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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
 
1. Γεληθά  
 
α. Ο δηαγσληζκφο κε ηνλ ηίηιν «2

νο
 Γηαγσληζκφο Δθαξκνζκέλεο Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο» 

δηνξγαλψλεηαη απφ ην ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΔΒ ζχλδεζκνο επηρεηξήζεσλ θαη 
βηνκεραληψλ» (εθεμήο ν “EΒ”) θαη ηελ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Σξάπεδα EFG 
Eurobank Ergasias Αλψλπκε Δηαηξεία» (εθεμήο ε “Eurobank EFG”). Η Eurobank EFG ζπκκεηέρεη 
ζηε δηνξγάλσζε ηνπ δηαγσληζκνχ παξέρνληαο νηθνλνκηθή ππνζηήξημε, ρνξήγεζε ησλ 
ρξεκαηηθψλ βξαβείσλ θαη εληζρχνληαο ην έξγν ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο, ελψ ζα νξγαλψζεη 
θαη ζπληνλίζεη, κε δαπάλεο ηεο, ην έξγν ηεο πξνβνιήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
β. Ο δηαγσληζκφο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο παξφληεο φξνπο. Η 
ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ ζπληζηά δήισζε πεξί πιήξνπο γλψζεο θαη αλεπηθχιαθηεο απνδνρήο 
ησλ φξσλ απηνχ θαζψο θαη ησλ αμηνινγηθψλ θξίζεσλ θαη απνθάζεσλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ 
ηνπ δηαγσληζκνχ, απφ ηηο νπνίεο θαη δεζκεχνληαη απφιπηα νη ζπκκεηέρνληεο. Οη ζπκκεηέρνληεο 
παξαηηνχληαη θάζε ζρεηηθήο αμίσζήο ηνπο.  
 
γ. Ο ΔΒ θαη ε Eurobank EFG έρνπλ ην δηθαίσκα, κε νκφθσλε απφθαζε ηεο Οξγαλσηηθήο 
Δπηηξνπήο, λα ηξνπνπνηήζνπλ κνλνκεξψο ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ ή λα καηαηψζνπλ απηφλ 
γηα ζπνπδαίν ιφγν, θαζψο επίζεο θαη λα παξαηείλνπλ ή ζπληoκεχζνπλ ηε δηάξθεηα απηνχ, κε 
ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηνλ εηδηθά δηακνξθσκέλν δηαδηθηπαθφ ηφπν www.kainotomeis.gr ή κε 
νπνηνδήπνηε άιιν πξφζθνξν κέζν. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ νπδεκία αμίσζε δχλαληαη 
λα πξνβάινπλ έλαληη ηνπ ΔΒ θαη ηεο Eurobank EFG απνξξένπζα απφ ηηο σο άλσ ελέξγεηεο ή ζε 
ζρέζε κε απηέο. 
 
2. ηόρνο  
 
Ο δηαγσληζκφο ζηνρεχεη ζηελ ελζάξξπλζε ηεο έξεπλαο θαη παξαγσγήο θαηλνηνκίαο, θαζψο θαη 
ηεο εμσζηξέθεηαο σο βαζηθήο θηινζνθίαο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο 
καο θαη ηελ πξνβνιή ησλ δεκηνπξγηθψλ θαη παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο.  
 
Δπηπιένλ, ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ αλάκεζα ζηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα, ηνπο 
εθπξνζψπνπο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θιάδνπ, ηνπο εξεπλεηέο θαη ηνπο θνξείο θαηλνηνκίαο.
  
3. Πεδία δηαγσληζκνύ  
 
Ο δηαγσληζκφο ζα αλαδείμεη ρσξηζηά:  
 
α. Σα πξντφληα εθαξκνζκέλεο έξεπλαο: Αθνξνχλ ζε εξεπλεηηθφ απνηέιεζκα ψξηκν γηα εκπνξηθή 
αμηνπνίεζε ζε νπνηνλδήπνηε ηερλνινγηθφ ή εκπνξηθφ θιάδν. Δλζαξξχλνληαη ηδηαίηεξα 
ππνςεθηφηεηεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε ζεκαληηθή θαη  επξείαο έθηαζεο βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο 
δσήο, ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη εμσζηξέθεηαο ηεο ρψξαο.  
 
β. Σα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο θαηλνηνκίαο: Αθνξνχλ πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ έρνπλ 
νπζηαζηηθά ζηνηρεία θαηλνηνκίαο (αλεμάξηεηα απφ ην αλ ν ππνςήθηνο ηα έρεη ήδε εθαξκφζεη ζηελ 
αγνξά) θαη ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηε ζεκαληηθή θαη επξείαο έθηαζεο βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο 
δσήο, ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη εμσζηξέθεηαο ηεο ρψξαο.  
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4. Βξαβεία δηαγσληζκνύ  
 
α. Σα βξαβεία ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ ζα απνλεκεζνχλ γηα θάζε πεδίν ρσξηζηά είλαη δχν, πξψην 
(Α’) θαη δεχηεξν (Β’) βξαβείν γηα ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα, θαη πξψην (Α’) θαη δεχηεξν (Β’) 
βξαβείν γηα ηελ θαηλνηνκία.  
 
β. Σα βξαβεία ηνπ δηαγσληζκνχ αλά πεδίν είλαη ρξεκαηηθά θαη ζπλνδεχνληαη απφ ηηκεηηθή 
πιαθέηα σο εμήο:  
Πξψην (Α΄) βξαβείν : € 15.000  
Γεχηεξν (Β΄) βξαβείν : € 8.000  
 
γ. Γηθαηνχρνη ησλ βξαβείσλ είλαη νη έρνληεο ηα λφκηκα δηθαηψκαηα επί ηεο βξαβεπζείζεο 
εξγαζίαο, θαηά δήισζε ηνπ ππνβάιινληνο ηελ ππνςεθηφηεηα: 
 Φπζηθά πξφζσπα (κεκνλσκέλνη εξεπλεηέο ή ηα κέιε εξεπλεηηθήο νκάδαο),  
 Δπηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη παξαγσγηθά ή/θαη εξεπλεηηθά ζηελ Διιάδα, δηα ησλ 

εθπξνζψπσλ ηνπο,  
 Ιδξχκαηα ηεο εκεδαπήο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο έξεπλαο, δηα ησλ 

εθπξνζψπσλ ηνπο.  
 
δ. ε πεξίπησζε βξάβεπζεο κειψλ εξεπλεηηθήο νκάδαο ή πεξηζζνηέξσλ, απνθιεηζηηθά εθ ησλ 
σο άλσ ππφ 4γ θαηεγνξηψλ, ζπλδηθαηνχρσλ ηνπ ίδηνπ έξγνπ, ζα ρνξεγείηαη έλα βξαβείν, ην νπνίν 
ζα παξαιακβάλεηαη απφ ηνλ ππνβάιινληα ηε δήισζε ζπκκεηνρήο σο εθπξφζσπν ησλ 
ζπλδηθαηνχρσλ θαη ζα δηαλέκεηαη ζηνπο εθάζηνηε ζπλδηθαηνχρνπο κε δηθή ηνπ επζχλε. 
 
5. ύζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ ηνπ δηαγσληζκνύ  
 
α. Σηκεηηθή Δπηηξνπή: Η Σηκεηηθή Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ απαξηίδεηαη απφ ηνπο 
εθπξνζψπνπο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ ΔΒ θαη ηεο Eurobank EFG.  
 
