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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

για το  

«Διαγωνισμό Εφαρμοσμένης Καινοτομίας 2023» 

 

Υποβολή Αιτήσεων έως 22/1/2023 
 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η υλοποίηση της Δράσης με τίτλο «Διαγωνισμός 

Εφαρμοσμένης Καινοτομίας 2023» από το Κέντρο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας 

«Αρχιμήδης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). 

 

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρο Καινοτομίας Περιφέρειας Αττικής 

(ΚΕ.Κ.Π.Α.)» με κωδικό 2018ΕΠ0851000051 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030984 στο Ε.Π. 

«Αττική» 2014 – 2020 και χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 

Αττικής. 

 

Το Κέντρο Αρχιμήδης του ΕΚΠΑ, είναι ο διοργανωτής του διαγωνισμού για λογαριασμό 
του ΕΚΠΑ και προσκαλεί τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΕΚΠΑ να 
υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Οι αναλυτικές προδιαγραφές του 
Διαγωνισμού παρουσιάζονται στη συνέχεια. Η αίτηση συμμετοχής συμπληρώνεται 
ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας  
Αρχιμήδης https://archimedes.uoa.gr/.  
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 22/1/2023 
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Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Διαγωνισμός με τίτλο «Διαγωνισμός Εφαρμοσμένης Καινοτομίας 2023» (από εδώ και 
στο εξής αναφερόμενος ως «Διαγωνισμός») διοργανώνεται από το Κέντρο Καινοτομίας & 
Επιχειρηματικότητας «Αρχιμήδης» του ΕΚΠΑ.   

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μεμονωμένους ερευνητές ή/και ερευνητικές ομάδες που 
αποτελούνται από τουλάχιστον ένα μέλος ΔΕΠ του ΕΚΠΑ και οι οποίοι πραγματοποιούν 
εφαρμοσμένη έρευνα η οποία είναι συναφής με τους τομείς προτεραιότητας της 
Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Αττικής (RIS3). 

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι:   

▪ να ενθαρρύνει τους ερευνητές να «βγουν από το εργαστήριο» και να εξετάσουν τις 
πρακτικές εφαρμογές των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων, και 

▪ να συνεισφέρει στην ανάδειξη και προβολή της έρευνας που έχει αντίκτυπο τόσο στην 
κοινωνία όσο και στην οικονομία.  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα εξετάσει όλες τις υποβληθείσες αιτήσεις με βάση 
συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης και θα βραβεύσει τελικά τρεις (3) προτάσεις. 

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω email, για τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησής τους μετά την υποβολή της πρότασής τους. 
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B. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα ακόλουθα στάδια.  

 

ΣΤΑΔΙΟ 1: Υποβολή Προτάσεων   

Στο πρώτο στάδιο, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την πρότασή τους 
ηλεκτρονικά.  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μεμονωμένοι ερευνητές ή/και ερευνητικές ομάδες που να 
αποτελούνται από τουλάχιστον ένα μέλος ΔΕΠ του ΕΚΠΑ. Απαραίτητη προϋπόθεση 

συμμετοχής στο Διαγωνισμό είναι η συνάφεια των ερευνητικών αντικειμένων με τα πεδία 
εξειδίκευσης της Περιφερειακής Στρατηγικής της Αττικής (RIS3), όπως ορίζονται από την 
Περιφέρεια Αττικής: 

1. Δημιουργική οικονομία  
- Χειροτεχνία, κόσμημα  
- Ένδυση, Έπιπλο  
- Εφαρμογές και Τεχνολογίες Παιγνίων  
- Εκπαιδευτικές εφαρμογές, εργαλεία και μέθοδοι  
- Media, Κινηματογράφος  
- Πολιτισμός  
- Τουρισμός/Αναψυχή 
 
2. Γαλάζια οικονομία 
- Περιβαλλοντική τεχνολογία  
- Γαλάζια Βιοτεχνολογία  
- Ναυτιλία, smart transport , green shipping  
- Ναυπηγική  
- Υλικά -Λιμενικές Κατασκευές  

