
    GREEN CITY HACKATHON (21-22 Σεπτεμβρίου 2013) 
Νέα Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων!! 

Έχεις μια ιδέα για την εφαρμογή που θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε 
ψηφιακό περιεχόμενο για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών διαδρομών και/ ή περιβαλλοντικών 
δράσεων εναρμονιζόμενων με το όραμα του Aephoria.net για έναν  βιώσιμο πλανήτη;  
 

Κέρδισε ένα από τα δύο πρώτα βραβεία στο Green City Hackathon που 
διοργανώνεται από  την ΕΔΕΤ, το Aephoria.net και το Loft2Work με 
την υποστήριξη της ΕΕΛ/ΛΑΚ, του OKFN Greece και του Hellenic Start 
Up Association και ανάπτυξε το application σου για εκπαιδευτικές 
διαδρομές στα πλαίσια του Natural Europe Project ή στήσε τη δική 
σου επιχείρηση στην κοιτίδα του Aephoria.net. 
 
 

Γιατί να συμμετάσχεις:  
Θα έχεις τη δυνατότητα να κερδίσεις: 
α. Μια σύμβαση έργου με την ΕΔΕΤ για το Natural Europe Project αξίας 5000 ευρώ για την 
ομάδα που θα χρησιμοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο ανοιχτά πολιτιστικά και εκπαιδευτικά 
δεδομένα για εκπαιδευτικούς σκοπούς 
β. Μια θέση στην ομάδα των start ups  που θα φιλοξενηθούν στην κοιτίδα του Aephoria.net. 
Αν επιλεγείς θα έχεις για έξι μήνες (η διάρκεια μπορεί να ανανεωθεί μία φορά) δωρεάν χώρο 
εργασίας και υποδομές (τηλέφωνο, Internet κλπ.) και δωρεάν υποστήριξη για το στήσιμο και 
την ανάπτυξη της επιχείρησής σου απο τους μέντορες του Aephoria.net. 
γ. Μια σύμβαση έργου για το agINFRA Project αξίας 500 ευρώ για την ομάδα που θα 
χρησιμοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο ανοιχτά γεωπονικά δεδομένα στην εφαρμογή της  
δ. Τιμητική διάκριση για την επιλογή της ομάδας σου στις 5 φιναλίστ που θα λάβουν μέρος 
στο Green City Hackathon 
   
Πώς να συμμετάσχεις: 
- Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο http://www.aephoria.net/green-city-hackathon/ με 
την περιγραφή της ιδέας σου και της ομάδας που θα συμμετάσχει στο Green City Hackathon 
μέχρι τις 12 Σεπτέμβρη 2013 
- Αν η ιδέα της ομάδας σου επιλεγεί στις πέντε (5) που θα διαγωνιστούν στο Green City 
Hackathon, προετοιμάσου καλά στις τεχνολογίες και τα δεδομένα στα οποία θα χρειαστεί να 
βασιστείς και παρακολούθησε το Introductory Course που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη  
17 Σεπτεμβρίου 2013 (17.00 – 21.00) 
- Λάβε μέρος με την ομάδα σου στο Green City Hackathon που θα πραγματοποιηθεί στις  21 
και 22 Σεπτεμβρίου 2013 στο Loft2work (Ιερά Οδός 38, Κεραμεικός) και παρουσίασε το app 
demo της ομάδας σου, αλλά και τις ιδέες σου για το business plan που θα πείσει τους 
επενδυτές, με τους οποίους θα σε φέρει σε επαφή το Aephoria.net, να σε χρηματοδοτήσουν. 
Περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις και τους όρους συμμετοχής & παραλαβής 
των βραβείων, μπορείς να βρεις στο link: http://wiki.natural-
europe.eu/index.php?title=Green_City_Hackathon 
 
Διοργανωτές 

 
 

 
  

 

Με την υποστήριξη 
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