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1ος Διαγωνισμός Trikala Innovation Challenge 
enabled by Vodafone Business 

 

Ο Κόμβος Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας GiSeMi HUB διοργανώνει Διαγωνισμό Καινοτομίας & 
νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, με την ονομασία «Trikala Innovation Challenge enabled by Vodafone 

business», με στόχο την ανεύρεση των καλύτερων νέων ιδεών και λύσεων στις κατηγορίες Smart 
Cities, Internet of Things και Smart Farming και την ανάδειξη τριών (3) νικητών, έναν σε κάθε 

κατηγορία. 

Ο διαγωνισμός αυτός διεξάγεται στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας του Δήμου Τρικκαίων για 
την ενεργή υποστήριξη νέων και καινοτόμων ιδεών που μπορούν να βοηθήσουν στην 
επιχειρηματικότητα καθώς και στον εκσυγχρονισμό των πόλεων, μέσα από τη σημαντική καθοδήγηση 
του GiSeMi HUB.  

Η Vodafone θα υποστηρίξει την ενέργεια αυτή με τη συμμετοχή της στις επιτροπές αξιολόγησης, με 
παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης προς τους συμμετέχοντες και με την παροχή των βραβείων 
στους νικητές, όπως αυτά περιγράφονται στους όρους και προϋποθέσεις. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 στον Κόμβο Καινοτομίας & 
Επιχειρηματικότητας του Δήμου Τρικκαίων  και της e-Trikala A.E.  

Όροι και Προϋποθέσεις 

1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στο παρόν ισχύουν για δηλώσεις συμμετοχής στον 
διαγωνισμό Trikala Innovation Challenge, που διοργανώνεται από το GiSeMi HUB, με έδρα στη 
διεύθυνση Μυροφύλλου 10, Άγιος Οικουμένιος, 42132 Τρίκαλα και έχουν δημοσιευθεί στην 

ιστοσελίδα www.gisemi.gr. 

2. Με την υποβολή δήλωσης συμμετοχής, ο συμμετέχων θεωρείται ότι κατανόησε τους παρόντες 
κανονισμούς και ότι συμφωνεί και δεσμεύεται από αυτούς. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να 
αποδεχτούν και να υποβάλουν δηλώσεις συμμετοχής υποκείμενες στους παρόντες όρους και 
προϋποθέσεις. 

Διαδικασία δήλωσης συμμετοχής 

3. Η πληροφόρηση σχετικά με την υποβολή δηλώσεων συμμετοχής αποτελεί μέρος των παρόντων 
όρων και προϋποθέσεων. Συμμετοχή στον διαγωνισμό μπορούν να δηλώσουν startup εταιρείες, 
φοιτητές ή απόφοιτοι πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ανεξάρτητες ομάδες από όλη την Ελλάδα. Σε 
περίπτωση συμμετοχής φυσικού προσώπου κάτω των 18 ετών, θα πρέπει να προσκομίζεται γραπτή 
συναίνεση του γονέα πριν την ημερομηνία συμμετοχής.  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν 
ομάδες απ’ όλη την Ελλάδα, χωρίς κανένα γεωγραφικό περιορισμό. Σημειωτέον ότι η φυσική 
παρουσία την ημέρα του διαγωνισμού είναι απαραίτητη. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν 
έχουν οι υπάλληλοι του φορέα διοργάνωσης καθώς και των εταιρειών του Ομίλου Vodafone και οι 
συγγενείς αυτών Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και οι σύζυγοι αυτών.  

http://www.gisemi.gr/
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4. Η διαδικασία δήλωσης συμμετοχής για τον διαγωνισμό Trikala Innovation Challenge ξεκινά την 
Τρίτη 26/03/2019. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 12/04/2019. 
Κάθε ομάδα/άτομο έχει δικαίωμα μίας μόνο δήλωσης συμμετοχής. Η υποδοχή των δηλώσεων 

συμμετοχής θα γίνεται από την σελίδα www.gisemi.gr και σε ειδικό σύνδεσμο που έχει δημιουργηθεί 
για τις ανάγκες του διαγωνισμού. 

5. Μαζί με τη δήλωση συμμετοχής, οι συμμετέχοντες πρέπει να στείλουν και την πρότασή τους με e-
mail στη διεύθυνση tic@gisemi.gr. Η πρόταση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει: σύντομη περιγραφή 
της λύσης, το κοινό στο οποίο απευθύνεται,  το αποτέλεσμα που αναμένεται να επιφέρει η εφαρμογή 
της, το κόστος και το εμπορικό μοντέλο. Στην πρόταση επίσης θα πρέπει να αναγράφονται: η 
κατηγορία στην οποία επιθυμεί ο συμμετέχων/οι συμμετέχοντες να υποβάλει/υποβάλουν την 
πρόταση, τα στοιχεία επικοινωνίας του συμμετέχοντος/των συμμετεχόντων, την τρέχουσα ιδιότητα 
του συμμετέχοντος/των συμμετεχόντων καθώς και ένα συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα του 
συμμετέχοντος/των συμμετεχόντων. Μετά την υποβολή τους, οι δηλώσεις συμμετοχής καθώς και οι 
σχετικές προτάσεις δεν δύνανται να τροποποιηθούν. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση να 
παρουσιάσουν την πρότασή τους την Πέμπτη 18/04/2019 στις 09:00 π.μ. στο χώρου του 
Αμφιθεάτρου GiSeMi HUB.Σε περίπτωση κατά την οποία οι πληροφορίες που δηλώθηκαν στη δήλωση 
συμμετοχής είναι ελλιπείς ή ψευδείς, τότε η δήλωση συμμετοχής δεν θα γίνει αποδεκτή και ο 
συμμετέχων θα αποκλειστεί από τη διαδικασία επιλογής. 