ΣΤΑΔΙΟ 1: 

ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΤΑΔΙΟ 2: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΣΤΑΔΙΟ 3: 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
WORKSHOPS

ΣΤΑΔΙΟ 4:

ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΤΑΔΙΟ 5: 

ΑΝΟΙΧΤΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
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- Αγροδιατροφή 
- Θαλάσσιος Τουρισμός/Αναψυχή 
 
3. Βιώσιμη οικονομία των αναγκών  
- Φάρμακο/Υγεία 
- Smart city, smart building, smart transport  
- Περιβαλλοντική τεχνολογία 
- Ενέργεια: ΑΠΕ, εξοικονόμηση ενέργειας, smart grids 
- Αγροδιατροφή 
- Υλικά κατασκευές 
 
Επίσης, στα παραπάνω πεδία προστίθενται και 
- οι εφαρμογές και τεχνολογίες διαστήματος και γεωπληροφορικής  
- το λογισμικό και εφαρμογές μικρο/νάνο-ηλεκτρονικής 
 
Η υποβολή των προτάσεων των ενδιαφερομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά 

ηλεκτρονικά και συγκεκριμένα μέσω ειδικής φόρμας αίτησης, με ερωτήσεις που αφορούν 

στα εξής πεδία: 

α) την αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της πρότασης, 

β) τα δημοσιευμένα άρθρα, πρακτικές εφαρμογές και οτιδήποτε σχετίζεται με τη διάδοση 

και προώθηση της προτεινόμενης καινοτομίας, 

γ) τη σύνθεση της ερευνητικής ομάδας (εάν πρόκειται για ομάδα) και το αρχείο με τα 

βιογραφικό/ά σημείωμα/σημειώματα του ερευνητή/κύριων μελών της ερευνητικής 

ομάδας. 

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων: 22 Ιανουαρίου 2023   

 

ΣΤΑΔΙΟ 2: Αξιολόγηση Προτάσεων και Επιλογή  

Στο δεύτερο στάδιο, οι κατατιθέμενες προτάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής στο Διαγωνισμό, θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης και θα 
επιλεχθούν συνολικά δέκα (10) προτάσεις. Τα Κριτήρια Αξιολόγησης βάση των οποίων θα 
γίνει η επιλογή των νικητών, περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα Δ, και αφορούν: α) 
στο βαθμό καινοτομίας, β) στην απήχηση της εφεύρεσης, και γ) στο σχέδιο αξιοποίησης.  

Η σύνθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελείται από τους Κοσμήτορες των Σχολών του 
ΕΚΠΑ, ως εξής: 

1. Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητής Εμμανουήλ Πικουλής 

2. Κοσμήτορας Νομικής Σχολής, Καθηγητής Λίνος-Αλέξανδρος Σισιλιάνος 

3. Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Καθηγητής Νικόλαος 

Ηρειώτης 

4. Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών της Αγωγής, Καθηγητής Θωμάς Κ. Μπαμπάλης 

5. Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών, Καθηγητής Ιωάννης Π. Εμμανουήλ 
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6. Κοσμήτορας Σχολής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Καθηγητής Κωνσταντίνος 

Καρτερολιώτης 

7. Κοσμήτορας Φιλοσοφικής Σχολής, Καθηγητής Αχιλλέας Χαλδαιάκης 

8. Κοσμήτορας Θεολογικής Σχολής, Καθηγητής Χρήστος Καραγιάννης 

Επιπρόσθετα, στην Επιτροπή Αξιολόγησης θα συμμετάσχει και εκπρόσωπος του 
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής.  

Η αξιολόγηση και επιλογή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί εντός Φεβρουαρίου 2023. 

