
 

 

2ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

OLIVE CHALLENGE  

 

ΕΝΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΘΕΣΜΟΣ 

Η Κορυφαία Διάκριση για την Καινοτομία στον Ελαιοκομικό Τομέα  

 

Η πρωτοβουλία OLIVE CHALLENGE διοργανώνεται για δεύτερη χρονιά από τη Λέσχη Φίλων 

Ελαιολάδου «ΦΙΛΑΙΟΣ» και αποτελεί τον πρώτο και μόνο εξειδικευμένο διαγωνισμό 

καινοτομίας για τον ελαιοκομικό τομέα.  

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Οι ιδέες/προτάσεις είναι απαραίτητο να σχετίζονται με το ελαιόλαδο και την ελιά σε 

οποιοδήποτε επίπεδο: της ελαιοκαλλιέργειας, της ελαιοποίησης, της τυποποίησης, της 

προώθησης, της διακίνησης, της διανομής, των εξαγωγών, της προστασίας του 

περιβάλλοντος, της στρατηγικής marketing, των υλικών συσκευασίας, τεχνολογικών 

βελτιώσεων, νέων χρήσεων προϊόντων, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη φάση της αλυσίδας, 

υπό την προϋπόθεση ότι η ιδέα θα είναι καινοτόμος και θα συμβάλει στην αναβάθμιση των 

προϊόντων ή γενικότερα του ελαιοκομικού τομέα.  

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΔΙΑΒΛΗΤΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Δύο επιτροπές: επιστημονική και οργανωτική, στην οποία συμμετέχουν εμπειρογνώμονες 

και εξειδικευμένοι επιστήμονες, διασφαλίζουν την ακεραιότητα και αξιοπιστία του 

διαγωνισμού. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

➢ Υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλουν όλες και όλοι οι ενδιαφερόμενοι άνω των 18 ετών, 

μεμονωμένα ή σε ομάδες, καθώς επίσης νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, 

ανεξάρτητα ή από κοινού, με έδρα την Ελλάδα ή και οιαδήποτε άλλη χώρα. Σε περίπτωση 

υφιστάμενης εταιρίας θα πρέπει κατά τη χρονική στιγμή της δημοσίευσης του διαγωνισμού 

να μην έχει διαλυθεί, χρεοκοπήσει ή έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση ή 



 

 

να βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης. Εξαιρούνται από το διαγωνισμό τα Μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου της «ΦΙΛΑΙΟΣ», τα Μέλη των επιτροπών αξιολόγησης, καθώς και οι 

σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι και  το δεύτερο (2ο) βαθμό συγγένειας. 

➢ Κάθε συμμετέχουσα/συμμετέχων έχει το δικαίωμα να υποβάλει πέραν της μίας πρότασης. 

Προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων, υπάρχει δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων μέσω 

του site (www.olivechallenge.org), του e-mail info@olivechallenge.org καθώς και 

τηλεφωνικής υποστήριξης (τηλ.2103238315) για διευκρινήσεις επί της διαδικασίας, μέχρι την 

6η Φεβρουαρίου 2020. 

➢ Για να θεωρηθεί έγκυρη η υποβολή πρότασης θα πρέπει να κατατεθεί μεταξύ του χρονικού 

διαστήματος από την 16η Δεκεμβρίου 2019 μέχρι και την 7η Φεβρουαρίου 2020. 

➢ Οι συμμετέχοντες είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνοι για την κατοχύρωση με 

δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή για οποιαδήποτε άλλη προστασία των υποβληθεισών προτάσεων 

καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές.  

➢ Ο διοργανωτής μπορεί να ζητήσει τη σχετική νομική τεκμηρίωση (δελτίο ταυτότητας, 

διαβατήριο, κλπ.) σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού OLIVE CHALLENGE, για την 

επαλήθευση των πληροφοριών των συμμετεχόντων σύμφωνα με τους παρόντες όρους.  

➢ Η συμμετοχή στον διαγωνισμό OLIVE CHALLENGE συνεπάγεται την άνευ όρων αποδοχή όλων 

των όρων και προϋποθέσεων από τους συμμετέχοντες.  

➢ Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους όρους του διαγωνισμού, ο συμμετέχων αποκλείεται 

αυτόματα. 

➢ Κάθε συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι η πρόταση που υποβλήθηκε στον διαγωνισμό 

OLIVE CHALLENGE έχει υποβληθεί νόμιμα, σύμφωνα με τους όρους του συγκεκριμένου 

διαγωνισμού, είναι πρωτότυπη και καινοτόμος, δηλαδή έχει προετοιμαστεί από τον 

συμμετέχοντα και ανήκει αποκλειστικά σ' αυτόν, διατηρώντας κάθε δικαίωμα χρήσης, 

διανομής και εκμετάλλευσης.  

