ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Ο Γηαγσληζκφο ΔΡΣ Social Growth ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ δπλακηθνχ ηεο θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο ψζηε λα
δεκηνπξγεζνχλ ιπζεηο ζηηο θνηλσληθέο πξνθιήζεηο πξνο κηα βηψζηκε θαη ζπκκεηνρηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Θα
ζηεξίμεη άκεζα ηηο ηδεέο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ απηή ηε δπλακηθή. Ο δηαγλσληζκφο ελεξγνπνηεί πνιίηεο,
επηρεηξήζεηο (startups) ζε νινπο ηνπο θιάδνπο φπσο επίζεο Παλεπηζηήκηα θαη ζεξκνθνηηίδεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο, δεκηνπξγψληαο λέεο δηαζπλδέζεηο θαη πεγέο θνηλσληθήο αλάπηπμεο. Ο δηαγσληζκφο Social
Growth 2017 ζα ζηεξίμεη επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο πνπ κεηαηξέπνπλ ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε ειιεληθή
θνηλσλία ζε επθαηξίεο. Οη ηδέεο θαη νη πξνηάζεηο κπνξνχλ λα είλαη απφ φιεο ηηο πεγέο, θιάδνπο θαη είδε
επηρεηξήζεσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ κε θεξδνζθνπηθψλ, θεξδνζθνπηθψλ, πβξηδηθψλ θνηλσληθψλ επρηεηξήζεσλ
θαη άηππσλ νκάδσλ. Οη πξνηάζεηο ζα πξεπεη λα απερνχλ πξσηφηππεο ηδέεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ νκάδσλ. Μπνξεί
λα πξνηείλνπλ λένπο ή βειηησκέλνπο ηξφπνπο εθαξκνγήο ππαξρφλησλ ιχζεσλ, ζπλδπαζκφ απηψλ ή ηελ
εθαξκνγή ηνπο ζε δηαθνξεηηθφ πεδίν ή νκάδα νθεινπκέλσλ, αιια δελ κπνξεί λα εηλαη αθξηβείο αληηγξαθή απηψλ.
Οη δηαγσληδφκελνη πξεπεη λα κπνξνχλ λα επηδείμνπλ ηε θαηλνηνκία ησλ ιχζεσλ πνπ πξνηείλνπλ. Δπίζεο πξεπεη
λα κπνξνχλ λα δείμνπλ πσο ε ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ ζα ηνπο βνεζήζεη ζηελ ηδέα ηνπο (ην βξαβείν, ην mentoring, ε δηθηχσζε, ε πξνβνιή θαη άιια νθέιε).
ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ
Σνλ δηαγσληζκφ δηεμάγεη ε νκάδα παξαγσγήο ηεο ζεηξάο Social Growth ηεο ΔΡΣ. Ζ εηαηξεία παξαγσγήο είλαη ε
Κνηλσληθή πλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε The Nest, ην Διιελθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη
Κνηλσληθήο Καηλνηνκίαο κε έδξα ηελ Αζήλα θαη παξάξηεκα ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε, έλα δηεζλέο, κεθεξδνζθνπηθφ, αλεμάξηεην θέληξν επηζηεκνληθφ, εθπαηδεπηηθφ θαη εξεπλεηηθφ κε βαζεία επηζηεκνληθή γλψζε
ζην ρψξν ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, εθεμήο θαινχκελε σο ε Γιοπγανώηπια, ζηελ νπνία αλήθεη
απνθιεηζηηθά φιε ε επηκέιεηα θαη ε επζχλε ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ Social Growth. Σν επηζηεκνληθφ
ηνπ έξγν έρεη βξαβεπηεί θαη δεκνζηεπηεί ζε Γηεζλή Φφξα Αθαδεκατθά απφ ην Νηνπκπάη θαη ηελ Κίλα κέρξη ην
Ματάκη θαη ηελ Ομθφξδε. πλδπάδεη θνξπθαίν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ζπλεξγαζίεο κε δηεζλή εξεπλεηηθά
θέληξα θαη θνξπθαία παλεπηζηήκηα ζην ρψξν ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Δίλαη αθαδεκατθφο
ζπληνληζηήο δπν Δπξσπατθψλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ δηελεξγνχληαη
απφ δηεπξσπατθά θνλζφξηηα παλεπξσπατθά, ην SOFE- Social and Sustainable Fashion Entrepreneurs, ην Social
Growth in Trafficking and Immigration θαζψο θαη εηαίξνο ηνπ έξγνπ WiSE- Women Innovators in Social Businesses. Τπήξμε δηνηθεηήο έξγνπ ηνπ Athens Social Initiative γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θνηλσληθήο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ Γήκνπ Αζελψλ. Γηελεξγεί εθπαηδεπηηθά design thinking εξγαζηήξηα θνηλσληθήο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε φιε ηελ Διιάδα απφ ηελ Αζήλα κέρξη ηελ Οξεζηίαδα θαη ηα λεζηά Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη
ζηελ Δπξψπε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Ακζηεξληακ, Γνπηδ Πνισλίαο, Μπξαηηζιάβα ινβαθίαο θαη Ρνπκαλία.
