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O Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) ανακοινώνει με μεγάλη χαρά τους νικητές 

των φετινών διαγωνισμών MyGalileoSolution & MyGalileoDrone.  Έπειτα από γόνιμες 

συζητήσεις, η κριτική επιτροπή επέλεξε τις νικήτριες ομάδες και στους δύο 

διαγωνισμούς με βάση όχι μόνο τη χρήση του Galileo, αλλά και την προσανατολισμένη 

στην αγορά προσέγγισή τους και τις δυνατότητες ευρείας αξιοποίησης. Οι νικήτριες 

ομάδες ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια της Ημέρας Επιχειρηματικότητας, την οποία 

διοργάνωσε ο GSA στις 2 Μαρτίου. Έτσι, λοιπόν, για να βάλουμε τέλος στην αγωνία, οι 

νικητές είναι... 

Στον διαγωνισμό MyGalileoDrone, το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στην ομάδα Abzero 

(Ιταλία), για το Nautilus, μια μοναδική λύση παρακολούθησης της αυτόνομης παράδοσης 

ιατρικών προϊόντων. Το δεύτερο βραβείο απονεμήθηκε στη Spectralight (Πολωνία) για το 

SpectraDrone, μια εφαρμογή σχετικά με εξωτερικές δραστηριότητες αναψυχής. Η ThunderFly 

(Τσεχική Δημοκρατία) έλαβε το τρίτο βραβείο για το TF-ATMON — ένα σύστημα για την 

εκτέλεση επιτόπιων ατμοσφαιρικών μετρήσεων, ενώ το τέταρτο βραβείο απονεμήθηκε στη 

Raytrack (Ισπανία) για το 5GBeamCheck, το οποίο χρησιμοποιεί μη επανδρωμένα οχήματα 

αέρος (UAV) για την εκτέλεση δοκιμών κεραίας 5G. Η νικήτρια ομάδα λαμβάνει 100 000 EUR, 

ενώ η ομάδα που κατέλαβε τη δεύτερη θέση λαμβάνει 60 000 EUR, η ομάδα που κατέλαβε την 

τρίτη θέση 40 000 EUR και η ομάδα που κατέλαβε την τέταρτη θέση 30 000 EUR. 

Στον διαγωνισμό MyGalileoSolution, την πρώτη θέση στην κατηγορία 1 («από την ιδέα στο 

πρωτότυπο») καταλαμβάνει το VisionAnchor (Σλοβενία) το πρώτο παγκόσμιο σύστημα 

βιντεοπαρακολούθησης της άγκυρας σκαφών , το δεύτερο βραβείο απονέμεται στο BitPet 

(Νορβηγία), ένα παιχνίδι ενισχυμένης πραγματικότητας για κινητά τηλέφωνα, όπου κάθε 

παίκτης αναλαμβάνει τη φροντίδα ενός ψηφιακού κατοικίδιου ζώου και το τρίτο βραβείο 

απονέμεται – στο BeeLive (Ελλάδα),  ένα εργαλείο λήψης αποφάσεων και κοινωνικής 

δικτύωσης για μελισσοκόμους, το οποίο είναι βασισμένο σε συσκευές εξοπλισμένες με 

σύστηματα GNSS. Εν τω μεταξύ, στην κατηγορία 2 (από το πρωτότυπο στο προϊόν), οι τρεις 

κορυφαίες ομάδες είναι οι εξής: στην πρώτη θέση βρίσκεται η 10Lines (Εσθονία), που 

προτείνει λύσεις αυτόνομης σήμανσης χώρων στάθμευσης, στη δεύτερη θέση ακολουθεί η V-

Labs (Ελβετία),  μια λύση ενισχυμένης πραγματικότητας για την απεικόνιση, τη μέτρηση και 

την τροποποίηση γεωχωρικών δεδομένων με ακρίβεια εκατοστόμετρου, και στην τρίτη θέση η 

Lympik Oculus (Αυστρία), μια εφαρμογή αθλητικών αναλύσεων. Ο MyGalileoSolution είναι ο 

μεγαλύτερος διαγωνισμός που έχει διοργανωθεί ποτέ από τον GSA, με βραβεία συνολικού 

ύψους σχεδόν 1,5 εκατ. ευρώ τα οποία απονέμονται σε 50 ομάδες, συμπεριλαμβανομένων 

των έξι επικρατέστερων υποψηφίων. Τα βραβεία του διαγωνισμού κυμαίνονται από 

15 000 EUR έως 60 000 EUR. 

 

http://www.gsa.europa.eu/
https://twitter.com/EU_GNSS
https://www.facebook.com/EuropeanGnssAgency
https://www.instagram.com/space4eu/
https://www.linkedin.com/company/european-gnss-agency
https://euagencies.eu/
https://www.slideshare.net/EU_GNSS
https://www.youtube.com/user/egnos1
https://www.gsa.europa.eu/mygalileosolution
https://www.gsa.europa.eu/mygalileodrone
https://www.gsa.europa.eu/entrepreneurship-day
https://www.visionanchor.net/
https://www.bitpet.io/
https://beelive.website/
https://10-lines.com/
https://v-labs.ch/
https://v-labs.ch/
https://lympik.com/oculus/
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Προώθηση της αξιοποίησης του Galileo 

Στο πλαίσιο της Ημέρας Επιχειρηματικότητας, οι κορυφαίοι διαγωνιζόμενοι και από τους δύο 

διαγωνισμούς παρουσίασαν τις υποψηφιότητές τους και προώθησαν τις ιδέες τους, ενώ στη 

συνέχεια ανακοινώθηκαν οι νικήτριες ομάδες και έγινε η απονομή των βραβείων.  