➢ Κάθε συμμετέχων εγγυάται ότι η πρόταση δεν παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου στην Ελλάδα ή 

το εξωτερικό ή ότι ο συμμετέχων είναι ο κάτοχος ή/ και έχει αποκτήσει νόμιμα τα δικαιώματα 

οποιουδήποτε είδους, χωρίς περιορισμό, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και 
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όλες οι νομικές άδειες που σχετίζονται με ή χρησιμοποιούνται για την υποβολή μιας 

πρότασης που υποβλήθηκε στον διαγωνισμό OLIVE CHALLENGE, αναλαμβάνει αποκλειστική 

και πλήρη ευθύνη έναντι του  διοργανωτή και οποιουδήποτε τρίτου για την υποβληθείσα 

πρόταση σχετικά με την ακρίβεια των υποβληθέντων δεδομένων.  

➢ Ο συμμετέχων αναγνωρίζει ότι υποχρεούται να αναλάβει οποιαδήποτε αξίωση έναντι του 

διοργανωτή και να απαλλάξει τον διοργανωτή, τα στελέχη και τους υπαλλήλους του και τα 

μέλη των Επιτροπών από οποιαδήποτε ευθύνη για αποζημίωση, οποιεσδήποτε δαπάνες και 

έξοδα ή απαιτήσεις τρίτων που μπορεί να προκύψουν λόγω παραβίασης των όρων του 

διαγωνισμού ή των δικαιωμάτων τρίτων, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.  

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

❖ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ενήλικοι πολίτες (άνω των 18 ετών), ως φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα ή σε ομάδες. 

❖ Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να είναι υποψήφιος προς βράβευση με μία ή περισσότερες 

συμμετοχές. 

❖ Προκειμένου να θεωρηθεί νόμιμη μία υποψηφιότητα θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί και 

αποσταλεί η ηλεκτρονική αίτηση πριν την καταληκτική ημερομηνία (7/2/2020).  

❖ Οι υποψηφιότητες είναι εμπιστευτικές και θα ανακοινωθεί μόνο ο αριθμός και τα ονόματα 

που ψηφίστηκαν από την επιτροπή ως υποψήφιοι (shortlist), καθώς και τα ονόματα των 

νικητών. 

❖ Οι προς αξιολόγηση συμμετοχές υποβάλλονται νομίμως και σύμφωνα με τους όρους του 

παρόντος κανονισμού αποκλειστικά για το διαγωνισμό OLIVE CHALLENGE. 

❖ Κάθε συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη έναντι παντός τρίτου και ιδίως της 

«ΦΙΛΑΙΟΣ» και των Μελών των επιτροπών, για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει. 

❖ Η Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου «ΦΙΛΑΙΟΣ» και η εκάστοτε Οργανωτική Επιτροπή των βραβείων 

OLIVE CHALLENGE διατηρούν το δικαίωμα γνωστοποίησης στοιχείων σχετικά με τις 

συμμετοχές και την προώθηση της διοργάνωσης πχ. πλήθος συμμετοχών, ονόματα 

συμμετεχόντων, κατηγορίες. 



 

 

❖ Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της διοργάνωσης, σε οποιοδήποτε στάδιο 

της διαδικασίας, αλλά και εμπλουτισμού, κατάργησης ή συγχώνευσης κατηγοριών βραβείων. 

❖ Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μόνο αν υποβάλλονται στην ελληνική ή την 

αγγλική γλώσσα. Η ίδια προϋπόθεση ισχύει και για όλο το συνοδευτικό υλικό. 

❖ Κάθε υποψηφιότητα θα πρέπει να συνοδεύεται από τις ακόλουθες πληροφορίες: 

o Στοιχεία του ενδιαφερομένου/ ενδιαφερομένων που υποβάλλει/υποβάλλουν την 

υποψηφιότητα. 

o Αναλυτική περιγραφή των κριτηρίων του διαγωνισμού που πληροί το προϊόν. 

o Σύντομη περιγραφή της συμμετοχής μέχρι 300 λέξεις (ενδέχεται να δημοσιευθεί). 

o Συμπληρωματικές πληροφορίες μπορούν να σταλούν ηλεκτρονικά, σε συσκευή 

αποθήκευσης USB ή ανάλογη.  Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιέχονται σε αρχεία pdf, 

jpeg, Word ή PowerPoint. Οι πληροφορίες που αποστέλλονται θα πρέπει να είναι σχετικές με 

τη δήλωση υποψηφιότητας. Τα συμπληρωματικά αυτά στοιχεία θα πρέπει να είναι 

περιεκτικά και ξεκάθαρα. 

o Αντίγραφο του προς αξιολόγηση προϊόντος, εφόσον διατίθεται.  