Έηξεμε ην πξψην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζηελ Διιάδα ίδξπζεο θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ζην Κνιιέγην Deree
ην 2012. Μεηαμχ άιισλ, ζπκκεηείρε ζην Skoll World Forum ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ομθφξδεο ην θνξπθαίν
δηεζλψο γεγνλφο Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζπκκεηείρε κε startups ηνπ ζην Web Summit ην κεγαιχηεξν
γεγνλφο ζπλάληεζεο επελδπηψλ κε λενθπείο επηρεηξήζεηο, ήηαλ semifinalist ηνπ Skoll Impact Awards of Said
Business School ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ομθφξδεο.
Ζ ΔΡΣ Α.Δ. δελ έρεη θακία ζπκκεηνρή θαη επζπλή κε ηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ.

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΣΑΓΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δχν θάζεηο: Α Φάζε: κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο, θάζε πξφηαζε ζα αλαηεζεί απηφκαηα απφ ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ πξνηάζεσλ ζηνπο

ηεζζεξεηο αμηνινγεηέο. Ζ θιίκαθα αμηνιφγεζεο νξίδεηαη ζε 0-100 κε ην 100 λα είλαη ν πςειφηεξνο βαζκφο. Κάζε
πεδίν ηεο πξφηαζεο ζηελ ειεθηξνληθή θφξκα ππνβνιήο βαζκνινγείηαη απηφλνκα ελψ νη αμηνινγεηέο δχλαληαη
καδί κε ηελ βαζκνινγία ηνπο λα θαηαγξάςνπλ θαη ηα ζρφιηα/παξαηεξήζεηο ηνπο. B Φάζε: Οη νρηψ (8) πξνηάζεηο
πνπ ζα ζπγθεληξψζνπλ ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία ζα θιεζνχλ λα θάλνπλ κηα παξνπζίαζε ελψπηνλ ηεο
επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ζε ρξφλν θαη ηφπν πνπ ζα αλαθνηλσζεί απφ ηελ Γηνξγαλψηξηα. Οη νρηψ (8) νκάδεο πνπ
ζα πξνθξηζνχλ ζηνλ ηειηθφ ζπκθσλνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε γπξίζκαηα πξηλ ηνλ ηειηθφ. Ο ηειηθφο δηαγσληζκφο
ηνπ ΔΡΣ Social Growth ζα κεηαδνζεί ζην 12ν επεηζφδην ηεο ζεηξάο. Οη ηξεηο πξνηάζεηο πνπ ζα ζπγθεληξψζνπλ
ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία ζα αλαθεξπρζνχλ ληθήηξηεο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Κπιηίπια Αξιολόγηζηρ
Οη ππνβιεζείζεο πξνηάζεηο ζα αμηνινγεζνχλ κε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα. Κάζε βαζκνινγηθφ θξηηήξην έρεη
ζπγθεθξηκέλε βαξχηεηα:
1. Καινοηομία (50%) φπσο απηφ γίλεηαη θαηαλνεηφ θαη αμηνινγείηαη ζαλ ζπζηεκηθή θαη δνκηθή θαηλνηνκία ζε
ζρέζε κε ηηο ιχζεηο πνπ έρνπλ ήδε αλαπηπρζεί θαη εθαξκφδνληαη ζην δεδνκέλν πεδίν γηα λα αληηκεησπίζνπλ
ηηο πξνθιήζεηο ηνπ.