Μέιε ηεο ζα είλαη:  
1. Γεκήηξεο Γαζθαιόπνπινο, Πξφεδξνο ΔΒ  
2. Υάξεο Κπξηαδήο, Δθηειεζηηθφο Αληηπξφεδξνο ΔΒ  
3. Νηθόιανο Ναλόπνπινο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο Eurobank EFG  
4. Νηθόιανο Καξακνύδεο, Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ χκβνπινο Eurobank EFG  
 
β. Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή: Η Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή είλαη 7κειήο θαη απνηειείηαη απφ ηνπο:  
1. Γηνλύζε Νηθνιάνπ, Γεληθφ Γηεπζπληή ΔΒ, Πξφεδξν.  
2. Γεκήηξε Βέξγαδν, πληνληζηή δηθηχνπ Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ ΔΒ, Μέινο.  
3. Φσθίσλα Γειεγηάλλε, πληνληζηή κνλάδαο Βηνκεραληθψλ Τπνδνκψλ θαη Αλάπηπμεο ΔΒ, 

Μέινο.  
4. Μηράιε Μεηζόπνπιν, πληνληζηή κνλάδαο Έξεπλαο θαη Αλάιπζεο ΔΒ, Μέινο.  
5. Ράιιε παλδσλίδε, χκβνπιν Γηνίθεζεο Eurobank EFG, Μέινο.  
6. Ναηαιία Υξηζηνδνύινπ, Βνεζφ Γεληθφ Γηεπζπληή, επηθεθαιήο Σνκέα Δπηθνηλσλίαο θαη 

Marketing Wholesale Banking Eurobank EFG, Μέινο. 
7. Ρόδε Αλζή Αζαλαζίνπ, Αλαπιεξσηή Γηεπζπληή Σνκέα Δπηθνηλσλίαο θαη Marketing 

Wholesale Banking Eurobank EFG, Μέινο. 
 
Σπρφλ αληηθαηάζηαζε κέινπο/ψλ ηεο Σηκεηηθήο ή/θαη Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ζα αλαθνηλψλεηαη 
ζηνλ εηδηθά δηακνξθσκέλν δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ www.kainotomeis.gr.  
 
Η Γξακκαηεία ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ζα νξίδεηαη απφ ηνλ ΔΒ.  
 
Η Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή έρεη ηελ επζχλε ρεηξηζκνχ ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελ γέλεη 
νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηνπο παξφληεο φξνπο. 
ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο εληάζζεηαη θαη ε δηελέξγεηα ειέγρνπ ησλ ππνβιεζεηζψλ ππνςεθηνηήησλ 
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απφ ηππηθήο απφςεσο, θαζψο θαη ε έγθξηζε ή απφξξηςε απηψλ γηα ιφγνπο ηππηθνχο, κε ζχληαμε 
ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ.  
 
Η Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ζπγθαιείηαη κε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, βξίζθεηαη δε ζε απαξηία 
φηαλ είλαη παξφληα ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κέιε ηεο θαη ιακβάλεη απνθάζεηο κε απιή πιεηνςεθία 
ησλ παξφλησλ κειψλ ηεο, εθηφο αλ νξίδεηαη άιισο ζηνπο παξφληεο φξνπο. H Γξακκαηεία ηεο 
Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ππνρξενχηαη ζε ηήξεζε ζρεηηθψλ πξαθηηθψλ, ηα νπνία 
ζπλππνγξάθνληαη απφ ηα παξφληα κέιε. Η Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη θαη 
κέζσ ηειεδηάζθεςεο.   
 
γ. Δπηζηεκνληθό πκβνύιην: Σν Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην είλαη 16κειέο, νξίδεηαη κε επζχλε ηνπ 
ΔΒ θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Eurobank EFG, θαη απνηειείηαη απφ ηνπο:  
1. Φσθίσλα Γειεγηάλλε, πληνληζηή Μνλάδαο Βηνκεραληθψλ Τπνδνκψλ θαη Αλάπηπμεο ηνπ 

ΔΒ θαη πληνληζηή ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ. 
2. Γέζπνηλα Αιεμαλδξάθε, Πξφεδξν Σκήκαηνο Βηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο. 
3. Κσλζηαληίλν Βαγελά, Καζεγεηή Σκήκαηνο Υεκηθψλ Μεραληθψλ, Παλεπηζηήκην Παηξψλ. 
4. Γεώξγην Βαζηιηθνγηαλλάθε, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Σκήκαηνο Υεκείαο, Παλεπηζηήκην 

Κξήηεο. 
5. Δπάγγειν Γηαιπλά, Καζεγεηή ρνιήο Ηιεθηξνιφγσλ, Δ.Μ.Π. 
6. Γεώξγην Γνπθίδε, Καζεγεηή Ηιεθηξνληθνχ Δπηρεηξείλ, Ο.Π.Α. 
7. Γώξν Θενδώξνπ, Καζεγεηή ρνιήο Υεκηθψλ Μεραληθψλ, Δ.Μ.Π., Μέινο Δζληθνχ 

πκβνπιίνπ Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (Δ..Δ.Σ.). 
8. Μαλόιε Καθαξά, Καζεγεηή ρνιήο Μεραλνιφγσλ, Δ.Μ.Π. 
9. Γηάλλε Καινγήξνπ, Καζεγεηή Σερλνινγηθήο Οηθνλνκηθήο & Βηνκεραληθήο ηξαηεγηθήο ηνπ 

Δ.Μ.Π. 
10. Παληειή Κάπξν, Καζεγεηή, Σκήκαηνο Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο, Δ.Μ.Π. 
11. Αζαλάζην Κσλζηαληόπνπιν, Καζεγεηή, Πξφεδξν Γ.. ΔΚΔΣΑ. 
12. πύξν Ληνύθα, Καζεγεηή Σκήκαηνο Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο, Ο.Π.Α. 
13. Βαζίιεην Μάγθιαξε, Καζεγεηή ρνιήο Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 

Τπνινγηζηψλ, Δ.Μ.Π. 
14. Νηθόιαν Μειαλίηε, Καζεγεηή ρνιήο Ναπηηθψλ Γνθίκσλ θαη πλεξγάηε Ι.Σ.Δ. / ΠΡΑΞΗ. 
15. Μπάκπε αββάθε, Καζεγεηή Μνξηαθήο Γελεηηθήο, Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, 

Πξφεδξν θαη Δπηζηεκνληθφ Γηεπζπληή, Δξεπλεηηθφ Κέληξν Βηνταηξηθψλ Δπηζηεκψλ 
"Αιέμαλδξνο Φιέκηγθ". 

16. Νηθόιαν Σξαπιό, Κάηνρν ηεο Δπψλπκεο Αθαδεκατθήο Έδξαο ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή «Καίηε 
Κπξηαθνπνχινπ», Πξχηαλε, ALBA Graduate Business School at the American College of 
Greece. 

 
Σπρφλ αληηθαηάζηαζε κέινπο/ψλ ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ ζα αλαθνηλψλεηαη ζηνλ εηδηθά 
δηακνξθσκέλν δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ www.kainotomeis.gr.  
 
Η γξακκαηεία ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ ζα νξίδεηαη απφ ηνλ ΔΒ.  
 
Σν Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην ζπγθαιείηαη κε πξφζθιεζε ηνπ πληνληζηή ηνπ, βξίζθεηαη δε ζε 
απαξηία φηαλ είλαη παξφληα ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) κέιε ηνπ θαη ιακβάλεη απνθάζεηο κε απιή 
πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ. Η Γξακκαηεία ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ 
ππνρξενχηαη ζε ηήξεζε ζρεηηθψλ πξαθηηθψλ, ηα νπνία ζπλππνγξάθνληαη απφ ηα παξφληα κέιε. 
Σν Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη θαη κέζσ ηειεδηάζθεςεο.  
 
ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ είλαη ν ζπληνληζκφο ηνπ έξγνπ θαη ηεο 
δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ ππνβιεζεηζψλ ππνςεθηνηήησλ (ηδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά ζηνλ εληαίν 
ηξφπν αληηκεηψπηζεο δεηεκάησλ πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ). Σν Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην, ζην 
πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ζα νξίζεη επηζηήκνλεο – αμηνινγεηέο γηα ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ 
εθαξκνζκέλε έξεπλα, δηαζθαιίδνληαο φηη ε εηδηθφηεηα ηνπ θάζε αμηνινγεηή ζα είλαη θαηάιιειε κε 
βάζε ην ζεκαηηθφ αληηθείκελν ηεο θάζε ππνςεθηφηεηαο πνπ ζα πξνθξηζεί θαηά ηελ Α’ θάζε, 
ζχκθσλα πάληνηε θαη κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηνπο παξφληεο φξνπο. Ρεηψο δηεπθξηλίδεηαη φηη 
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ην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην δελ ζα επηιέμεη, σο αμηνινγεηέο ππνβιεζείζαο ππνςεθηφηεηαο, 
θπζηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ππφ νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα ζην δηαγσληζκφ ζε ζρέζε κε ηε 
ζπγθεθξηκέλε ππνςεθηφηεηα, ηελ νπνία θαη θαινχληαη λα αμηνινγήζνπλ. ε πεξίπησζε κε 
αλεχξεζεο άιισλ ελδεδεηγκέλσλ αμηνινγεηψλ, κπνξεί θαη ηα κέιε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ 
πκβνπιίνπ λα νξηζηνχλ σο αμηνινγεηέο. Ρεηψο δηεπθξηλίδεηαη φηη ν πληνληζηήο ηνπ 
Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ δχλαηαη λα αλαιακβάλεη θάζε απαηηνχκελε πξσηνβνπιία 
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη ηελ 
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ξεηψο πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δπλαηφηεηαο 
αληηθαηάζηαζεο αμηνινγεηψλ πνπ εκθαλίδνπλ θψιπκα ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο 
απφ άιινπο αμηνινγεηέο θαηά ηελ θξίζε ηνπ ή απφ άιια κέιε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηδίνπ, έρνληαο ζε θάζε πεξίπησζε πξνεγνπκέλσο ιάβεη ηελ 
έγθξηζε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ ή, ζε πεξίπησζε κε επίηεπμεο ηεο απαηηνχκελεο 
απαξηίαο γηα ηελ έγθπξε ιήςε απφθαζεο απφ ην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην, έρνληαο ιάβεη ηελ 
πξνεγνχκελε νκφθσλε έγθξηζε ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο. 
 
6. Όξνη ζπκκεηνρήο:  
 
α. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: 
(i) κεκνλσκέλνη εξεπλεηέο,  
(ii) εξεπλεηηθέο νκάδεο, εθπξνζσπνχκελεο απφ ηνλ επηθεθαιήο εξεπλεηή ηνπο,  
(iii) ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο έξεπλαο, δηα ησλ 
εθπξνζψπσλ ηνπο,  
(iv) επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη παξαγσγηθά ή/θαη εξεπλεηηθά ζηελ Διιάδα, δηα ησλ 
εθπξνζψπσλ ηνπο.  
Απφ ην δηαγσληζκφ απνθιείνληαη ηα κέιε ηεο Σηκεηηθήο Δπηηξνπήο, ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο 
θαη ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ, ν ΔΒ, ε Eurobank EFG θαη νη ζπγαηξηθέο 
απηήο, νη εξγαδφκελνί ηνπο, θαζψο θαη ηα αλίθαλα πξνο δηθαηνπξαμία άηνκα.  
 
β. Οη κεκνλσκέλνη εξεπλεηέο θαη νη εθπξφζσπνη ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ πξέπεη λα πιεξνχλ 
απαξαηηήησο ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:  
 Να έρνπλ ειιεληθή ππεθνφηεηα ή λα θαηνηθνχλ κφληκα ζηελ Διιάδα.  
 Να ζπλεξγάδνληαη ή λα απαζρνινχληαη εξεπλεηηθά ζε Παλεπηζηήκην ή άιιν Ίδξπκα ή 

εξεπλεηηθφ θέληξν ζηελ Διιάδα.  
 
γ. Καηά δήισζε ηνπ ππνβάιινληνο ηελ ππνςεθηφηεηα, νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα 
πξέπεη λα έρνπλ ηα λφκηκα δηθαηψκαηα επί ηεο ππνβαιιφκελεο ππνςεθηφηεηαο. Ωο λφκηκα 
δηθαηψκαηα γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ αξθνχλ δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο επί 
ηεο ππνβαιιφκελεο ππνςεθηφηεηαο. Ρεηψο δηεπθξηλίδεηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα 
έρνπλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, πξνβνιήο θαη βξάβεπζεο ζην δηαγσληζκφ ζε ζρέζε κε ηελ 
ππνβαιιφκελε εξγαζία ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο φξνπο.  
 
δ. Σν πξνο βξάβεπζε έξγν ζα πξέπεη λα είλαη δεκηνχξγεκα ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ εηψλ θαηά 
δήισζε ηνπ ππνβάιινληνο ηελ ππνςεθηφηεηα. Δλδερφκελε ελίζρπζε ηεο ππνβαιιφκελεο 
ππνςεθηφηεηαο ηνπ έξγνπ κε εζληθνχο ή θνηλνηηθνχο πφξνπο ή ζπκκεηνρή ζε άιινπο 
δηαγσληζκνχο δελ ζπληζηά αηηία απνθιεηζκνχ. Σν ππνβαιιφκελν έξγν δελ πξέπεη λα έρεη 
βξαβεπηεί ήδε ζε πξνεγνχκελν δηαγσληζκφ Δθαξκνζκέλεο Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο ησλ ΔΒ-
Eurobank EFG, ελψ κεκνλσκέλνη εξεπλεηέο, επηρεηξήζεηο, ηδξχκαηα, εξεπλεηηθέο νκάδεο πνπ 
βξαβεχηεθαλ ή κέιε εξεπλεηηθψλ νκάδσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε εξεπλεηηθή νκάδα πνπ 
βξαβεχηεθε θαηά ην παξειζφλ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ κε λέν έξγν.  
 
ε. Ο θάζε ελδηαθεξφκελνο έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο σο κεκνλσκέλνο εξεπλεηήο, εθπξφζσπνο 
επηρείξεζεο, ηδξχκαηνο ή εξεπλεηηθήο νκάδαο κε έλα κφλν έξγν. Μπνξεί φκσο λα είλαη κέινο 
κηαο ή πεξηζζνηέξσλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ άιισλ ππνβιεζεηζψλ εξγαζηψλ, εθφζνλ ε νκάδα 
απηή εθπξνζσπείηαη απφ άιιν θπζηθφ πξφζσπν. 
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7. Τπνβνιή εξγαζηώλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ:  
 
Οη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά, κέζα απφ ηνλ εηδηθά δηακνξθσκέλν 
δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ www.kainotomeis.gr, ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 30 επηεκβξίνπ 
2012 θαη ψξα 17.00, ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:  
α. Γήισζε ζπκκεηνρήο (αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα).  
β. Τπνβνιή εξγαζίαο.  
Πεξηγξαθή ηνπ πξνο βξάβεπζε έξγνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηε βαζηθή ηδέα, ηα ηδηαίηεξα 
ραξαθηεξηζηηθά θαη φιε ηελ απαξαίηεηε ηεθκεξίσζε γηα ηνπο πξνβαιιφκελνπο ηζρπξηζκνχο. Η 
πεξηγξαθή ηνπ πξνο βξάβεπζε έξγνπ (εθαξκνζκέλεο έξεπλαο ή θαηλνηνκίαο) ζα πξέπεη λα κελ 
μεπεξλά ηηο δεθαπέληε (15) ζειίδεο ζην ζχλνιφ ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ, 
δηαγξακκάησλ, λα είλαη γξακκέλε ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε γξακκαηνζεηξά Arial, κέγεζνο 12, κε 
πιήξε ζηνίρηζε θαη 1,5 δηάζηηρν. ε θάζε αληίγξαθν πξέπεη λα ππάξρεη θαηάηαμε, θαηά ηελ θξίζε 
ηνπ ππνβάιινληνο ηελ εξγαζία, ζηελ ελδεδεηγκέλε ζεκαηηθή ελφηεηα (εθαξκνζκέλε έξεπλα ή 
θαηλνηνκία).  
 