❖ Με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό OLIVE CHALLENGE οι συμμετέχοντες ρητά δέχονται 

ότι δίνουν την ελεύθερη και ρητή άδειά τους κατά την έννοια του του Ν. 4624/2019, (Αρχή 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 

2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για 

την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις), 

σχετικά με την τήρηση αρχείων από τον διοργανωτή και την επεξεργασία τους για τη 

διεξαγωγή και δημοσιότητα τις ανάγκες του Διαγωνισμού και για σκοπούς πληροφόρησης 

και επικοινωνίας ή για προγράμματα προώθησης που σχετίζονται άμεσα και αποκλειστικά 

με τον διαγωνισμό OLIVE CHALLENGE σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν. 4624/2019.  

 

 



 

 

❖ Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών και να 

δημοσιεύσει τις φωτογραφίες τους, να παρουσιάσει ταινίες ή βίντεο μαζί τους σχετικά με την 

απονομή των βραβείων κλπ. στα έντυπα μέσα ενημέρωσης ή στην ιστοσελίδα του 

διαγωνισμού OLIVE CHALLENGE και να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε σχετική εκδήλωση κατά 

τη διακριτική του ευχέρεια για λόγους διαφήμισης και προώθησης.  

❖ Οι νικητές, μαζί με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό OLIVE CHALLENGE, συμφωνούν 

ανεπιφύλακτα να εμφανίζονται σε οποιοδήποτε σχετικό πρόγραμμα μάρκετινγκ ή στη χρήση 

του ονόματός τους ή της εικόνας ή του βίντεο/ ταινίας, στην οποία θα εμφανίζονται από τον 

οικοδεσπότη για σκοπούς προώθησης της εμπορίας, χωρίς οποιαδήποτε αμοιβή ή 

αποζημίωση.  

❖ Ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα α) να τροποποιήσει τους όρους συμμετοχής στον 

διαγωνισμό OLIVE CHALLENGE, β) να αναβάλει, γ) να ακυρώσει την προκήρυξη χωρίς 

προηγούμενη ειδοποίηση και να ανακοινώσει τις αλλαγές μέσω του δικτυακού τόπου 

http://www.olivechallenge.org. H Διοργάνωση δεσμεύεται επίσης, ότι δεν θα αποκαλύψει 

στους συμμετέχοντες οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τους κριτές που είναι υπεύθυνοι 

για την αξιολόγηση των προτάσεών τους, καθώς και τη βαθμολογία αξιολόγησης και την 

κατάταξη των υποβληθεισών προτάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του OLIVE CHALLENGE και 

μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.  

❖ Όλες και όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να συμμετέχουν σε διαφημιστικά μέσα 

ενημέρωσης και σε εκδηλώσεις τύπου σχετικά με τον διαγωνισμό OLIVE CHALLENGE. Αυτό 

περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, τη διεξαγωγή συνεντεύξεων και την παροχή πληροφοριών 

για δελτία τύπου και άλλο διαφημιστικό υλικό.  

❖ Όλες και όλοι οι συμμετέχοντες δεσμεύονται ότι θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα 

επώασης (incubator) εφ’ όσον επιλεγούν. 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό OLIVE CHALLENGE απαιτεί και συνεπάγεται πλήρη και 

ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής.  
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από τις Επιτροπές του OLIVE CHALLENGE σύμφωνα με 

τις διαδικασίες που περιέχονται στη φόρμα δήλωσης συμμετοχής. Η σύσταση της Κριτικής 

Επιτροπής δεν θα είναι ανακοινώσιμη, καθώς επίσης και οι συναντήσεις των Μελών της. 

Ο διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να απορρίψει ή να ακυρώσει, 

οποτεδήποτε, προσωρινά ή οριστικά, την συμμετοχή μιας πρότασης στο Διαγωνισμό, χωρίς 

προηγούμενη ειδοποίηση. 

Οι προτάσεις θα δοθούν στην Κριτική Επιτροπή προς αξιολόγηση, χωρίς κανενός είδους 

ταυτοποίηση, εξασφαλίζοντας έτσι την αμεροληψία των κριτών. Ένας μοναδικός κωδικός 

προσδίδεται και ταυτοποιεί την κάθε πρόταση. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ 

Κάθε υποψηφιότητα λαμβάνει βαθμολογία από 1 ως 100. 

