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Το Innovation for Health είναι μια τριήμερη online εκδήλωση που πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο της εβδομάδας επιχειρηματικότητας IEEE 2021 και φέρνει κοντά ερευνητές, 
επιχειρηματίες και πολίτες για να συζητήσουν και να διαμορφώσουν το μέλλον της έρευνας 
και της καινοτομίας στην Ευρώπη και όχι μόνο. Η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν το 
κλειδί, ώστε να διασφαλιστεί ότι η μετάβαση σε μια κοινωνία μετά τον κορονοϊό είναι 
βιώσιμη, ανθεκτική και χωρίς αποκλεισμούς. Ο φετινός στόχος περιλαμβάνει την ευκαιρία 
να συνδεθούμε, να κάνουμε απολογισμό της έρευνας και των καινοτόμων επιτευγμάτων 
στην παγκόσμια αντιμετώπιση της πανδημίας και να βασιστούμε στην απάντηση της ΕΕ: 
παγκόσμιος συντονισμός της άριστης επιστήμης για την παγκόσμια υγεία, κοινωνική και 
οικονομική ανάκαμψη. 

Παράλληλα, θα λάβει χώρα ένας διαγωνισμός στον οποίο θα ζητηθεί από τους φοιτητές να 
δώσουν διαφορετικές λύσεις σε ένα θέμα που σχετίζεται με τον τομέα της 
υγείας. Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες και θα τους εκχωρηθεί μια κλινική 
ανάγκη. Εν συνεχεία θα συνεργαστούν με καθηγητές, συμβούλους και μέντορες για να 
αναζητήσουν μια λύση και να δημιουργήσουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο γύρω από αυτή. 
Οι ομάδες γενικά αλλά και η καθεμία ξεχωριστά θα λάβουν καθοδήγηση και συμβουλές 
καθ’ όλη τη διάρκεια του event. Στο τέλος του, οι ομάδες θα δώσουν τις λύσεις τους σε μια 
επιτροπή. 

Αν σε ενδιαφέρει ο τομέας της βιοϊατρικής τεχνολογίας και της ηλεκτρονικής υγείας και 
θέλεις να συνεργαστείς με άλλους φοιτητές και να παρουσιάσεις την επιχειρηματική σου 
ιδέα, ο διαγωνισμός Innovation for Health είναι η ευκαιρία σου! 

Φόρμα συμμετοχής:  https://bit.ly/3b1LNNR 
 

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο αλλά και τον διαγωνισμό θα βρείτε στο site 
μας:  https://attend.ieee.org/weih-2021/ 

Λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα των ομιλιών και των άλλων δραστηριοτήτων του 
συνεδρίου, καθώς και ο τρόπος παρακολούθησής του θα ανακοινωθούν σύντομα. 
 
 
 
 

 



Ακολουθήστε μας στα social media μας για να είστε πάντα ενημερωμένοι! 
 

 
Facebook: https://www.facebook.com/ieeewei4h/ 

 
Instagram: https://www.instagram.com/ieeewei4h/ 

 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ieeewei4h/ 

 
 

Stay tuned for more! 
 

 
Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε μαζί μας στο: wei4h2021@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