 

ΣΤΑΔΙΟ 3: Συμμετοχή σε Εργαστήρια (Workshops)  

Οι δέκα επιλεγμένοι υποψήφιοι θα προσκληθούν να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά 
σεμινάρια σε θέματα καινοτομίας, προστασίας, και εμπορικής αξιοποίησης. Τα σεμινάρια 
προσφέρονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιτάχυνσης της Μεταφοράς Τεχνολογίας 
«From the Lab to the Market» που υλοποιεί το Κέντρο Αρχιμήδης. Επιπλέον, θα 
επωφεληθούν από υπηρεσίες coaching σε θέματα προστασίας και διαχείρισης της 
Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ), από τα στελέχη του Κέντρου «Αρχιμήδης». Στο πλαίσιο αυτής 
της διαδικασίας, θα εντοπιστεί η παρούσα κατάσταση ΔΙ και θα πραγματοποιηθεί 
καταγραφή αναγκών για την προστασία της ΔΙ των υποβληθέντων ερευνητικών 
προτάσεων.  

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν εντός Φεβρουαρίου 2023.  

 

ΣΤΑΔΙΟ 4: Επανυποβολή προτάσεων  

Σε συνέχεια των εκπαιδευτικών σεμιναρίων και με τη γνώση που θα έχουν αποκομίσει, οι 
δέκα (10) προκριμένοι ερευνητές, οι ερευνητικές ομάδες θα κληθούν να βελτιώσουν την 
πρότασή τους και να τη διαμορφώσουν στην τελική της μορφή. Οι ερευνητικές προτάσεις 
στην τελική τους μορφή θα υποβληθούν εκ νέου, στην Επιτροπή Αξιολόγησης.  

Η καταληκτική ημερομηνία για την επανυποβολή προτάσεων θα είναι εντός Μαρτίου 
2023. 

ΣΤΑΔΙΟ 5:  Ανοιχτή Εκδήλωση  

Σε ανοιχτή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σε 
μεταγενέστερο στάδιο, οι δέκα υποψήφιοι θα κληθούν να παρουσιάσουν την ερευνητική 
τους πρόταση ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης. Στη συνέχεια, θα επιλεχθούν και θα 
ανακοινωθούν οι τρεις (3) Νικητές του Διαγωνισμού. Σημειώνεται ότι η εκδήλωση 
παρουσίασης και βράβευσης είναι ανοιχτή σε όλη την διδακτική και ερευνητική κοινότητα 
του ΕΚΠΑ, και όχι μόνο σε όσους υπέβαλαν πρόταση.  

Η ανοιχτή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί εντός Μαρτίου 2023.  
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Γ. ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Τα βραβεία των Νικητών είναι χρηματικά, ως εξής: 

1Ο ΒΡΑΒΕΙΟ: 10.000€  

2Ο ΒΡΑΒΕΙΟ: 8.000€  

3Ο ΒΡΑΒΕΙΟ: 6.000€  

Σε περίπτωση που μία πρόταση έχει υποβληθεί από παραπάνω από ένα μέλος ΔΕΠ, 
σημειώνεται πως το χρηματικό έπαθλο μοιράζεται αποκλειστικά και μόνο μεταξύ των 
μελών ΔΕΠ του ΕΚΠΑ που έχουν υποβάλλει την πρόταση.  

Σημειώνεται επιπρόσθετα ότι, οι επιλεγμένες προτάσεις θα τύχουν προβολής σε έντυπα 
και ηλεκτρονικά μέσα. 

 

Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

 

 

 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  

Βαθμός Καινοτομίας 

Προγενέστερη τεχνική για την παρούσα εφεύρεση. Ποιο 

πρόβλημα προσπαθεί να λύσει η εφεύρεση; Ποιες είναι 

οι υπάρχουσες λύσεις; Σημεία υπεροχής της παρούσας 

εφεύρεσης.  

