικτυακά, µε µεγάλη επιτυχία, επιτρέποντας ακόµη 
µεγαλύτερη συµµετοχή των κατοίκων της περιφέρειας. Στα 11 χρόνια λειτουργίας του, ο 
∆ιαγωνισµός Καινοτοµίας & Τεχνολογίας έχει δεχθεί 3.951 προτάσεις, από 6.787 συµµε-
τέχοντες κι έχει αναδείξει 110 νικητήριες ιδέες, οι οποίες έλαβαν χρηµατικά έπαθλα αξίας 
€549.000. Το δίκτυο συνεργατών του προγράµµατος διαρκώς διευρύνεται (ΟΤΕ, Βayer Hellas, 
ΟΚ Thess, Patras IQ, InnoEnergy, Higgs, ΚΕΜΕΛ, Endeavor, Deloitte, Accenture, Bayer, PWC, 
McKinsey, Census κ.ά.), καθώς και οι συνεργασίες µε Πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα 
(ΕΚΕΤΑ, ΙΤΕ, ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, κ.ά.).

Ανάµεσα σε  468 συµµετέχοντες και 264 προτάσεις ξεχώρισαν φέτος οι παρακάτω:

ΧΟΡΗΓΟΣ

Το 5ο βραβείο απονεµήθηκε ισάξια στις παρακάτω οµάδες (€1.500 έκαστη)