γ. Πξφζζεηα ζηνηρεία (ππνζηεξηθηηθά ηεο πξνο βξάβεπζε εξγαζίαο):  
 Πεξηγξαθή ηνπ εξεπλεηηθνχ απνηειέζκαηνο κε ζαθή αλαθνξά ζην ζηάδην αλάπηπμεο 

(σξηκφηεηαο) ζην νπνίν βξίζθεηαη.  
 Πεξηγξαθή ησλ δπλαηνηήησλ πξαθηηθήο εθαξκνγήο θαη ηνπ πνπ έγθεηηαη ε πξσηνηππία ζε 

ζρέζε κε ηα δηεζλή ζεκεία αλαθνξάο.  
 Δθηίκεζε γηα ηελ επίδξαζε πνπ ζα έρεη ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπ ηπρφλ θνξέα πνπ θαηέρεη 

ηα δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο.  
 Πεξηγξαθή ηεο αλακελφκελεο ζπκβνιήο ζηελ εμσζηξέθεηα ηεο ρψξαο, ζηε βηψζηκε 

αλάπηπμε θαη ζηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο.  
 Πεξηγξαθή ηεο δπλαηφηεηαο επαλαιεςηκφηεηαο θαη καδηθήο παξαγσγήο, ρξήζεο θαη 

δηάρπζεο σθειεηψλ. 
 
δ. Βηνγξαθηθφ/ά κε έκθαζε ζηελ επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα ησλ δεκηνπξγψλ ηνπ 
ππνβιεζέληνο έξγνπ.  
 
ε. Τπεχζπλε δήισζε (αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα).  
Με ηελ ππεχζπλε δήισζε, ν ππνβάιισλ ηελ ππνςεθηφηεηα ζα δειψλεη θαη εγγπάηαη, κεηαμχ 
άιισλ, φηη ε ππνςεθηφηεηα ππνβάιιεηαη απφ απηφλ λνκίκσο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ 
δηαγσληζκνχ, έρνληαο ιάβεη ηηο αλαγθαίεο πξνο ηνχην εμνπζηνδνηήζεηο, ζπλαηλέζεηο ή/θαη άδεηεο. 
Ο ππνβάιισλ ηελ ππνςεθηφηεηα ζα δειψλεη επίζεο φηη κε ηελ ππνβνιή ηεο ελ ιφγσ 
ππνςεθηφηεηαο, ηε ρξήζε, πξνβνιή θαη βξάβεπζε απηήο ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο φξνπο δελ 
παξαβηάδνληαη δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, εκπνξηθά ή βηνκεραληθά 
απφξξεηα ή ηπρφλ άιια δηθαηψκαηα ηξίησλ, θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, είηε ζηελ εκεδαπή 
είηε ζηελ αιινδαπή. Δπηπιένλ, ζα δειψλεη φηη ηα λφκηκα δηθαηψκαηα, ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο 
φξνπο, επί ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππνςεθηφηεηαο αλήθνπλ ζε απηφλ ή ζηελ εξεπλεηηθή νκάδα ή ηελ 
επηρείξεζε ή ην ίδξπκα ηεο εκεδαπήο, ην νπνίν απηφο λνκίκσο εθπξνζσπεί θαη φηη απνδέρεηαη ην 
αληηθείκελν ηεο ππνςεθηφηεηαο λα είλαη αλαγλψζηκν απφ ην επξχ θνηλφ θαη λα πξνβιεζεί κέζσ 
ηεο έθδνζεο εληχπσλ (πξαθηηθψλ, ιεπθψκαηνο, θπιιαδίσλ θ.ιπ.), ειεθηξνληθψλ θαη κε, ζην 
πιαίζην θαη γηα ηνπο ζθνπνχο  ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο πξνβνιήο ηνπ, έρνληαο ιάβεη ηπρφλ 
απαηηνχκελεο πξνο ηνχην ζπλαηλέζεηο ή/θαη άδεηεο.  
 
ζη. Δάλ ε ππνςεθηφηεηα αθνξά ζε εξγαζία πνπ έρεη ήδε δεκνζηεπζεί, πιήξεο ή θαηά έλα κέξνο 
ηεο, ή αλ έρεη παξνπζηαζηεί ζε επηζηεκνληθφ ζπλέδξην, νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα αλαθέξνπλ 
πνπ θαη πφηε έρεη δεκνζηεπζεί ή παξνπζηαζηεί θαη λα ππνβάινπλ έλα αληίηππν ηεο δεκνζίεπζεο ή 
ηεο παξνπζίαζεο. Δθφζνλ ππάξρεη θαηνρχξσζε δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο 
ηδηνθηεζίαο ή νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ αίηεκα, ζα πξέπεη απηφ λα αλαθεξζεί θαη λα ππνβιεζεί ην 
απαηηνχκελν απνδεηθηηθφ, φηαλ δεηεζεί. Δάλ δελ έρεη πξνεγεζεί θαηνρχξσζε δηθαησκάησλ 
πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ή δελ έρεη ππνβιεζεί νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ αίηεκα ζηηο 
αξκφδηεο αξρέο, ξεηψο εθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ ηπρφλ απψιεηα ζρεηηθψλ 
δηθαησκάησλ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δηαγσληζκφ θαη ηεο πξνβνιήο ηεο εξγαζίαο ηνπο. Οη 
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ζπκκεηέρνληεο, κε ηελ ππνβνιή ηεο ππνςεθηφηεηάο ηνπο ζην δηαγσληζκφ, δειψλνπλ φηη 
αλαιακβάλνπλ ηνλ ζρεηηθφ θίλδπλν έρνληαο ήδε ελεκεξσζεί νη ίδηνη γηα ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 
έρνπλ ζε ζρέζε κε ην έξγν ηνπο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο κε θαηνρχξσζεο (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ν 
Οξγαληζκφο Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο, ην European Patent Office θ.ιπ.).  
  
