Πρόσκληση:

Φοιτητικός Διαγωνισμός
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
στο ΕΚΠΑ 2022
Υποβολή Αιτήσεων έως 6 Νοεμβρίου 2022

Το Κέντρο Αρχιμήδης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προσκαλεί τα μέλη
της φοιτητικής κοινότητας του ΕΚΠΑ - προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς
φοιτητές - να υποβάλλουν Αίτηση για συμμετοχή στον 1ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας του ΕΚΠΑ.
Σκοπός του διαγωνισμού αποτελεί η προώθηση της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην
πανεπιστημιακή κοινότητα του ΕΚΠΑ,
▪
▪
▪

μέσω της ανάδειξης, προβολής, και βράβευσης πρωτότυπων ιδεών για προϊόντα και
υπηρεσίες,
βασισμένες σε νέες τεχνολογίες,
που αποτελούν καινοτόμες λύσεις σε προκλήσεις και σύγχρονα προβλήματα.

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: 6/11/2022.
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Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο φοιτητικός Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΚΠΑ (από εδώ και στο εξής
αναφερόμενος ως «Διαγωνισμός»), διοργανώνεται από το Κέντρο Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας Αρχιμήδης του ΕΚΠΑ, (από εδώ και στο εξής αναφερόμενο ως
«Διοργανωτής»), στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της
Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής
Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο ΕΚΠΑ», στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
2014-2020».
Σκοπός του Διαγωνισμού είναι:
▪
▪

η κινητοποίηση του επιχειρηματικού πνεύματος της φοιτητικής κοινότητας του ΕΚΠΑ, και
η καλλιέργεια επιχειρηματικών δεξιοτήτων μέσω της διαμόρφωσης καινοτόμων ιδεών, που
λύνουν προβλήματα της σύγχρονης κοινωνικής και επιχειρηματικής πραγματικότητας.

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μεμονωμένους φοιτητές και φοιτητικές ομάδες, στις οποίες
δύναται να συμμετέχουν διακριτά προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί/διδακτορικοί φοιτητές.
Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω email, για τα αποτελέσματα της
αξιολόγησής τους μετά την υποβολή της αίτησής τους.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι ενεργοί προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και
διδακτορικοί φοιτητές του ΕΚΠΑ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Απαραίτητη για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι:
▪

▪

η υποβολή μιας ολοκληρωμένης, καινοτομικής επιχειρηματικής ιδέας για ένα προϊόν ή
υπηρεσία που θα ανταποκρίνεται στα σύγχρονα προβλήματα της οικονομίας, κοινωνίας ή του
περιβάλλοντος, και
η υποβολή να πραγματοποιηθεί μέσω της συγκεκριμένης φόρμας αίτησης στην ιστοσελίδα
του Κέντρου Αρχιμήδης, https://archimedes.uoa.gr/.

Η κάθε υποψηφιότητα δύναται να αποτελείται από μεμονωμένο φοιτητή/φοιτήτρια ή φοιτητική
ομάδα, με ανώτατο όριο τα τρία άτομα ανά υποψηφιότητα. Στην περίπτωση υποβολής
υποψηφιότητας από φοιτητική ομάδα, η ομάδα θα πρέπει να ορίσει ένα μέλος ως υπεύθυνο για
να υποβάλλει την αίτηση, ο οποίος/οποία, και θα επικοινωνεί με τον Διοργανωτή καθ’ όλη τη
διάρκεια του Διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν να δηλώσουν συμμετοχή αποκλειστικά σε μία εκ των δύο
κατηγοριών (streams) του διαγωνισμού, στη βάση διάκρισης του βαθμού ακαδημαϊκής
ωριμότητας των συμμετεχόντων, ως εξής:
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▪
▪

Κατηγορία Α: Προπτυχιακό επίπεδο
Κατηγορία Β: Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό επίπεδο

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση μικτών επιχειρηματικών ομάδων, με προπτυχιακούς και
μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι ομάδες αυτές θα υποβάλλουν υποχρεωτικά στην κατηγορία
Β: Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό επίπεδο.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ταυτόχρονα και για τις δύο κατηγορίες (Προπτυχιακό και
Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό επίπεδο).
Τα στάδια του Διαγωνισμού είναι ως εξής:

ΣΤΑΔΙΟ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
καταληκτική ημερομηνία 6/11/2022

ΣΤΑΔΙΟ 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΠΙΛΟΓΗ

ανακοίνωση επιλεχθέντων 21/11/2022

ΣΤΑΔΙΟ 3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (WORKSHOPS)
5/12/2022 & 12/12/2022