Κρίση και επιλογή επιτυχόντων 

6. Ο διαγωνισμός θα έχει συνολική διάρκεια μίας (1) ημέρας.  
 
Ο κάθε συμμετέχων θα κληθεί να κάνει μία 3λεπτη παρουσίαση της πρότασής του σε μία επιτροπή 
που θα αποτελείται από τον Δήμαρχο Τρικκαίων, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της e-Trikala Α.Ε., την 
Vodafone Business Director, τον CEO της Vodafone Innovus κ.α. 
Η παρουσίαση θα πρέπει να περιλαμβάνει: 
- Περιγραφή της λύσης, 
- το κοινό που στοχεύει, 
- το αποτέλεσμα που αναμένεται να επιφέρει η εφαρμογή της, 
- το κόστος και 
- το εμπορικό μοντέλο. 
Η επιτροπή θα αναδείξει τους νικητές μετά το πέρας της διαδικασίας. Τα κριτήρια επιλογής είναι η 
καινοτομία, το εφικτό της υλοποίησης, η ωριμότητα και η βιωσιμότητα της πρότασης. 
Το πρόγραμμα της ημέρας τους διαγωνισμού είναι: 

 9:00-10:00 Εισαγωγή/Χαιρετισμοί/Ομιλίες 

 10:00-13:00 Παρουσιάσεις των Ιδεών 

 13:00-14:00 Διάλειμμα/Παράλληλη Δράση* 

 14:00-15:00 Αξιολόγηση από επιτροπή (κλειστή διαδικασία) 

 15:00-16:00 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων/απονομή επάθλων 

*Παράλληλη Δράση 13:00 – 14:00 
Όσοι συμμετέχοντες το επιθυμούν θα λάβουν συμβουλευτική καθοδήγηση από την ομάδα Vodafone 
Smart Communities Agile σχετικά με την λύση που έχουν αναπτύξει. Ο σκοπός αυτής της δράσης δεν 
σχετίζεται με κανέναν τρόπο με τα αποτελέσματα. 
 

http://www.gisemi.gr/
mailto:tic@gisemi.gr


Όροι & Προϋποθέσεις Trikala Innovation Challenge powered by Vodafone 2019  3 

C2 General 

Οι συμμετέχοντες και οι νικητές θα ανακοινωθούν και από την επίσημη ιστοσελίδα του GiSeMi HUB 
(www.gisemi.gr).  

Νικητές και Βραβεία 

7. Για κάθε μία κατηγορία του διαγωνισμού θα υπάρξει ένας νικητής και συγκεκριμένα: 

- Ένας (1) νικητής στην κατηγορία Smart Cities 
- Ένας (1) νικητής στην κατηγορία Internet of Things 
- Ένας (1) νικητής στην κατηγορία Smart Agriculture. 
 
8. Τα βραβεία θα παράσχουν ο Δήμος Τρικκαίων, η e-Trikala A.E. και η εταιρεία Vodafone Ελλάδας και 
είναι τα εξής: 
 
- Για την κατηγορία Smart Cities:  

o Παροχή δωρεάν χώρου (γραφείου) εργασίας στο GiSeMi HUB (Μυροφύλλου 10, 42132, 
Τρίκαλα) για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, καθώς και συμβουλευτική 
καθοδήγηση της Vodafone Smart Communities Agile ομάδας, με στόχο να αναπτύξουν τη 
λύση τους σε ένα βιώσιμο εμπορικό μοντέλο για την αγορά.  

o Δωρεάν υπηρεσία σταθερής και κινητής για 12 μήνες. Ο μέγιστος αριθμός συνδέσεων δεν 
μπορεί να ξεπερνάει τις 5 συνδέσεις συνολικά για σταθερή και κινητή τηλεφωνία 

- Για την κατηγορία Internet of Things: 
o Παροχή δωρεάν χώρου (γραφείου) εργασίας στα γραφεία της Vodafone Innovus [12,5 χλμ 

Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, 14452 Μεταμόρφωση] για χρονικό διάστημα το οποίο 
δεν θα ξεπερνά τους δώδεκα (12) μήνες καθώς και τη συμβουλευτική καθοδήγηση της 
Vodafone Innovus ομάδας με στόχο να αναπτύξουν τη λύση τους σε ένα βιώσιμο 
εμπορικό μοντέλο για την αγορά 

o Δωρεάν υπηρεσία σταθερής και κινητής για 12 μήνες. Ο μέγιστος αριθμός συνδέσεων δεν 
μπορεί να ξεπερνάει τις 5 συνδέσεις συνολικά για σταθερή και κινητή τηλεφωνία 