δ. Αλαθνξηθά κε ηηο ππνςεθηφηεηεο πνπ ζα πξνθξηζνχλ ζηηο έσο είθνζη (20) ππνςεθηφηεηεο πξνο 
βξάβεπζε, ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ νξηδφκελα, νη ππνβάιινληεο απηέο νθείινπλ λα 
πξνζθνκίζνπλ, εθφζνλ ηνπο δεηεζνχλ, ηα αλαθεξφκελα ππφ (α) – (ζη) έγγξαθα, ζε θπζηθή 
κνξθή θαη κε ηπρφλ πξφζζεηεο δηαηππψζεηο, πνπ ζα ππνδείμνπλ ηα αξκφδηα φξγαλα θαηά ηελ 
ειεχζεξε θξίζε ηνπο θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ ή έγγξαθν ηνπο δεηεζεί απφ ηα 
αξκφδηα φξγαλα ηνπ δηαγσληζκνχ, θαηά ηελ ειεχζεξε θξίζε ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί ή 
πηζηνπνηεζεί ε ζπλδξνκή ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνλ φξν 6 ηεο παξνχζαο ηδηνηήησλ ή/θαη 
πξνυπνζέζεσλ (ελδεηθηηθψο αλαθεξνκέλσλ δειηίσλ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο, δηαβαηεξίσλ, 
βεβαηψζεσλ κφληκεο θαηνηθίαο, απνδεηθηηθψλ ζπλεξγαζίαο ή/θαη απαζρφιεζεο ζε παλεπηζηήκηα, 
ηδξχκαηα ή επηζηεκνληθά εξγαζηήξηα θαη νπνηνδήπνηε άιιν απνδεηθηηθφ ή έγγξαθν πξνβιέπεηαη 
απφ ην δηαγσληζκφ ή θξηζεί απαξαίηεην θαηά πεξίπησζε). ηελ πεξίπησζε ππνςεθηνηήησλ πνπ 
ππνβάιινληαη απφ εθπξφζσπν εξεπλεηηθήο νκάδαο, επηρείξεζεο ή ηδξχκαηνο ηεο εκεδαπήο, 
ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο φξνπο, ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ δηαγσληζκνχ δχλαληαη, θαηά ηελ 
ειεχζεξε θξίζε ηνπο, λα απαηηήζνπλ ηελ πξνζθφκηζε, ζε θπζηθή κνξθή, εθ κέξνπο ηνπ 
εθπξνζψπνπ απηψλ, ππνγεγξακκέλσλ ππεχζπλσλ δειψζεσλ ησλ ινηπψλ κειψλ ηεο 
εξεπλεηηθήο νκάδαο (κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ ππνγξάθνληνο απφ αξκφδηα 
αξρή) ή/θαη άιισλ εγγξάθσλ ηεο εθπξνζσπνχκελεο επηρείξεζεο ή ηνπ ηδξχκαηνο, κε ην 
πεξηερφκελν θαη ζηε κνξθή πνπ ζα ππνδείμνπλ, κε ηα νπνία θαη ζα παξέρνληαη ή/θαη ζα 
δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε θαη λνκηκφηεηα ηπρφλ απαηηνχκελσλ εμνπζηνδνηήζεσλ πξνο ηνλ 
ππνβάιινληα ηελ ππνςεθηφηεηα εθπξφζσπν ή/θαη ζα παξέρνληαη νπνηεζδήπνηε άιιεο 
αλαγθαίεο ζπλαηλέζεηο ή/θαη άδεηεο, ζην πιαίζην θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Γεληθφηεξα, νη ζπκκεηέρνληεο αλαγλσξίδνπλ φηη ηα αξκφδηα θαηά πεξίπησζε φξγαλα ηνπ 
δηαγσληζκνχ δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα απηνχ, λα δεηήζνπλ νπνηνδήπνηε άιιν 
έγγξαθν, βεβαίσζε ή δήισζε ηπρφλ θξίλνπλ απαξαίηεην, ζην πιαίζην θαη γηα ηνπο ζθνπνχο 
δηεμαγσγήο θαη πινπνίεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ.  
 
Όια ηα ζηνηρεία, ηα νπνία ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ 
ζα ηεξεζνχλ απφξξεηα, κε εμαίξεζε φπνπ πξνβιέπεηαη άιισο ζηνπο παξφληεο φξνπο.  
 
Ο ΔΒ θαη ε Eurobank EFG νπδεκία επζχλε θέξνπλ ζε πεξίπησζε ςεπδνχο ή αλαθξηβνχο 
δήισζεο, απνζηψπεζεο νπζησδψλ ζηνηρείσλ ή ππνςεθηφηεηαο κε παξάλνκν πεξηερφκελν.  
 
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ θέξνπλ ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηηο ππνςεθηφηεηεο πνπ 
ππνβάιινπλ, θαζψο θαη γηα ηελ αθξίβεηα θαη πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ δειψλνπλ.  
 
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ θέξνπλ ηελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή επζχλε θαηνρχξσζεο ή 
ηπρφλ άιιεο πξνζηαζίαο ησλ ππνβαιιφκελσλ ππνςεθηνηήησλ ηνπο, θαζψο θαη ησλ δηθαησκάησλ 
πνπ απνξξένπλ απφ απηέο.  
 
Οη ππνςεθηφηεηεο ζα παξαιακβάλνληαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ ΔΒ, ε νπνία θαη ζα θέξεη ηελ 
επζχλε πξσηνθφιιεζεο (κε θαηαγξαθή ηεο αθξηβνχο εκεξνκελίαο παξαιαβήο) θαη νξγάλσζεο 
ησλ ππνβαιιφκελσλ ππνςεθηνηήησλ (κεηά ησλ ζπλππνβαιινκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ), θαζψο 
θαη πξνψζεζεο απηψλ ζηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ θαησηέξσ 
αλαθεξφκελνπ ηππηθνχ ειέγρνπ. 
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8. Γηαδηθαζία αμηνιόγεζεο  
 
Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζα νινθιεξσζεί σο εμήο:  
 
Α’ Φάζε: Έιεγρνο ηππηθώλ πξνϋπνζέζεσλ  
Η Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή εμεηάδεη εάλ νη ππνβιεζείζεο ππνςεθηφηεηεο πιεξνχλ ηηο 
αλαθεξφκελεο ππφ ηνλ φξν 7 (α) – (ζη) ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηνπο 
παξφληεο φξνπο θαη κε απφθαζή ηεο απνθιείεη απφ ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηηο 
ππνςεθηφηεηεο εθείλεο πνπ δελ πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή 
ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ απφξξηςεο.  
 
Με επηκέιεηα ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ζα απνζηαινχλ ζρεηηθέο εκπηζηεπηηθέο ελεκεξσηηθέο 
επηζηνιέο πξνο φινπο ηνπο ππνςεθίνπο, είηε πξνθξίλνληαη ζηελ επφκελε θάζε είηε φρη.  
 
Β’ Φάζε: Αμηνιόγεζε  
Η επί ηεο νπζίαο αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθηνηήησλ πνπ πξνθξίζεθαλ θαηά ηελ Α’ θάζε, ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζε δχν ζηάδηα: (α) ζηάδην γξαπηήο αμηνιφγεζεο, (β) ζηάδην πξνθνξηθήο 
αμηνιφγεζεο:  
 
α. ηάδην γξαπηήο αμηνιόγεζεο: Οη ππνβιεζείζεο εξγαζίεο ζα αμηνινγεζνχλ θαηά ην ζηάδην 
απηφ κε βάζε ην γξαπηφ πιηθφ πνπ ηηο ππνζηεξίδεη θαη ηα εμήο θξηηήξηα:  
 Σελ πξσηνηππία ηεο εξγαζίαο, ζε ζρέζε κε ηα δηεζλή ζεκεία αλαθνξάο.  
 Σε δπλαηφηεηα πξαθηηθήο εθαξκνγήο θαη εκπνξηθήο αμηνπνίεζεο.  
 Σν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πνπ πξνζθέξεη.  
 Σε ζπκβνιή ζηελ εμσζηξέθεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.  
 Σε ζπκβνιή ζηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. 
 Σε δπλαηφηεηα επαλαιεςηκφηεηαο θαη καδηθήο παξαγσγήο, ρξήζεο θαη δηάρπζεο σθειεηψλ.  
 Σε βειηίσζε ηεο ζέζεο ηνπ ηπρφλ θνξέα ή ηεο ηπρφλ επηρείξεζεο πνπ έρεη ηα δηθαηψκαηα 

εθκεηάιιεπζεο (νηθνλνκηθά, ζέζε ζηελ αγνξά, εμσζηξέθεηα θ.ιπ.).  
 
Σν Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην ζα νξίζεη δχν (2) ρσξηζηνχο αμηνινγεηέο αλά θάθειν, νη νπνίνη ζα 
αμηνινγήζνπλ ηελ θάζε ππνςεθηφηεηα κε βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα.  
 
ε θάζε αμηνινγεηή απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνο 
βξάβεπζε εξγαζία.  
 
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο πξφθξηζεο ηεο εξγαζίαο θαηά ην ζηάδην απηφ νξίδεηαη, σο ειάρηζηε 
βαζκνινγία, ην 12 ζηελ θιίκαθα 1-20 ζε φ,ηη αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά 
εθαξκνζκέλεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο.  
 