Απήχηση Εφεύρεσης  

Ποιοι είναι οι εν δυνάμει χρήστες της τεχνολογίας (αν 
είναι διαφορετικοί από τους αποδέκτες); Ποιοι είναι οι 
εν δυνάμει αποδέκτες της τεχνολογίας; Πόσο σημαντική 
είναι η επίλυση του προβλήματος για τους αποδέκτες; 
Πόσο μεγάλη είναι η αγορά στην οποία απευθύνεται η 
εφεύρεση; 

Σχέδιο Αξιοποίησης  

Ποιος είναι ο βαθμός τεχνολογικής ετοιμότητας του 
σχεδίου (Technology Readiness Level-TRL); Έχουν 
προσδιοριστεί τα επόμενα στάδια της έρευνας; Ποια 
είναι η στρατηγική προστασίας της διανοητικής 
ιδιοκτησίας; Ποιο είναι το πλάνο αξιοποίησης της 
έρευνας; Έχουν γίνει βήματα προς αυτή την 
κατεύθυνση; 
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Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων 
ανεξαιρέτως των όρων του Διαγωνισμού και τη σχετική δέσμευση των συμμετεχόντων. 
 
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μια πρόταση, ενώ κάθε άτομο/ερευνητής 
μπορεί να είναι μέλος μόνο μιας ομάδας.  
 
Με την υποβολή της ιδέας κάθε μεμονωμένος υποψήφιος ή ομάδα δηλώνει ότι: 

«Η Ιδέα που θα παρουσιάσουμε είναι προϊόν αποκλειστικά προσωπικής μας εργασίας, δεν 

εμπεριέχονται σε αυτήν στοιχεία λογοκλοπής, ούτε παραβιάζονται οι κανόνες περί 

διανοητικής ιδιοκτησίας. Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που τυχόν προκύψουν 

από την ως άνω πρόταση που θα συμμετέχει στον διαγωνισμό θα ανήκουν κατά ένα 

ποσοστό στο ΕΚΠΑ και από κοινού σε όλη την ομάδα, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά 

από εσωτερικό συμφωνητικό των μελών της ομάδας. Σε περίπτωση που αποφασίσουμε να 

εκμεταλλευτούμε, από κοινού ή χωριστά και με οποιονδήποτε τρόπο, το αποτέλεσμα της 

επιχειρηματικής ιδέας, κατά την εκμετάλλευσή της θα γίνεται αναφορά στον Διαγωνισμό». 

Εάν η πρόταση αφορά σε εργασία που έχει ήδη δημοσιευθεί πλήρης ή κατά ένα μέρος της 

ή εάν έχει παρουσιαστεί σε επιστημονικό συνέδριο, οι συμμετέχοντες πρέπει να 

αναφέρουν πού και πότε έχει δημοσιευθεί ή παρουσιαστεί και να υποβάλουν ένα 

αντίτυπο της δημοσίευσης ή της παρουσίασης. 

Εφόσον υπάρχει κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή 

οποιοδήποτε σχετικό αίτημα, θα πρέπει αυτό να αναφερθεί και να υποβληθεί το 

απαιτούμενο αποδεικτικό, όταν ζητηθεί. Εάν δεν έχει προηγηθεί κατοχύρωση 

δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή δεν έχει υποβληθεί οποιοδήποτε 

σχετικό αίτημα στις αρμόδιες αρχές ρητώς, εφιστάται η προσοχή των συμμετεχόντων στην 

τυχόν απώλεια σχετικών δικαιωμάτων μέσω της συμμετοχής τους στον διαγωνισμό και 

της προβολής της εργασίας τους. Οι συμμετέχοντες με την υποβολή της υποψηφιότητάς 

τους στο Διαγωνισμό δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν κάθε σχετικό κίνδυνο από την 

συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό σε σχέση με το έργο τους και τις συνέπειες της μη 

προγενέστερης κατοχύρωσης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ενδεικτικά 

απώλεια δυνατότητας κατοχύρωσης δικαιωμάτων ΔΙ με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με 

κατάθεση σχετικής αίτησης σε επίσημους Οργανισμούς, όπως  Οργανισμός Βιομηχανικής 

Ιδιοκτησίας, European Patent Office κλπ). Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης 

δεσμεύονται με συμφωνητικό εχεμύθειας. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί πως η τελική 

φάση του Διαγωνισμού θα είναι ανοικτή στο κοινό. Στην τελική αυτή φάση το κοινό θα 

μπορεί να παρακολουθήσει τις παρουσιάσεις, αλλά δεν θα έχει πρόσβαση στις τελικές 

προτάσεις. 