- Για την κατηγορία Smart Agriculture: 
o Παροχή δωρεάν χώρου (γραφείου) εργασίας στο GiSeMi HUB (Μυροφύλλου 10, 42132, 

Τρίκαλα) για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών καθώς και τη συμβουλευτική 
καθοδήγηση της Vodafone Innovus ομάδας με στόχο να αναπτύξουν τη λύση τους σε ένα 
βιώσιμο εμπορικό μοντέλο για την αγορά. 

o Δωρεάν υπηρεσία σταθερής και κινητής για 12 μήνες. Ο μέγιστος αριθμός συνδέσεων δεν 
μπορεί να ξεπερνάει τις 5 συνδέσεις συνολικά για σταθερή και κινητή τηλεφωνία 

 

Οι υποχρεώσεις των Νικητών 

9. Σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί, κάθε νικητής θα πρέπει να παρίσταται και να συμμετάσχει και 
όπου χρειάζεται να παρέχει τη συναίνεσή του, σε εσωτερικές και εξωτερικές ενέργειες διαφήμισης 
και επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένων τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών, έντυπων και ηλεκτρονικών 
μέσων), συνεντεύξεις, σεμινάρια ή άλλες ενέργειες που τυχόν κριθούν απαραίτητες στα πλαίσια του 
παρόντος διαγωνισμού.  

10. Κάθε υποψήφιος βεβαιώνει ότι οποιαδήποτε δημόσια αναφορά - συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
αναρτήσεων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης – σχετική με τη συμμετοχή του  στο διαγωνισμό δεν θα 
έχει περιεχόμενο (i) συκοφαντικό, επιθετικό, απειλητικό, ρατσιστικό, άσεμνο ή (ii) με οποιονδήποτε 

http://www.gisemi.gr/
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τρόπο παράνομο ή που να παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου ή υποχρέωση τήρησης 
εμπιστευτικότητας.   

11. Η Συμβουλευτική καθοδήγηση και η δωρεάν παροχή χώρου (γραφείου) εργασίας για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω,  δεν συνιστά προσφορά σταθερής 
απασχόλησης από το GiSeMi HUB ή τη VODAFONE.  

Γενικοί όροι 

12. Το βραβείο του GiSeMi HUB και της VODAFONE προς τους νικητές δεν δύναται να μεταβιβασθεί, 
να ανταλλαχθεί ή να ρευστοποιηθεί από τον νικητή ή από οποιοδήποτε μέλος της διοργάνωσης.  

13. Το GiSeMi HUB και η VODAFONE δεν φέρουν καμία ευθύνη για εκπρόθεσμες, απολεσθείσες ή 
εσφαλμένως αποσταλείσες δηλώσεις συμμετοχής. 

14. Το GiSeMi HUB δεν έχει υποχρέωση επιστροφής στους συμμετέχοντες των δηλώσεων συμμετοχής 
και των σχετικών προτάσεων που υποβάλλονται μαζί με αυτές.   

15. Το GiSeMi HUB διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, 
όπως για παράδειγμα τα χρονοδιαγράμματα κατά την απόλυτη κρίση της, χωρίς να φέρει 
οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή / και οποιουδήποτε τρίτου. Επίσης, διατηρεί το 
δικαίωμα να αναβάλει ή να ακυρώσει το διαγωνισμό κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή 
ακόμη και να μην ανακηρύξει νικητή αν κρίνει ότι καμία από τις συμμετοχές δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό ή / 
και τρίτων.  

16. Ο υποψήφιος που υποβάλει δήλωση συμμετοχής παρέχει στον GiSeMi HUB την ανεπιφύλακτη 
άδεια και συγκατάθεσή του για τη χρήση και την επεξεργασία  των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, που τον αφορούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών του διαγωνισμού. Η υποβολή 
δήλωσης συμμετοχής για συμμετοχή στο Διαγωνισμό,  συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη 
συναίνεση του συμμετέχοντα για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον 
αφορούν σε αρχείο, που θα τηρείται από το Το GiSeMi HUB και την επεξεργασία αυτών των 
δεδομένων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016), με σκοπό και στο πλαίσιο της υλοποίησης  του διαγωνισμού. 
Για τυχόν άσκηση από τους επιτυχόντες ή/και τους συμμετέχοντες των δικαιωμάτων τους, που 
απορρέουν από την εθνική νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων (ΕΕ 679/2016)  όπως ενδεικτικά δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, αντίρρησης για την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κτλ), οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν με 
το  GiSeMi HUB, στο email: info@gisemi.gr.    

17. Οι όροι και οι προϋποθέσεις του παρόντος Διαγωνισμού διέπονται από την ελληνική νομοθεσία 
και υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των  δικαστηρίων των Τρικάλων.  

mailto:info@gisemi.gr