ε πεξίπησζε απφθιηζεο ηνπ βαζκνχ ησλ δχν αμηνινγήζεσλ πέξαλ ησλ πέληε (5) κνλάδσλ ζα 
γίλεη θαη ηξίηε αμηνιφγεζε. Η ηειηθή βαζκνινγία θαθέινπ ζα είλαη ν αξηζκεηηθφο κέζνο φξνο ηεο 
βαζκνινγίαο ησλ δχν αμηνινγήζεσλ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη γίλεη θαη ηξίηε αμηνιφγεζε, ν 
κέζνο φξνο ησλ δχν πιεζηέζηεξσλ. 
 
Με βάζε ηελ παξαπάλσ βαζκνινγία πξνθξίλνληαη ζην ζηάδην ηεο πξνθνξηθήο αμηνιφγεζεο, νη 
έσο είθνζη (20) θαηαξρήλ (εθηφο εάλ ππάξμεη ηζνςεθία ζηελ ηειεπηαία ζέζε, νπφηε ν αξηζκφο 
απηφο ζα απμεζεί αλάινγα) θαιχηεξεο ππνςεθηφηεηεο (έσο 10 γηα εθαξκνζκέλε έξεπλα – έσο 10 
γηα θαηλνηνκία).  
 
Οη ππνςεθηφηεηεο πνπ δελ ζα πξνθξηζνχλ θαηά ην ζηάδην απηφ ζα ελεκεξσζνχλ, κε επηκέιεηα 
ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ, κέζσ ζρεηηθήο εκπηζηεπηηθήο επηζηνιήο.  
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Οη έσο είθνζη (20) πξνθξηλφκελεο ππνςεθηφηεηεο ζα πξνζθιεζνχλ, κε ζρεηηθή επηζηνιή πνπ ζα 
ηνπο απνζηαιεί κε επηκέιεηα ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο, λα ππνβάινπλ ηα αλαθεξφκελα ζηνλ 
φξν 7 (δ) δηθαηνινγεηηθά, εληφο ηεο νξηδφκελεο ζηελ ελ ιφγσ επηζηνιή πξνζεζκίαο, θαζψο θαη 
ηπρφλ απαηηνχκελν πιηθφ γηα ηελ πξνβνιή ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ εηδηθφηεξα 
πξνβιεπφκελα (π.ρ. video ζπλεληεχμεηο θ.ιπ.). Η Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ζα πξνβεί ζε έιεγρν - 
κε ηε ζπλδξνκή φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ - ησλ ζρεηηθψλ 
δηθαηνινγεηηθψλ, δηαηεξψληαο ην δηθαίσκα απνθιεηζκνχ ππνςεθηφηεηαο, γηα ηελ νπνία δελ 
πξνζθνκίζηεθαλ ή δελ πξνζθνκίζηεθαλ επαξθή, θαηά ηελ ειεχζεξε θξίζε ηεο, δηθαηνινγεηηθά 
ή/θαη ην σο άλσ αλαθεξφκελν πιηθφ πξνβνιήο. ηελ πεξίπησζε απηή ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ 
πξαθηηθφ απφξξηςεο. Οη ππνςεθηφηεηεο πνπ δελ ζα πξνθξηζνχλ γηα ηνπο ακέζσο αλσηέξσ 
αλαθεξφκελνπο ιφγνπο, ζα ιάβνπλ, κε επηκέιεηα ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο, ζρεηηθή 
εκπηζηεπηηθή ελεκεξσηηθή επηζηνιή.  
 
β. ηάδην πξνθνξηθήο αμηνιόγεζεο: Οη έσο είθνζη (20) ππνςήθηνη πνπ πξνθξίζεθαλ θαηά ην 
ζηάδην ηεο γξαπηήο αμηνιφγεζεο, ζα πξνζθιεζνχλ κε ζρεηηθή επηζηνιή ηνπ Δπηζηεκνληθνχ 
πκβνπιίνπ, λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ζηάδην απηφ ηεο ηειηθήο θαηάηαμεο πξνζθνκίδνληαο, εθφζνλ 
ηνπο δεηεζεί, ηπρφλ απαηηνχκελν ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ γηα ηελ πιήξε ηεθκεξίσζε ησλ ηζρπξηζκψλ 
ηεο ππνςεθηφηεηαο. Η πξνθνξηθή αμηνιφγεζε ζα δηεμαρζεί ζε αλνηρηή γηα ην θνηλφ εηδηθή ηειεηή 
ζηελ νπνία θαη ζα θιεζνχλ λα πξνζέιζνπλ νη σο άλσ ππνςήθηνη.  
 
Η αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε πξνθνξηθή εμέηαζε ησλ έσο είθνζη (20) ππνςεθηνηήησλ ελψπηνλ 
ηξηκεινχο επηηξνπήο πνπ ζα νξίζεη ην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην αλά ππνςεθηφηεηα, ζηελ νπνία 
ζα ζπκκεηέρνπλ θαηά πξνηίκεζε  αμηνινγεηέο πνπ ζπκκεηείραλ  ζηε γξαπηή αμηνιφγεζε ή θαη 
άιινη αμηνινγεηέο, αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο, πξνεξρφκελνη απφ ηελ επηζηεκνληθή θαη 
επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα. ε πεξίπησζε θσιχκαηνο νπνηνπδήπνηε κέινπο, απηφ ζα 
αλαπιεξψλεηαη απφ έηεξν αμηνινγεηή πνπ ζα νξίδεη ν πληνληζηήο ηνπ Δπηζηεκνληθνχ 
πκβνπιίνπ θαηά ηελ ειεχζεξε θξίζε ηνπ ζχκθσλα  κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ππφ ηνλ φξν 
5.γ αλσηέξσ.  
 
Οη εμεηαζηέο ζα κπνξνχλ λα απεπζχλνπλ δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο επί ηεο θάζε ππνςεθηφηεηαο 
κε ζηφρν λα επηβεβαηψζνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ.  
 
Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ζηελ πξνθνξηθή εμέηαζε ζα είλαη ηα ίδηα κε απηά ηεο γξαπηήο 
αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ θαη ζα ζπλππνινγίδνληαη νη απαληήζεηο ησλ ππνςεθίσλ ζηηο 
εξσηήζεηο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο.  
 
Πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξνθνξηθήο αμηνιφγεζεο θαη κε ηε ζπλδξνκή εμεηδηθεπκέλσλ 
επηζηεκφλσλ/επαγγεικαηηψλ πνπ ζα ζέζεη ζηε δηάζεζε ησλ έσο είθνζη (20) ππνςεθίσλ ε 
Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή, ζα ζπληαρζεί γηα ηελ θάζε ππνςεθηφηεηα εκείσκα Δπηρεηξεκαηηθψλ 
Πξννπηηθψλ, ην νπνίν θαη ζα ηεζεί ππφςε ησλ αμηνινγεηψλ απηνχ ηνπ ζηαδίνπ (ήηνη ηεο 
πξνθνξηθήο αμηνιφγεζεο)  ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ην ππφινηπν πιηθφ πνπ ζα ηεζεί ππφςε ηνπο 
θαηά ηα αλσηέξσ.  
 