«Ο φετινός διαγωνισμός ήταν εξαιρετικός και συγχαίρω όλους τους νικητές για τη νίκη τους», 

δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του GSA Rodrigo da Costa. «Οι διαγωνισμοί 

MyGalileoSolution και MyGalileoDrone διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση και 

την αξιοποίηση του Galileo σε ευρύ φάσμα τμημάτων της αγοράς. Ένας από τους βασικούς 

ρόλους του GSA, και του EUSPA στο μέλλον, είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του 

κατάντη βιομηχανικού κλάδου (downstream market) της ΕΕ μέσω της στήριξης των φορέων 

καινοτομίας, καθώς και των μικρομεσαίων και  νεοφυών επιχειρήσεων. Αυτό ακριβώς μας 

βοηθούν να επιτύχουμε οι δύο αυτοί διαγωνισμοί», δήλωσε. 

Σχετικά με τους διαγωνισμούς MyGalileoDrone και MyGalileoSolution 

Ο MyGalileoSolution και ο MyGalileoDrone αποτελούν συνέχεια του διαγωνισμού 

MyGalileoApp. Οι διαγωνισμοί, οι οποίοι διήρκησαν 6 μήνες, περιλάμβαναν πολλούς γύρους 

επισκοπήσεων με τη συμμετοχή του GSA καθώς και εμπειρογνωμόνων της αγοράς και του 

κλάδου της τεχνολογίας. Οι ομάδες έλαβαν καθοδήγηση σε διάφορα θέματα. Περισσότερες 

από 600 αιτήσεις υποβλήθηκαν και για τους δυο διαγωνισμούς με  80 νεοφυείς επιχειρήσεις 

να λαμβάνουν υποστήριξη από τον GSA προκειμένου να κάνουν το όνειρό τους 

πραγματικότητα. 

Οι ομάδες προέρχονται από διάφορες περιοχές της Ευρώπης και εκπροσωπούν τόσο την 

ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και τη βιομηχανία. Περιλαμβάνουν νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ 

από ευρύ φάσμα τμημάτων της αγοράς. Το συνολικό ύψος των βραβείων των διαγωνισμών 

ανέρχεται σε 1,7 εκατ. ευρώ, όπου περιλαμβάνονται μεγάλα βραβεία για τις κορυφαίες ομάδες 

και μικρότερα βραβεία για επιλέξιμες λύσεις. Οι διαγωνιζόμενοι αξιολογήθηκαν με βάση 

κριτήρια όπως η καινοτομία, η συνάφεια του Galileo, το δυναμικό της αγοράς και η 

σκοπιμότητα υλοποίησης των ιδεών.  

Σχετικά με την Ημέρα Επιχειρηματικότητας 

Η Ημέρα Επιχειρηματικότητας, που διοργανώνεται από τον GSA στις 2 Μαρτίου, αποτελεί μία 

από τις πρώτες εκδηλώσεις που ξεκίνησαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας CASSINI. Η 

εκδήλωση διάρκειας μισής ημέρας είναι μία από τις πολλές προσεχείς δραστηριότητες που 

πρόκειται να διοργανώσει ο GSA, με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας μέσω της 

παροχής ευκαιριών σε επιχειρηματίες και φορείς καινοτομίας. 

Στόχος της εκδήλωσης είναι η προώθηση δημιουργικών ιδεών και κερδοφόρων 

επιχειρηματικών ευκαιριών που βασίζονται στο EGNSS, η ευαισθητοποίηση σχετικά με τον 

ρόλο του κατάντη διαστημικού τομέα στην επίτευξη των κοινών στόχων και προτεραιοτήτων 

της ΕΕ και η παροχή πλατφόρμας δικτύωσης για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gsa.europa.eu/
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https://www.facebook.com/EuropeanGnssAgency
https://www.instagram.com/space4eu/
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https://www.gsa.europa.eu/newsroom/news/entrepreneurship-day-showcase-most-innovative-galileo-based-solutions
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-space-policy/space-research-and-innovation/cassini_en


WWW.GSA.EUROPA.EU 
The information is subject to a Disclaimer. Copyright Notice and Protection of personal data.  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του GSA 
 

 

 

Σχετικά με τον Οργανισμό του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) 
 

Ο Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) είναι ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

που είναι αρμόδιος για τη διαχείριση των λειτουργιών, την ασφάλεια και την παροχή 

υπηρεσιών στα παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης (GNSS), Galileo και EGNOS 

της Ευρώπης. Με τη συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τη βιομηχανία, τους παρόχους 

υπηρεσιών και τις κοινότητες χρηστών, ο GSA εξασφαλίζει την υψηλότερη απόδοση των 

ευρωπαϊκών επενδύσεων GNSS, πολλαπλασιάζοντας τα οφέλη των διαστημικών εφαρμογών 

για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης, τονώνοντας την καινοτομία και την 

ανταγωνιστικότητα και εξασφαλίζοντας βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του GSA . 
 

 

 Για περισσότερες πληροφορίες: 

Cristina Comunian 

GSA Communications Officer 
Cristina.COMUNIAN@gsa.europa.eu 
Tel. +420 234 766 780 
Mobile: +420 778 537 344 

 

 
 
Marie Ménard 

GSA Communications Officer 
Marie.Menard@gsa.europa.eu 
Tel +420 237 766 627 
Mobile: +420 602 619 776 
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