2. Ο ανηίκηςπορ (30%), φπσο απηφο αμηνινγείηαη ζαλ ην δπλακηθφ ηεο πξνηεηλφκελεο ηδέαο λα αληαπνθξηζεί
ζηηο δεδνκέλεο πξνθιήζεηο πνπ επηζπκεί ε ηδέα λα αληηκεησπίζεη.
3. Ζ βιωζιμόηηηα (20%) θαη δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ αλάπηπμεο, φπσο απηά αμηνινγνχληαη ζαλ: ε δπλακηθή ηεο
πξνηεηλφκελεο ηδεάο λα κεηαηξαπεί ζε έλα έξγν πνπ ζα ζηαζεί εθηθηφ θαη βηψζηκν ε δπλακηθή ηεο
πξνηεηλφκελεο ηδέαο λα αλαπηπρζεί θαη λα έρεη πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε ζε εζληθφ ή/θαη δηεζλέο επίπεδν
επίπεδν.
Κάζε πξφηαζε πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ζχληνκν video παξνπζίαζεο ζα ιάβεη επηπιένλ βαζκνινγία 5% ελψ ην
ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ (δηαγξάκκαηα, ζρέδηα θηι) επηβξαβεχνληαη κε bonus 2%.
Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξεκαηηθψλ ηδεψλ είλαη Παπαζκεςή 7 Αππιλίος
2017 ζηηο 18:00 ε ψξα. Όζεο πξνηάζεηο θαηαηεζνχλ έγθπξα θαη έγθαηξα ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ηνπ
δηαγσληζκνχ ζα αμηνινγεζνχλ απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ην ρξνληθφ δηάζηεκα 8 έσο 17 Απξηιίνπ 2017. Οη
νρηψ (8) νκάδεο πνπ ζα ζπγθεληξψζνπλ ηηο πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ζα θιεζνχλ ζε παξνπζίαζε ησλ πξνηάζεσλ
ηνπο ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ζε ηφπν θαη ρξφλν πνπ ζα αλαθνηλψζεη ε δηνξγαλψηξηα θαη ζα
πξνβιεζνχλ ζην ηειεπηαίν 12ν επεηζφδην ηεο ηειενπηηθήο εθπνκπήο ΔΡΣ Social Growth απφ ηελ ΔΡΣ1. Δπίζεο
νη νκάδεο ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε γπξίζκαηα γηα ην επεηζφδην απηφ. ηε δεχηεξε θάζε ηνπ Γηαγσληζκνχ (επηινγή
ησλ ληθεηξηψλ νκάδσλ αλάκεζα ζηηο πξνθξηζέληεο) ηα ηξία θξηηήξηα ζα έρνπλ φια ηζε βαζκνινγία: άξα 1/3 ην
θάζε έλα. Καζψο ζα κεηξήζεη θαη 10% ε παξνπζίαζε θαη ε πνηφηεηα/ζχλζεζε ησλ νκάδσλ. Δπηηξνπή
Αμηνιφγεζεο Ζ ηεηξακειήο επηηξνπή αμηνιφγεζεο απνηειείηαη απφ ηέζζεξεηο (4) πξνζσπηθφηεηεο κε βαζεία
αλαγλσξηζκέλε εκπεηξία ζην ρψξν ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη κε βαζεία επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ζην ρψξν.
πγθεξηκέλα είλαη, ζε αιθαβεηηθή ζεηξά, νη:
1. Γξ Κωνζηανηίνορ Γεώπμαρ, πξψελ Γηεπζπληήο Μεηξψνπ Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο θαη πγγξαθέαο βηβιίσλ
θνηλσληθήο νηθνλνκίαο/επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
2. Καηεπίνα Ππαμαηάπη, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο
ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (ΟΠΑ) θαη επηζηεκνληθή ππεχζπλνο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο
ELTRUN-SCORE (Supply Chain and Demand Management, Collaboration and Electronic Services).

