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Η PwC φιλοξένησε τον εθνικό τελικό του Climate Launchpad 
2017  

 
O οργανισμός στηρίζει τον μεγαλύτερο διαγωνισμό ιδεών πράσινης τεχνολογίας και 

επιχειρηματικότητας, μέσα από μια σειρά ενεργειών και εθελοντική εμπλοκή των στελεχών 
του 

 
Η PwC Κύπρου φιλοξένησε στα κεντρικά της γραφεία στη Λευκωσία, τον εθνικό τελικό του 
Climate Launchpad, του μεγαλύτερου διαγωνισμού ιδεών πράσινης τεχνολογίας και 
επιχειρηματικότητας, που διοργανώνει στη χώρα μας η Chrysalis LEAP. 
 
Στον τελικό, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουλίου, συμμετείχαν εννέα start-ups απ’ όλη 
την Κύπρο. Νικήτριες ομάδες αναδείχθηκαν οι growgreen, echofixer και berightbag, οι οποίες 
θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στον Παγκόσμιο Τελικό. Εκεί, θα διαγωνιστούν για να 
διεκδικήσουν μια θέση στην πρώτη δεκάδα, η οποία θα επιλεγεί για να αποκτήσει πρόσβαση 
στο Climate-KIC accelerator, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη και στην εμπορευματοποίηση 
των cleantech startups, καθώς και πρόσβαση σε περαιτέρω χρηματοδότηση. Ο Διευθύνων 
Σύμβουλος του οργανισμού, κ. Ευγένιος Ευγενίου ήταν ανάμεσα στα μέλη της κριτικής 
επιτροπής για την ανάδειξη των ομάδων που θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο. 
 
Ως στρατηγικός εταίρος της Chrysalis LEAP, η PwC Κύπρου παρείχε έμπρακτη στήριξη στον 
διαγωνισμό και στις ομάδες μέσα από μια σειρά ενεργειών αλλά και με την εθελοντική 
εμπλοκή των στελεχών της ως μέντορες των ομάδων. Σε αυτό το πλαίσιο η PwC Κύπρου 
στήριξε και τη διεξαγωγή του διήμερου bootcamp στην Ακτή Κυβερνήτη τον Ιούνιο με 
τέσσερις εθελοντές μέλη του οργανισμού. Στο πλαίσιο του bootcamp, οι διαγωνιζόμενοι είχαν 
την ευκαιρία να εκπαιδευτούν και να λάβουν χρήσιμες συμβουλές από τους εθελοντές 
μέντορες. Το πρόγραμμα συνέχισε με μια σειρά έξι εκπαιδευτικών συνεδριών 
επιχειρηματικής καθοδήγησης με στόχο την προετοιμασία των συμμετεχόντων για τον 
εθνικό τελικό. 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φετινός Παγκόσμιος Τελικός του διαγωνισμού, του οποίου η PwC 
Κύπρου είναι Platinum Sponsor, θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στην Κύπρο, στις 17-18 
Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 105 ομάδων από 35 και πλέον χώρες. Ο 
τελικός, που αναμένεται να προσελκύσει συνολικά πέραν των 500 επενδυτών και ερευνητών 
από όλο τον κόσμο, έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Αρμόδιος φορέας για την διοργάνωση του Παγκόσμιου Τελικού είναι η Chrysalis LEAP με 
συν-διοργανωτή τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Επενδύσεων.  
 
Σκοπός του διαγωνισμού είναι να εντοπίζει νέα ταλέντα στον τομέα της πράσινης 
τεχνολογίας και να τα στηρίζει να αναπτύσσουν τις ιδέες τους ώστε να καταστούν βιώσιμες 
και να εξελιχθούν σε παγκόσμιες επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας για 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Τον διαγωνισμό στηρίζουν  οι εταιρείες Bernhard 
Schulte Shipmanagement ως Gold Sponsor και Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, ως 
Bronze Sponsor. Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού 
κ. Κώστα Καδή καθώς και του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
κ. Γιώργου Λακκοτρύπη.  
 
Σε σχετικές δηλώσεις ο κ. Ευγενίου ανέφερε: «Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η PwC 
παραμένει πιστή στην προσπάθεια που καταβάλλει για στήριξη της νεανικής 
επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, συμβάλλοντας στη διοργάνωση ενός κορυφαίου 
διαγωνισμού στον τομέα της πράσινης τεχνολογίας. Είμαστε περήφανοι για το επίπεδο και 
την ποιότητα των συμμετοχών και πιστεύουμε ότι και φέτος η χώρα μας εκπροσωπείται 
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επάξια στον παγκόσμιο τελικό. Είμαστε επίσης ιδιαίτερα συγκινημένοι, γιατί απονείμαμε 
στις τρεις νικητήριες ομάδες ένα ξεχωριστό βραβείο εις μνήμη της Χαράς Φοιτίδη Granath, 
μέλους της οικογένειας της PwC Κύπρου, η οποία πίστευε στην δύναμη της καινοτομίας και 
της επιχειρηματικότητας».  
 
Με τη σειρά του, ο κ. Στέλιος Γιατρός, συνιδρυτής και Διευθυντής της Chrysalis LEAP 
δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που στην τέταρτη έκδοση του Climate Launchpad 
συνεχίζουμε να έχουμε ενδιαφέρουσες καινοτόμες ιδέες, αλλά και συμμετέχοντες με ζήλο για 
επιχειρηματική δημιουργία.» 
 
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Ευθύνης που υλοποιεί, η PwC 
Κύπρου στηρίζει διαχρονικά κυπριακούς, μη κυβερνητικούς οργανισμούς που στόχο έχουν 
την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους.  
 

 