Κάθε μεμονωμένος συμμετέχων/ομάδα φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη κατά 

παντός τρίτου για την πρόταση που υποβάλλει και για την ακρίβεια των στοιχείων που  

https://innovinagri.aua.gr/wp-content/uploads/2021/11/oroi_perigrafi_diagonismou.pdf
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δηλώνει. Επίσης, αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη έναντι του Διοργανωτή για οποιαδήποτε 

αξίωση τρίτου τυχόν προβληθεί για αποζημίωση, κάθε είδους έξοδα και δαπάνες, ή 

απαιτήσεις τρίτων που τυχόν προέλθουν από παραβιάσεις των Όρων του Διαγωνισμού ή 

δικαιωμάτων τρίτων, όπως, ενδεικτικά, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικά ή βιομηχανικά απόρρητα ή τυχόν άλλα δικαιώματα 

τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. 

Προτάσεις οι οποίες περιέχουν παράνομο ή ανήθικο περιεχόμενο αποκλείονται αυτόματα 

από τον Διαγωνισμό, όπως και όσες παραβαίνουν τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις 

του Διαγωνισμού. 

Διευκρινίζεται ότι ο Διοργανωτής δύναται να αναλαμβάνει κάθε απαιτούμενη 

πρωτοβουλία προκειμένου να διασφαλίζει την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας 

αξιολόγησης και την επίτευξη των στόχων του Διαγωνισμού, ρητώς περιλαμβανομένης της 

δυνατότητας αντικατάστασης αξιολογητών που εμφανίζουν κώλυμα στην εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών τους από άλλους αξιολογητές. 

Στην Επιτροπή Αξιολόγησης δεν μπορούν να μετέχουν μέλη που διατηρούν συγγένεια εξ 

αίματος ή εξ αγχιστείας έως β' βαθμό με κάποιον συμμετέχοντα (μεμονωμένο άτομο ή 

μέλος ομάδας). Στην περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη τέτοιας συγγένειας, κατά την 

διαδικασία της αξιολόγησης, το μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης θα απέχει από κάθε 

περαιτέρω ενέργεια σχετική με τη διαδικασία του Διαγωνισμού. 

Μετά το πέρας του Διαγωνισμού και την παράδοση των βραβείων, παύει να υπάρχει 

οποιαδήποτε υποχρέωση του Διοργανωτή. 

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει, να αναβάλει, να ακυρώσει ή να 

τροποποιήσει το Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση 

προς τους υποψήφιους συμμετέχοντες. 

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή/και να τροποποιήσει οποιονδήποτε 

από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού, χωρίς προηγούμενη 

συγκατάθεση των συμμετεχόντων. Ο Διοργανωτής θα ενημερώσει για τις τροποποιήσεις 

αυτές μέσω ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού. 
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Ζ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, ο Διοργανωτής θα τηρήσει αρχείο με τα ακόλουθα 

προσωπικά δεδομένα: 

(1)  των Συμμετεχόντων: Όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο, σχέση με ΕΚΠΑ 

(2) των Νικητών και κατά περίπτωση επιλαχόντων: (α) ονοματεπώνυμο, (β) αριθμό 

τηλεφώνου επικοινωνίας (γ) διεύθυνση αποστολής βραβείου (οδός, αριθμός, ΤΚ, Πόλη) 

(δ) ηλεκτρονική διεύθυνση (ε) άλλα στοιχεία που εμπεριέχονται στα έγγραφα 

ταυτοπροσωπίας που δύναται να υποδεικνύονται κατά τα ανωτέρω από τον Διοργανωτή 

προς τους σκοπούς επιβεβαίωσης της ταυτοπροσωπίας των Νικητών για την παραλαβή 

των βραβείων. 

Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της 

διενέργειας του Διαγωνισμού και, μετά τη διεξαγωγή της κλήρωσης, για το σκοπό 

ανάδειξης των Νικητών, επικοινωνίας με τους Νικητές και απόδοσης των βραβείων. 

ii. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων και των Νικητών θα είναι 

κατ’ αρχήν μόνο τα αρμοδίως εξουσιοδοτημένα στελέχη του Διοργανωτή που είναι 

επιφορτισμένα με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.  

iii. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών θα παραμένουν και θα 

αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα 

διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

iv. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών θα τηρηθούν για όσο 

χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και θα 

καταστρέφονται μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. 

v. Οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές έχουν το δικαίωμα πρόσβασης κατόπιν αιτήματός τους 

αφενός να ενημερωθούν για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται 

επεξεργασία και αφετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την 

επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση των ανακριβών 

προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, 

έχουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα 

φορητότητας και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας. 

vi. Τέλος, οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) 

εφόσον κρίνουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αντίκειται στην 

ισχύουσα νομοθεσία. 

vii. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους 

δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματά τους καθώς και για την άσκηση αυτών, 
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συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της συγκατάθεσής τους, οι Συμμετέχοντες και οι 

Νικητές μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στο Διοργανωτή, αποστέλλοντας μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@uoa.gr. 

viii. Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων 

υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται ο Διοργανωτής.  

Οι συμμετέχοντες συμφωνούν να συμμετέχουν σε αναφορές σχετικά με το Διαγωνισμό σε 

μέσα ενημέρωσης και στον τύπο. Αυτές οι αναφορές περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα 

παρακάτω: 

i.  Οι συμμετέχοντες ενδέχεται να κληθούν να παράσχουν μια σύντομη γραπτή 

περιγραφή που θα είναι διαθέσιμη στα μέσα ενημέρωσης και μπορεί να δημοσιοποιηθεί, 

είτε εν μέρει είτε στο σύνολό της. 

ii.  Οι συμμετέχοντες ενδέχεται να κληθούν να μιλήσουν σε συνεντεύξεις στα Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης σχετικά με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. 

iii.  Οι συμμετέχοντες συναινούν στη λήψη φωτογραφιών ή βίντεο για τις ανάγκες 

προβολής του Διαγωνισμού. 

iv.  Η συμμετοχή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στον τύπο δεν απαιτεί σε καμία 

περίπτωση από τους συμμετέχοντες να αποκαλύψουν οποιοδήποτε περιουσιακό 

δικαίωμα ή άλλη εμπιστευτική πληροφορία που σχετίζεται με την ιδέα τους. 

Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που θα συγκεντρωθούν θα διαγραφούν από τον 

Διοργανωτή οριστικά μετά το πέρας του διαγωνισμού με εξαίρεση εκείνα των Νικητών και 

για την εκπλήρωση των σκοπών του Διαγωνισμού που περιγράφονται στους όρους της 

παρούσας. 

Κάθε συμμετέχων στον Διαγωνισμό διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει οποτεδήποτε τη 

συμμετοχή του και την τυχόν συγκατάθεσή του επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία, 

οπότε το σύνολο των προσωπικών του δεδομένων θα διαγραφούν οριστικά από τον 

Διοργανωτή. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να επικοινωνήσουν με την κ. Διονυσία 

Ιωάννου, στο τηλέφωνο 210 368 9550 ή μέσω email στο ioannd@uoa.gr. 

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της 

διεξαγωγής του διαγωνισμού θα είναι το  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών. 

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των Νικητών, και, 

κατόπιν σχετικής συγκατάθεσης, να δημοσιεύσει τις φωτογραφίες τους, ή βίντεο μαζί 

τους, σχετικά με την απονομή των βραβείων στα έντυπα μέσα ενημέρωσης, στην 

ιστοσελίδα του Διαγωνισμού, ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και να 

χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε σχετική εκδήλωση κατά τη διακριτική του ευχέρεια για 
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λόγους διαφήμισης και προώθησης. Το δικαίωμα αυτό του Διοργανωτή δεν θεμελιώνει 

οποιαδήποτε αξίωση του συμμετέχοντα - νικητή για αμοιβή ή άλλου είδους αποζημίωση. 