3. Γξ. Μπέηης Σζακαπέζηος, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ζην Σκήκα Δπηθνηλσλίαο, Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνχ, ζην
Πάληεην Παλεπηζηήκην θαη επηθεθαιήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γηαθήκηζεο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ ζην νηθείν
Σκήκα.
4. Γεπάζιμορ Κοςβαπάρ, Γεληθφο Γηεπζπληήο, ActionAid Διιάο.
Βπαβεία
Κάζε ηδέα ρξεηάδεηαη θαηάιιειν πεξηβάιινλ θαη ζπλζήθεο γηα λα πινπνηεζεί. Μέζα απφ ηνλ Γηαγσλζηκφ ΔΡΣ
Social Growth νη ηεζζεξεηο (4) ληθήηξηεο νκάδεο πνπ ζα πξνθξηζνχλ ζα ιάβνπλ δσξεάλ έληαμε ζηηο
ζεξκνθνηηίδεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ζηνπο ζπλεξγαηηθνχο ρψξνπο: Athens Centre of Entrepreneurship and
Innovation ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Impact Hub Athens, Orange Grove θαη Microsoft
Innovation Centre. Ζ πξψηε θαιχηεξε πξφηαζε ζα ιάβεη ππνηξνθία ζην πξφγξακκα International MBA ηνπ
Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, εθφζνλ πιεξεί ηα θξηηήξηα εγγξαθήο. Θα ιαβνπλ mentoring πνπ ζηνρεχεη
λα ηνπο βνεζήζεη λα κεηαηξέςνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ζε απηά θαη βηψζηκα έξγα ψζηε λα επηηχρνπλ απνηειέζκαηα θαη
λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηνλ αληίθηππν ηνπο.
Πποηεινόμενοι κλάδοι
Ο Γηαγσληζκφο ζηνρεχεη λα βξεη θαηλνηνκίεο ζε πξντφληα, ππεξεζίεο, ηερλνινγίεο θαη κνληέια πνπ κπνξνχλ λα
επηιχζνπλ θαίξηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αιια
φρη πεξηνξηδφκελα ζε:
Τγεία Πξνζθπγηθφ θαη κεηαλάζηεπζε Φξνληίδα ειηθησκέλσλ θαη παηδηψλ Τπεξεζίεο θνηλσληθήο πξφλνηαο
Αζιεηηζκφο θαη ςπραγσγία Πεξηβαιινληηθή αλαδφκεζε Γηθαηψκαηα θαηαλαισληψλ Δθπαίδεζε θαη έξεπλα
Έληαμε ζηελ εξγαζία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα απνθιεηζκέλσλ θαη επάισησλ νκάδσλ, φπσο πξσελ
ηνμνθνκαλείο, άζηεγνη, απνθπιαθηζζέληεο, αηνκα κε αλαπεξία, άηνκα κε λενηηθή ζηέξεζε, άηνκα κε ςπρηθέο
λφζνπο, πξφζθπγεο θαη επηβηψζαληεο ζχκαηα κνληέξλαο δνπιείαο, θαθνπνηεκέλεο γπλαίθεο, κνλνγνλετθέο
νηθνγέλεηεο, καθξνρξφληα άλεξγνη, λεαληθή αλεξγία, θ.α. Πξφζβαζε ζε ζηέγαζε θαη ζίηηζε Αλαπηπμηαθή βνήζεηα
Αζθάιεηα θαη αλζξψπηλα δηθαηψκαηα Κνηλσληθή ζχγθιηζε Πνιηηηζκφο Οηθνλνκηθή θαη ηνπηθή αλάπηπμε
Αληηκεηψπηζε Φηψρεηαο θαη Κξίζεσλ Γηαρείξεζε δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηζφηεηα
Έννοιολογικέρ Πποζεγγίζειρ
Οη θνηλσληθνί επηρεηξεκαηίεο δεκηνπξγνχλ κηα θνηλσληθή επηρείξεζε γχξσ απφ έλα θνηλσληθά θαηλνηφκν
επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν κε ζθνπφ λα επηιχζνπλ ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά ζέκαηα, λα αληαπνθξηζνχλ ζε
απνηπρίεο ηεο αγνξάο ή λα θαιχςνπλ ζεζκηθά θελά ελψ ηαπηνρξφλσο δεκηνπξγνχλ έζνδα απν ηελ ειεχζεξε
αγνξά. ηνρεχνπλ ζε ζπζηεκηθή αιιαγή ζε πνιηηηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ ή νηθνλνκηθφ επίπεδν, ελψ ζπρλά
δεκηνπξγνχλ εξγαζηαθή έληαμε γηα ηηο επάισηεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ηε δπαδηθφηεηα
ησλ ζηφρσλ ηνπο έρνληαο ηαπηνρξφλσο εκπνξηθνχο θαη θνηλσληθνχο ζηφρνπο. Μηα θνηλσληθή επηρείξεζε νξίδεηαη
απφ ηελ θνηλσληθή ηεο εηαηξηθή απνζηνιή, ηε ζεσξία αιιαγψλ θαη ηνλ κεηξήζηκν θνηλσληθφ ηεο αληίθηππν.