ΣΤΑΔΙΟ 4. DEMO DAYS & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ
εντός Ιανουρίου 2023
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ΣΤΑΔΙΟ 1
Στο πρώτο στάδιο, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα
με την αίτηση συμμετοχής, στην ελληνική γλώσσα, μέσω της ιστοσελίδας του Κέντρου Αρχιμήδης,
https://archimedes.uoa.gr/, έως 6 Νοεμβρίου 2022.
Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας, θα ζητηθούν προσωπικά στοιχεία των
συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων της Σχολής/Τμήματος του ΕΚΠΑ στο οποίο φοιτούν καθώς
και το επίπεδο σπουδών τους. Επίσης, θα τους ζητηθεί να ορίσουν τον κλάδο στον οποίο αφορά η
επιχειρηματική τους ιδέα, επιλέγοντας από τη λίστα με τις διαθέσιμες θεματικές ενότητες. Τέλος,
θα κληθούν να περιγράψουν και να τεκμηριώσουν την επιχειρηματική τους ιδέα, απαντώντας σε
συγκεκριμένες ερωτήσεις ανοιχτού τύπου.
ΣΤΑΔΙΟ 2
Στο δεύτερο στάδιο, οι κατατεθειμένες αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο
Διαγωνισμό, θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης που αποτελείται από ακαδημαϊκούς
και έμπειρα στελέχη της αγοράς.
Τα κριτήρια αξιολόγησης της επιχειρηματικής ιδέας περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω
πίνακα.
Κριτήρια Αξιολόγησης

Α. Βαθμός Καινοτομίας

B. Γνώση αγοράς – στόχου

Γ. Ποιότητα και Πληρότητα

Δ. Εφικτότητα Υλοποίησης

Περιγραφή Κριτηρίων
▪ Μοναδικά χαρακτηριστικά
▪ Στοιχεία διαφοροποίησης
▪ Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

▪ Σαφής προσδιορισμός και μέγεθος αγοράς-στόχου
(ΤΑΜ)
▪ Εντοπισμός αναγκών δυνητικών πελατών
▪ Εντοπισμός ανταγωνιστών

▪ Σαφής παρουσίαση επιχειρηματικής ιδέας
▪ Επίλυση σύγχρονου πραγματικού προβλήματος της
κοινωνίας, οικονομίας, ή περιβάλλοντος
▪ Συνάφεια εκπαίδευσης με επιχειρηματική ιδέα &
Συμπληρωματικότητα μελών ομάδας
▪ Αναφορά στο υφιστάμενο στάδιο ανάπτυξης της
επιχειρηματικής ιδέας
▪ Εκτίμηση δράσεων, κόστους και
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επιχειρηματικής
ιδέας
▪ Ύπαρξη ιδίων πόρων / εντοπισμός δυνητικών
επενδυτών
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Κάθε ομάδα κριτηρίων αξιολογείται με τον ίδιο συντελεστή στάθμισης.
Θα επιλεχθούν συνολικά δέκα (10) συμμετοχές (μεμονωμένοι υποψήφιοι ή φοιτητικές ομάδες)
από την κατηγορία Α και δέκα (10) συμμετοχές (μεμονωμένοι υποψήφιοι ή φοιτητικές ομάδες)
από την κατηγορία Β. Η ανακοίνωση των επιλεχθέντων θα ολοκληρωθεί έως και 21 Νοεμβρίου
2022.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι οριστικές και δεν θα λαμβάνεται υπόψη καμία
αλληλογραφία που απευθύνεται απευθείας σε αυτούς, πέρα απότι προβλέπεται στην αίτηση
συμμετοχής. Η ενημέρωση για την έκβαση της αίτησης θα πραγματοποιηθεί, μέσω ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, δια του ατόμου που έχει οριστεί ως υπεύθυνος/η
επικοινωνίας.
ΣΤΑΔΙΟ 3
Στο τρίτο στάδιο, οι επιλεχθέντες συμμετέχοντες και από τις δύο κατηγορίες (Α και Β) θα κληθούν
να παρακολουθήσουν δύο εργαστήρια (workshops) για την προετοιμασία της παρουσίασης της
επιχειρηματικής τους ιδέας, τα οποία θα υλοποιηθούν από στελέχη του Κέντρου Αρχιμήδης:
▪
▪

Μεθοδολογία Lean Startup: Από την ιδέα στην αγορά
Παρουσίαση Επιχειρηματικής Ιδέας (Pitching)