Η βαζκνινγία ζηελ πξνθνξηθή εμέηαζε ζα είλαη κε βάζε ηελ θιίκαθα 1-20 θαη ζα αληηζηνηρεί ζην 
ηειηθφ 25% ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ηειηθή θαηάηαμε ζα γίλεηαη κε βάζε ην 
ζηαζκηζκέλν άζξνηζκα βαζκνινγίαο θαη ησλ δχν ζηαδίσλ αμηνιφγεζεο (75% γξαπηήο 
αμηνιφγεζεο - 25% πξνθνξηθήο αμηνιφγεζεο). Οη ππνςεθηφηεηεο πνπ ζα ζπγθεληξψζνπλ ηηο δχν 
πςειφηεξεο βαζκνινγίεο αλά πεδίν ηνπ δηαγσληζκνχ (εθαξκνζκέλε έξεπλα – θαηλνηνκία) ζα 
βξαβεπζνχλ ζε εηδηθή ηειεηή βξάβεπζεο πνπ ζα δηνξγαλσζεί απφ ην ΔΒ θαη ηε Eurobank EFG. 
Η αλαθνίλσζε ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ ζα γίλεη θαη κε αλάξηεζε ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν 
www.kainotomeis.gr ή/θαη κε νπνηνδήπνηε άιιν πξφζθνξν ηξφπν (π.ρ. κέζσ ηνπ ηχπνπ θ.ιπ.).  
 

http://www.kainotomeis.gr/
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9. Πξνβνιή ησλ έσο είθνζη (20) πξνθξηζεηζώλ ππνςεθηνηήησλ πξνο βξάβεπζε  
 
Οη έσο είθνζη (20) ππνςεθηφηεηεο πνπ έρνπλ πξνθξηζεί θαηά ην πξψην ζηάδην ηεο γξαπηήο 
αμηνιφγεζεο (έσο 10 γηα εθαξκνζκέλε έξεπλα – έσο 10 θαηλνηνκία), ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα 
έρνπλ πξνζθνκηζηεί θαη ειεγρζεί ηα ηπρφλ δεηεζέληα ζην ζηάδην ηεο γξαπηήο αμηνιφγεζεο 
δηθαηνινγεηηθά/πιηθφ πξνβνιήο, ζα πξνβιεζνχλ ζηελ επξχηεξε θνηλσλία, ελδεηθηηθά, κέζσ ηεο 
πξαγκαηνπνίεζεο πεξηθεξεηαθψλ ή/θαη άιισλ εθδειψζεσλ, ηεο έθδνζεο ζρεηηθνχ πιηθνχ, φπσο 
ιεπθψκαηνο κε πεξηγξαθή ησλ έξγσλ, βηνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ππνςεθίσλ, θπιιαδίσλ, 
θαηαρσξίζεσλ ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο.  
 Πηζαλέο πφιεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πεξηθεξεηαθψλ εθδειψζεσλ: Θεζζαινλίθε, Πάηξα, 

Λάξηζα, Ηξάθιεην, Ισάλληλα.  
 Υψξνη: εξεπλεηηθά-πνιηηηζηηθά θέληξα, παλεπηζηήκηα, Business Centers ηεο Eurobank EFG, 

άιινη παξεκθεξείο.  
 Γηάξθεηα: εκεξίδα ή απνγεπκαηηλή εθδήισζε κε νκάδα νκηιεηψλ, ε ζχλζεζε ηεο νπνίαο ζα 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ αιπζίδα αμηψλ παηδεία – έξεπλα – θαηλνηνκία – επηρεηξεκαηηθφηεηα. Ο 
ζπληνληζηήο ηεο εθδήισζεο, επηπιένλ, ζα πξνβαίλεη ζε παξνπζίαζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 
ηνπ ζθνπνχ ηνπ. 

 Δπηθνηλσλία – πξνβνιή: media, επηρεηξεκαηηθνί θαη επαγγεικαηηθνί θνξείο, δίθηπν ηξάπεδαο 
Eurobank EFG.  

 Σνπηθά κέζα πξνβνιήο: posters εξεπλψλ, πεξηιεπηηθά videos, δηαλνκή ιεπθψκαηνο θ.ιπ..  
 Πηζαλή πφιε δηεμαγσγήο εηδηθήο ηειεηήο πξνθνξηθήο αμηνιφγεζεο θαη ηεο ηειεηήο 

βξάβεπζεο: Αζήλα.  
 
Οη έσο είθνζη (20) ππνςεθηφηεηεο πνπ πξνθξίζεθαλ θαηά ην ζηάδην ηεο γξαπηήο αμηνιφγεζεο 
ππνρξενχληαη λα παξεπξεζνχλ ζηελ εηδηθή ηειεηή, θαηά ηελ νπνία θαη ζα δηεμαρζεί ε πξνθνξηθή 
αμηνιφγεζε ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο φξνπο, θαζψο θαη ζηελ ηειεηή βξάβεπζεο. Η εηδηθή 
ηειεηή πξνθνξηθήο αμηνιφγεζεο, ε ηειεηή βξάβεπζεο, θαζψο θαη ηα νλφκαηα ησλ ηειηθψλ ληθεηψλ 
ζα πξνβιεζνχλ απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ή επηθνηλσλίαο θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα 
επηιέμνπλ ν ΔΒ θαη ε Eurobank EFG.  
 
10. Δπαθή εξεπλεηώλ κε ηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλόηεηα  
 
Σν δηάζηεκα, θαηά ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε πξνβνιή ησλ έσο είθνζη (20) πξνθξηζεηζψλ 
ππνςεθηνηήησλ, ζα αμηνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα γλσζηνπνηεζνχλ νη ππνςεθηφηεηεο ζηελ 
επηρεηξεκαηηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή θνηλφηεηα θαη λα δηεπθνιπλζνχλ ζπλαληήζεηο αλάκεζα 
ζηνπο ππνςήθηνπο θαη κέιε ησλ θνηλνηήησλ απηψλ. Σν ιεχθσκα κε ηηο έσο είθνζη (20) 
ππνςεθηφηεηεο ζα απνζηαιεί ζε επηιεγκέλνπο απφ ην ΔΒ θαη ηε Eurobank EFG απνδέθηεο θαηά 
ηε δηάξθεηα νξγάλσζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ εθδειψζεσλ θαη πξνεηνηκαζίαο ηεο ηειεηήο 
βξάβεπζεο.  
 
11. Υξνλνδηάγξακκα ηνπ δηαγσληζκνύ  
 
Δλεκέξσζε ζρεηηθή κε ην ρξνλνδηάγξακκα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα αλαξηάηαη ζηνλ 
εηδηθφ δηακνξθσκέλν δηαδηθηπαθφ ηφπν www.kainotomeis.gr, κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
νινθιήξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη απνλνκήο ησλ βξαβείσλ ηελ 30

ε
 Ινπλίνπ 2013. 

 
12. Πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα, παξαρώξεζε άδεηαο πξνβνιήο θαη ρξήζεο γηα ηνπο ζθνπνύο 
ηνπ δηαγσληζκνύ ησλ ππνςεθηνηήησλ 
 
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα εμαζθαιίζνπλ ηελ 
παξαρψξεζε πξνο ην ΔΒ θαη ηελ Eurobank EFG κε απνθιεηζηηθήο άδεηαο πξνβνιήο θαη 
ρξήζεο ζην πιαίζην θαη απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο ππνςεθηφηεηαο, κε 
δηάξθεηα πέληε (5) εηψλ.  

http://www.kainotomeis.gr/
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Αλαθνξηθά κε ηηο έσο είθνζη (20) θαηαξρήλ (εθηφο αλ έρεη πξνθχςεη ηζνβαζκία ζηελ ηειεπηαία 
ζέζε, νπφηε ζα πξφθεηηαη γηα πεξηζζφηεξεο αλάινγα) πξνθξηζείζεο ππνςεθηφηεηεο ζην ζηάδην 
ηεο πξνθνξηθήο αμηνιφγεζεο, ε άδεηα αθνξά θαη ζηα εμήο :  
 
 i. ηε δπλαηφηεηα εθηχπσζεο αληηηχπσλ ησλ πξαθηηθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη 
άιισλ εληχπσλ ή ιεπθσκάησλ πνπ ζα πεξηγξάθνπλ ηελ ππνςεθηφηεηα θαη ηε δσξεάλ δηαλνκή 
ηνπο ζε επηζήκνπο, επηρεηξεκαηίεο, επηζηήκνλεο θαη επηζηεκνληθνχο θνξείο, θαζψο θαη ζε 
νπνηνλδήπνηε άιιν απνδέθηε επηζπκνχλ o ΔΒ θαη ε Eurobank EFG, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη 
ζην εμσηεξηθφ.  
 
