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Βlue Hackathon 2021 
Διαδικτυακός Διαγωνισμός  

επιχειρηματικών σχεδίων για νέους και νέες 
στις 29 και 30 /5 /2021 

 
 

Αθήνα 24/5/2021 
 
 

- Πώς η παραδοσιακή ναυπηγική τεχνολογία και η ναυτικής ιστορία μπορούν 
να αναδειχθούν σε  εναλλακτική πηγή βιώσιμης επιχειρηματικότητας; 

- Πώς μπορεί ο δρόμος για τη γαλάζια ανάπτυξη να περάσει μέσα από την 
ναυτική ιστορία και την ναυπηγική παράδοση;  

- Μπορούν να σχεδιαστούν έξυπνοι εναλλακτικοί «δρόμοι», χρήσεις και 
προϊόντα ως απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα;  

 
 
Αν είστε νέος-νέα, φοιτητής -φοιτήτρια (όλων των Πανεπιστημίων) και τα παραπάνω 
ερωτήματα σας κέντρισαν το ενδιαφέρον, τότε σας καλούμε να συμμετέχετε στον 
διαγωνισμό  NAVS Blue Hackathon 2021, που σαν στόχο έχει  την ανάδειξη της 
νεανικής επιχειρηματικότητας καθώς και την ενθάρρυνση δημιουργίας νέων 
επιχειρήσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως αυτοί της Γαλάζιας 
Οικονομίας. Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εορτασμών των 
Ευρωπαϊκών Ημερών Θάλασσας (European Maritime Days) από το πρόγραμμα 
ΝΑΥΣ -Ανάδειξη και υλικοτεχνική τεκμηρίωση της ελληνικής ναυπηγικής παράδοσης 
και ναυτικής ιστορίας - Οι ναυμαχίες Ναυαρίνου και Σαλαμίνας.  
 
Διοργανωτής είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που σε συνεργασία με το Ιδρυμα  
Ευγενίδου (Συντονιστή του Προγράμματος), το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτενχείο, το 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Μελετών του ΙΤΕ, 
προτείνουν στους νέους και νέες να αναδείξουν νέες πρωτοποριακές εναλλακτικές 
όσο και βιώσιμες ιδέες.  
 
Σκοπός του NAVS Blue Hackathon είναι η ανάδειξη ιδεών για την αξιοποίηση της 
παραδοσιακής ναυπηγικής τεχνολογίας και της ναυτικής ιστορίας ως εναλλακτική 
πηγή βιώσιμης επιχειρηματικότητας. Ο διαγωνισμός αφορά σε επιχειρηματικά σχέδια 
τα οποία θα επικεντρώνονται στην: 

 εξεύρεση εναλλακτικών χρήσεων και επιχειρηματικής εκμετάλλευσης των 
παραδοσιακών σκαφών (κυρίως λόγω της ιδιαίτερης πολιτιστικής και 
αισθητικής προστιθέμενης αξίας τους), διασφαλίζοντας παράλληλα την 
διατήρηση και συντήρησή τους, 

 δημιουργία νέων προϊόντων τα οποία να συνδυάζουν την παραδοσιακή 
ναυπηγική τεχνολογία και εμπειρία με σύγχρονες τεχνικές, υλικά και 
προϊόντα, 



  
 εκμετάλλευση των ιστορικών πληροφοριών και δεδομένων των ναυμαχιών 

Σαλαμίνας και Ναβαρίνου.  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 29-30/05/2021.  Δηλώστε 
συμμετοχή  άμεσα και έως την Παρασκευή 28/05/2021  και ώρα 17:00 στο 
παρακάτω σύνδεσμο: https://betterevents.live/blue-hackathon-2021/  

 
Οι συμμετοχές μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές. Η νικητήρια συμμετοχή θα 
λάβει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής (υπηρεσίες εκκόλαψης) από το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την ομάδα έργου του προγράμματος ΝΑΥΣ. 

 

To έργο ΝΑΥΣ ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2020 και υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ με 
συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους 
μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-05103).           

 

 
 

 
  