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στις 5 και 12 Δεκεμβρίου 2022.
ΣΤΑΔΙΟ 4
Στο τέταρτο στάδιο (demo days), οι επιλεχθέντες συμμετέχοντες και από τις δύο κατηγορίες (Α και
Β), θα κληθούν να παρουσιάσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες στην Επιτροπή αξιολόγησης, με
pitch 5 λεπτών, ακολουθούμενο από ερωταπαντήσεις διάρκειας 5 λεπτών. Κατά τη διαδικασία
παρουσίασης, θα γίνει αξιολόγηση των τελικών επιχειρηματικών προτάσεων με βάση τα
προαναφερθέντα κριτήρια (Στάδιο 2), με μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα και
αποτελεσματικότητα της παρουσίασης. Τα demo days θα πραγματοποιηθούν εντός Ιανουαρίου
2023 και η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί σύντομα.
Οι τρεις νικητές για κάθε μία από τις δύο κατηγορίες (streams) του Διαγωνισμού, θα ενημερωθούν
με το πέρας της αξιολόγησης.
Σημειώνεται ότι ο Διοργανωτής ενδέχεται να ζητήσει τη σχετική́ νομική́ τεκμηρίωση (δελτίο
ταυτότητας ή βεβαίωση φοίτησης) σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού́, για την επαλήθευση
των στοιχείων των συμμετεχόντων σύμφωνα με τους παρόντες όρους.
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Δ. ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι 3 (τρεις) νικητές, ανά κατηγορία (Α και Β) , θα λάβουν τα εξής βραβεία:
1ος νικητής: 3.000€
2ος νικητής: 2.000€
3ος νικητής: 1.000€
Επιπρόσθετα, στους νικητές θα δοθεί πιστοποιητικό διάκρισης ανά κατηγορία, καθώς και σχετική
δημοσιότητα. Εκτός από την ευκαιρία να τεκμηριώσουν καινοτόμες ιδέες που ανταποκρίνονται σε
πραγματικές ανάγκες της αγοράς, οι νικητές θα έχουν την ευκαιρία να εξασκήσουν τις δεξιότητές
τους στην παρουσίαση επιχειρηματικών ιδεών, καθώς και να λάβουν ανατροφοδότηση και
υπηρεσίες καθοδήγησης (coaching) από ακαδημαϊκούς και στελέχη της αγοράς, στα πλαίσια του
προγράμματος Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, θα επωφεληθούν από την
συνολική εμπειρία, μέσω της διαδικασίας ανάπτυξης, τεκμηρίωσης και αποτύπωσης της
επιχειρηματικής τους ιδέας, την ανάθεση ρόλων μέσα στην ομάδα, καθώς και τη διαχείριση
σχέσεων μεταξύ των μελών της ομάδας.

Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε συμμετέχων /ομάδα οφείλει να διαβάσει προσεκτικά την παρούσα πρόσκληση πριν από την
υποβολή της αίτησης συμμετοχής. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη
αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του Διαγωνισμού και τη σχετική δέσμευση των
συμμετεχόντων.
Κάθε συμμετέχων/ομάδα μπορεί να υποβάλει μόνο μια πρόταση και μόνο σε μία από τις δύο
κατηγορίες του διαγωνισμού (Α – Προπτυχιακοί και Β – Μεταπτυχιακοί/Διδακτορικοί), ενώ κάθε
άτομο 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 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 υποψηφιότητα 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.
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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, εφίσταται 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 στον Διαγωνισμό δηλώνουν ότι
αναλαμβάνουν κάθε σχετικό κίνδυνο έχοντας ήδη ενημερωθεί οι ίδιοι για τις δυνατότητες που
έχουν σε σχέση με το έργο τους και τις συνέπειες της μη κατοχύρωσης (ενδεικτικά αναφέρονται ο
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, το European Patent Office κλπ).
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 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.
Οι συμμετέχοντες συμφωνούν να συμμετέχουν σε αναφορές σχετικά με τον Διαγωνισμό σε μέσα
ενημέρωσης και στον τύπο. Αυτές οι αναφορές περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα παρακάτω:
i.

ii.
iii.
iv.

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.
Οι συμμετέχοντες ενδέχεται να κληθούν να μιλήσουν σε συνεντεύξεις στα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης σχετικά με την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό.
Οι συμμετέχοντες συναινούν στην λήψη φωτογραφιών ή βίντεο για τις ανάγκες προβολής
του Διαγωνισμού.
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.

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.
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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
τον 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.
Με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό 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), 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 σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν.
4624/2019.
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 την
συμμετοχή του και την 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 κα Ιωάννου, στο ioannd@uoa.gr.
Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της
διεξαγωγής του διαγωνισμού θα είναι το διοικητικό προσωπικό του Κέντρου Αρχιμήδης.
Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών, και 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 λόγους
διαφήμισης και προώθησης. Το δικαίωμα αυτό του Διοργανωτή δεν θεμελιώνει οποιαδήποτε
αξίωση του συμμετέχοντα – νικητή για αμοιβή ή άλλου είδους αποζημίωση.
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση συμμετοχής στο Διαγωνισμό
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΚΠΑ:
Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Αρχιμήδης
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου 1 (Πλατεία Κλαυθμώνος), Τ.Κ. 105 61, Αθήνα
Τηλ. 210 368 9552
Website: https://archimedes.uoa.gr
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/archimedes-center

Το έργο με τίτλο «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και
Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και
Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο ΕΚΠΑ» (Κωδικός ΟΠΣ: 5136424) συγχρηματοδοτείται από
την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
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