Οι υποψηφιότητες θα καταταχθούν στις παρακάτω κατηγορίες σύμφωνα με την τελική 

βαθμολογία που θα λάβουν: 

 Εξαιρετικές. Προτάσεις με 90% και παραπάνω συνολικών βαθμών 

 Αξιόλογες. Προτάσεις με βαθμούς μεταξύ 80% και 90% 

 Ενδιαφέρουσες. Προτάσεις με βαθμούς μεταξύ 70% και 80% 

Οι εκπρόσωποι των διοργανωτών ενημερώνουν τους νικητές για τη διάκριση που έχουν λάβει 

προκειμένου να προσέλθουν ή να αποστείλουν εκπρόσωπό τους στην επίσημη τελετή 

απονομής των βραβείων OLIVE CHALLENGE, η οποία θα ανακοινωθεί έγκαιρα. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Οι διοργανωτές και οι συμμετέχοντες στις επιτροπές έχουν υποχρέωση εχεμύθειας σε σχέση 

με τις υποψηφιότητες. Μόνο στοιχεία που αφορούν τους νικητές κάθε βραβείου θα 

δημοσιοποιούνται πριν ή μετά την παρουσίαση των υποψηφίων. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο 

οι δηλώσεις συμμετοχής δεν θα πρέπει να περιέχουν υλικό το οποίο δεν επιθυμούν οι 

συμμετέχοντες να δημοσιοποιηθεί. 



 

 

Όλες και όλοι οι υποψήφιοι και οι νικητές αποδέχονται ότι ο διοργανωτής θα προβεί σε 

δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τα βραβεία OLIVE CHALLENGE, οι οποίες ενδέχεται να 

περιέχουν αναφορές στους υποψήφιους ή/ και στους νικητές. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής είναι οριστικές και δεν θα λαμβάνεται υπόψη καμία 

αλληλογραφία που απευθύνεται απευθείας σε αυτούς, πέρα από τη φόρμα συμμετοχής και 

το συνοδευτικό υλικό. Οι υποψήφιοι για βράβευση θα ενημερωθούν στις αρχές Μαρτίου του 

2020. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ή ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΚΡΙΘΟΥΝ 

➢ Coaching και Mentoring από τα Μέλη του Advisory Committee, στο οποίο συμμετέχουν 

διακεκριμένοι επιχειρηματίες, εξειδικευμένοι leadership coaches και κορυφαίοι 

Πανεπιστημιακοί. 

➢ Δικτύωση με τις σημαντικότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. 

➢ Εκπαίδευση στο πλαίσιο συνεργασίας με Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, 

καθώς και Ιδιωτικά Κολλέγια και Πανεπιστήμια. 

➢ Υποστήριξη στο πλαίσιο αναζήτησης επιχειρηματικών κεφαλαίων ή δημιουργίας capital 

ventures με στόχο την υλοποίηση των ιδεών – προτάσεων των διαγωνιζομένων. 

➢ Σεμινάρια και εργαστήρια από αναγνωρισμένους επιστήμονες. 

➢ Mentoring από επιτυχημένους επιχειρηματίες, οι οποίοι θα μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις 

και τις εμπειρίες τους.  

➢ Δικαίωμα χρήσης του λογοτύπου OLIVE CHALLENGE στο επικοινωνιακό υλικό και τον 

ιστότοπό τους. 

➢ Προβολή των βραβευμένων ιδεών μέσω των ΜΜΕ και ιδιαίτερα των χορηγών επικοινωνίας.  

➢ Παρουσίαση των διακεκριμένων ιδεών/ προτάσεων στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού, της 

«ΦΙΛΑΙΟΣ» και των ιστοσελίδων των φορέων που παρέχουν την αιγίδα τους.  

➢ Απονομή βραβείων σε επίσημη τελετή, παρουσία εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου 

και της ακαδημαϊκής κοινότητας. 



 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

Για οποιαδήποτε ερώτησή σας σε σχέση με τον διαγωνισμό OLIVE CHALLENGE μπορείτε να 

επικοινωνείτε με την Γραμματεία της Λέσχης στα τηλέφωνα +30 210 3238315, +30 210 

3238092 ή στο e–mail: info@olivechallenge.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερολόγιο 2019/2020 

 

Υποβολή 

υποψηφιότητας 

Οι ενδιαφερόμενοι, αφού ενημερωθούν και 

αποδεχθούν τους όρους συμμετοχής, 

συμπληρώνουν την αίτηση υποβολής 

υποψηφιότητας 

Μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου 2020 

 

Παράδοση 

φακέλου 

Αποστολή σύμφωνα με τις οδηγίες που 

αναφέρονται  

στην ιστοσελίδα μας: 

Μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2020 

  

mailto:info@olivechallenge.gr


 

 

Αξιολόγηση 10 Φεβρουαρίου - 20 Φεβρουαρίου 2020   

Αποτελέσματα 

Αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στους συμμετέχοντες στις 

24/2/2020 

 

DEMO DAY 8 Μαρτίου 2020  

Επώαση 1/4/2020 έως 30/10/2020 (πλην Αυγούστου)  

 

 
 
  



 

 

 


