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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ομάδα φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου στην τελική φάση   

του Διεθνούς Διαγωνισμού “SOLAR DECATHLON EUROPE” 

Η ομάδα φοιτητών με το project TEAM-SPITI που συμμετείχε στα προκριματικά του διεθνούς 

διαγωνισμού “SOLAR DECATHLON EUROPE” πέρασε στην τελική φάση του διαγωνισμού που 

θα πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία το καλοκαίρι του 2019. H ομάδα αποτελείται κυρίως από 

φοιτητές των MSc Energy Building Design, Energy Systems και Energy and Finance της 

Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας. Είναι η πρώτη φορά που προκρίνεται στον τελικό του 

διαγωνισμού ομάδα που εκπροσωπεί ελληνικό πανεπιστήμιο. 

Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού 

(http://solardecathlon.eu/sde19_-teams-are-set/).  

Συνολικά στην τελική φάση  θα συμμετέχουν οι 16 ομάδες από 12 χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, 

ΗΠΑ, Ρουμανία, Ουγγαρία, Ισπανία, Ολλανδία, Δανία, Βέλγιο, Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, 

Ταϊλάνδη) από τα κάτωθι πανεπιστήμια:  

 University of Brighton, United Kingdom 

 Technical University of Civil Engineering Bucharest, Romania 

 Budapest University of Technology and Economics, Hungary 

 Universidad Politécnica Catalunya, Spain 

 Delft University of Technology, Netherlands 

 Technical University of Denmark, Denmark 

 Ghent University, Belgium 

 International Hellenic University (Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος), 

Greece 

 Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille, France 

 University of Maryland, U.S.A. 

 Politecnico di Milano, Italy 

 University of Miskolc, Hungary 

http://www.ihu.edu.gr/
http://solardecathlon.eu/sde19_-teams-are-set/


 Universidad de Sevilla, Spain 

 King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Thailand  

 University of Applied Sciences Utrecht, Netherlands 

 Universitat Politècnica de València, Spain 

 

Διεθνής Φοιτητικός Διαγωνισμός Solar Decatlhon 

Το Solar Decathlon ξεκίνησε με την υποστήριξη του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ το 2000 

και απευθύνεται σε φοιτητές με στόχο τον σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία οικιακών 

κτιρίων υψηλής ενεργειακής απόδοσης με χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας. Ο 

διαγωνισμός έχει λάβει ευρεία κάλυψη από τον τύπο και έχει καθιερωθεί ως ένας θεσμός 

υψηλού επιπέδου που προάγει την δημιουργικότητα των φοιτητών και την έμπρακτη 

εφαρμογή των γνώσεων που αποκτούν στα πανεπιστημιακά ιδρύματα που φοιτούν, την 

ευγενή άμιλλα μεταξύ των πανεπιστημίων και την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα 

οφέλη και την οικονομική βιωσιμότητα των συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Από 

το 2010 σε συνεργασία με την Ισπανική Κυβέρνηση ο διαγωνισμός διοργανώνεται και στην 

Ευρώπη. 

 

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (www.ihu.edu.gr) αποτελεί το πρώτο και μόνο ελληνικό 

δημόσιο αποκλειστικά αγγλόφωνο πανεπιστήμιο της χώρας.   

Παρέχει είκοσι τέσσερα (24) μεταπτυχιακά προγράμματα υψηλής ζήτησης στην αγορά 

εργασίας στους τομείς της οικονομίας και διοίκησης επιχειρήσεων, του περιβάλλοντος, της 

βιώσιμης γεωργίας, της ενέργειας, της πληροφορικής, του σχεδιασμού προϊόντων, της 

ιστορίας, της αρχαιολογίας και της νομικής επιστήμης. 

http://www.ihu.edu.gr/