 ii. ηε δπλαηφηεηα παξνπζίαζεο καγλεηνζθνπεκέλσλ ηαηληψλ ζπλεληεχμεσλ, θαζψο θαη 
ηεο εηδηθήο ηειεηήο θαηά ηελ νπνία ζα δηεμαρζεί ε πξνθνξηθή αμηνιφγεζε θαη απνλνκήο ησλ 
βξαβείσλ ή ηεο εηζήγεζεο ηνπ θάζε νκηιεηή ζε νπνηνδήπνηε κέζν, φπσο ξαδηνηειενπηηθφ ή 
γεληθά κέζν καδηθήο ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν ηπρφλ 
επηιέμνπλ ν ΔΒ θαη ε Eurobank EFG, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ.  
 
 iii. ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππνςεθηφηεηαο θαη ηπρφλ παξαγφκελνπ, 
ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ, ζρεηηθνχ πιηθνχ, σο πιηθνχ αξρείνπ ζε εζσηεξηθέο πξνβνιέο ηνπ 
ΔΒ θαη ηεο Eurobank EFG, φπσο ελδεηθηηθά ζε εθδειψζεηο, ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο θαη 
παξεκθεξείο δξαζηεξηφηεηεο.  
 
Καηά ηελ ειεχζεξε θξίζε ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ζα επηιεγεί ν ηξφπνο πξνβνιήο ησλ έσο 
είθνζη (20) θαηαξρήλ ππνςεθηνηήησλ πνπ ζα πξνθξηζνχλ ζηελ θάζε ηεο πξνθνξηθήο 
αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη ν ηξφπνο ηεο ηπρφλ πξνβνιήο ησλ ππφινηπσλ ππνςεθηνηήησλ, θαηφπηλ 
ζρεηηθήο άδεηαο/ζπλαίλεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηελ νπνία παξέρνπλ κε ηελ ππνβνιή ηεο 
ππνςεθηφηεηάο ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ.  
 
Καηά ηα ινηπά, νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, δηαηεξνχλ ζην 
αθέξαην ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα επί ησλ έξγσλ ηνπο, φπσο πξνβιέπεη ν λφκνο.  
 
Οη ππνβάιινληεο ηελ ππνςεθηφηεηα νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ θάζε έγγξαθν/δήισζε ή 
ζπλαίλεζε πνπ ηπρφλ απαηηεζεί απφ ην ΔΒ θαη ηε Eurobank EFG γηα ηε λφκηκε παξαρψξεζε 
άδεηαο ρξήζεο θαη πξνβνιήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππνςεθηφηεηαο θαηά ηα ακέζσο αλσηέξσ 
νξηδφκελα.  
 
13. Παξακνλή αληηγξάθσλ βξαβεπζεηζώλ θαη κε εξγαζηώλ ζηνλ ΔΒ  
 
Αληίγξαθα φισλ ησλ ππνςεθηνηήησλ θαη ησλ ζρεηηθψλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη απηψλ 
πνπ πξνθξίλνληαη απφ ην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην ζα παξακείλνπλ ζηνλ ΔΒ γηα αξρεηαθνχο 
ιφγνπο.  
 
14. Δλεκέξσζε ππνθεηκέλσλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ  
 
α. Ο ΔΒ θαη ε Eurobank EFG ελεκεξψλνπλ φηη ζα επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ θαη ελ γέλεη ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ 
www.kainotomeis.gr, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 
2472/1997 πεξί πξνζηαζίαο ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα, θαζψο θαη ηνπ Ν. 3471/2006 πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 
θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο, 
νδεγίεο θαη θαλνληζηηθέο πξάμεηο ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα. 
Δηδηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ, ν ΔΒ θαη ε Eurobank EFG 
ελεκεξψλνπλ φηη ζα επεμεξγάδνληαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ δίλνληαη απφ απηνχο, 
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ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο φξνπο, πξνο ην ζθνπφ ηεο νξζήο δηεμαγσγήο θαη πινπνίεζεο ηνπ 
δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη ηεο πξνβνιήο ησλ ππνςεθηνηήησλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα 
πξνθήξπμε θαη ζα δηαηεξνχλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ηα απνζηειιφκελα, είηε 
κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο www.kainotomeis.gr είηε ζε θπζηθή κνξθή, απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 
ζηνηρεία. Σν ζχλνιν ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζα ζπγθεληξσζνχλ, ζα δηαγξαθνχλ απφ 
ην ΔΒ θαη ηε Eurobank EFG νξηζηηθά κεηά ην πέξαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε εμαίξεζε εθείλα γηα ηα 
νπνία πξνβιέπεηαη άιισο απφ ηελ παξνχζα πξνθήξπμε. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ, 
θαζψο θαη θάζε ππνθείκελν ηνπ νπνίνπ ηα δεδνκέλα απνηεινχλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο 
ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξνβιεπφκελα, δηαηεξεί ηε δπλαηφηεηα λα αζθήζεη ηα δηθαηψκαηα πνπ 
απνξξένπλ θπξίσο απφ ηα άξζξα 12 θαη 13 Ν. 2472/1997 (δηθαίσκα πξφζβαζεο θαη αληίξξεζεο 
γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα αληίζηνηρα). ηελ πεξίπησζε απηή, νη 
ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηε γξακκαηεία ηνπ δηαγσληζκνχ Δθαξκνζκέλεο 
Έξεπλαο & Καηλνηνκίαο, ΔΒ, Ξελνθψληνο 5, 105 57, Αζήλα, ηει.: 211 500 61 33, 211 500 61 
64, θαζψο θαη αλαθνξηθά κε ηελ Eurobank EFG κε ηελ θα Ρφδα – Αλζή Αζαλαζίνπ, νδφο Ακαιίαο 
20, 105 57, Αζήλα, ηει. 210-3337085.  
 
Απνδέθηεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα ηνπο ζθνπνχο δηεμαγσγήο θαη πξνβνιήο ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη ησλ ππνςεθηνηήησλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε, ζα είλαη 
ππάιιεινη ηνπ ΔΒ θαη ηεο Eurobank EFG, ηα φξγαλα ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη 
ζπλεξγαδφκελεο κε ην ΔΒ θαη ηε Eurobank EFG εηαηξείεο ζην πιαίζην πινπνίεζεο θαη πξνβνιήο 
ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ησλ ππνςεθηνηήησλ, ηδίσο δε εηαηξίεο  δηαθεκηζηηθέο, δηνξγάλσζεο events, 
κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θ.ιπ..  
 
β. H ζπκκεηνρή ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ ζπληζηά ξεηή θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή θαη 
ζπλαίλεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ ηήξεζε θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα ηνπο απφ ην ΔΒ θαη ηελ Eurobank EFG, φπσο απηή αλαιπηηθψο πεξηγξάθεηαη 
αλσηέξσ ππφ ηελ παξ. α, πξνο ην ζθνπφ δηεμαγσγήο θαη πινπνίεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο 
θαη πξνβνιήο απηνχ θαη ησλ ππνςεθηνηήησλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
πξνθήξπμεο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2472/1997 πεξί πξνζηαζίαο ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία 
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηνπ Ν. 3471/2006 πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, 
θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο, νδεγίεο θαη θαλνληζηηθέο πξάμεηο ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο 
Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα.  

 