(Εαθεηξνπνχινπ, Φ.Α. 2016, 2014) Ζ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα δηαρσξίδεη ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο απν ηα
θνηλσληθά θηλήκαηα θαη ηηο θηιαλζξσπηθέο δξάζεηο θαη ε ζπζηεκηθή θνηλσληθή αιιαγή απφ θνηλσληθά ππεχζπλεο
επηρεηξεκαηηθέο δξάζεηο (Mair, Battilana and Cardens, 2012). Σν θνηλσληθφ κνληέιν θαηλνηνκίαο αληηθαηνπηξίδεη
ην ζπλδπαζκφ πφξσλ (φπσο, θνηλσληθφ θεθάιαην, αλζξψπηλνη, νηθνλνκηθνί, θπζηθνί, ηερλνινγηθνί ή άπινη,
επηρεηξεκαηηθνί) κε θαηλνηφκν ηξφπν ψζηε λα επηηεπρζνχλ θνηλσληθνί ζθνπνί θαη ε δεκηνπξγία ζεηηθνχ
θνηλσληθνχ αληηθηχπνπ. Ζ θνηλσληθή θαηλνηνκία είλαη ε ζηνρεπκέλε θαη απνδεθηή αλαδηαξζξσζε θνηλσληθψλ
πξαθηηθψλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεδίν δξάζεο κε ζηφρν ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο ή ηελ ηθαλνπνίεζε κηαο

αλάγθεο κε θαιχηεξν ηξφπν. Σα 4 “i” ηεο θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο (social innovation) είλαη: idea (ηδέα), intervention (παξεκβαζε), implementation (εθαξκνγή), impact (αληίθηππνο).

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
1) Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ:
α. Φπζηθά πξφζσπα ζε ζχκπξαμε (ηνπιάρηζηνλ 2) , ειηθίαο ηνπιάρηζηνλ 18 εηψλ, Έιιελεο ή Αιινδαπνί. Όζνη
δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην Γηαγσληζκφ κφλν κέζσ ηνπ
αζθνχληνο ηε γνληθή κέξηκλα, ν νπνίνο ππνρξεσηηθά ζα ππνβάιιεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλειίθνπ ηελ πξφηαζε
θαη ζα παξίζηαηαη θαηά ηελ ελδερφκελε βξάβεπζή ηνπ θαη
β. Ννκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ δηθαίνπ απηνηειψο ή ζε θνηλνπξαμία πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ
Διιάδα κε ρξφλν ιεηηνπξγίαο ιηγφηεξν ή ίζν ηνπ ελφο (1) έηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ
Γηαγσληζκνχ (14ε Φεβξνπαξίνπ 2017) θαη δελ έρνπλ ιπζεί, πησρεχζεη ή εθθξεκεί ζε βάξνο ηνπο αίηεζε
πηψρεπζήο, νχηε έρνπλ ηεζεί ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε ή βξίζθνληαη ππφ δηαδηθαζία δηαρείξηζεο
ή εθθαζάξηζεο.
2) Απφ ην Γηαγσληζκφ εμαηξνχληαη νη εξγαδφκελνη, ζχκβνπινη θαη κέιε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
Γηνξγαλψηξηαο, ηα κέιε ησλ επηηξνπψλ αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη νη ζχδπγνη θαη νη ζπγγελείο ηνπο έσο δεπηέξνπ
(2νπ) βαζκνχ.
3) Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ Γηαγσληζκφ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθήο εγγξαθήο ζηελ επίζεκε
ζειίδα ηνπ Γηαγσληζκνχ socialgrowth.ert.gr ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
4) Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δχλαηαη λα ζπκκεηέρεη ζε κηα θαη κφλν ζεκαηηθή πεξηνρή κε κηα θαη κφλν
πξφηαζε.
5) ηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο θπζηθψλ πξνζψπσλ ζε ζχκπξαμε ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ζε θνηλνπξαμία, ζα
πξέπεη λα δειψλεηαη ν εθπξφζσπνο ηεο νκάδαο ή ηεο θνηλνπξαμίαο αληίζηνηρα, ν νπνίνο ζα απνηειεί θαη ην
πξφζσπν επηθνηλσλίαο, θαζψο θαη ηα ινηπά κέιε ηεο. Γηα ηελ δήισζε ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ησλ κειψλ ηεο
νκάδαο, ν εθπξφζσπνο απηήο εγγπάηαη φηη έρεη ιάβεη ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε έθαζηνπ εμ
απηψλ γηα ην ζθνπφ ηνπ Γηαγσληζκνχ, ηελ νπνία θαη ζα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηεο Γηνξγαλψηξηαο φπνηε απηή ηνπ
δεηεζεί.
6) Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ θαηαζέηνπλ ειιηπή, ςεπδή, ιαλζαζκέλα, άζεκλα ή πξνζβιεηηθά ζηνηρεία, ζα
απνθιείνληαη απηνδίθαηα απφ ην Γηαγσληζκφ. Οπνηαδήπνηε δε ελέξγεηα ή ζπκπεξηθνξά θάπνηνπ ζπκκεηέρνληνο
θξηζεί (αθφκε θαη βάζεη ελδείμεσλ) απφ ηε Γηνξγαλψηξηα σο παξάλνκε ή θαηαρξεζηηθή, απηή ζα έρεη δηθαίσκα
λα ηνλ απνθιείζεη απφ ην Γηαγσληζκφ, επηθπιαζζφκελε παληφο λνκίκνπ δηθαηψκαηφο ηεο.
7) Απαγνξεχεηαη ξεηά ε αλαθνξά πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ (π.ρ. ζηνλ ηίηιν ή ζηελ πεξηγξαθή
ηεο πξφηαζεο) πέξαλ ηεο εηδηθήο θφξκαο ζπκπιήξσζεο πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ πνπ βξίζθεηαη αλεξηεκέλε ζηελ
επίζεκε ζειίδα θαη ζπλππνβάιιεηαη ζηνλ Γηαγσληζκφ. Κάζε ηέηνηα αλαθνξά ζηνηρείσλ ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ
απνθιεηζκφ ηεο πξφηαζεο απφ ην Γηαγσληζκφ.
8) Οη ζπκκεηέρνληεο θέξνπλ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή επζχλε θαηνρχξσζεο ή ηπρφλ άιιεο πξνζηαζίαο ησλ
ππνβαιιφκελσλ πξνηάζεσλ ηνπο θαζψο θαη ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ απηέο.

9) Σν ζχλνιν ησλ εμφδσλ (ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη ην θφζηνο πξνεηνηκαζίαο ησλ πξνηάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη
ζην Γηαγσληζκφ, ηα έμνδα ππνρξεσηηθήο παξαζηάζεσο ζην ζχλνιν ησλ εθδειψζεσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ θ.α.)
βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνπο ζπκκεηέρνληεο.
10) Ζ Γηνξγαλψηξηα δχλαηαη ζε νπνηαδήπνηε θάζε ηνπ Γηαγσληζκνχ λα δεηήζεη ηα ζρεηηθά λνκηκνπνηεηηθά
έγγξαθα (ηαπηφηεηα, δηαβαηήξην θιπ) γηα ηε δηαζηαχξσζε ή πηζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ
ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο φξνπο.
11) Κάζε ζπκκεηέρσλ νθείιεη λα δηαβάζεη πξνζεθηηθά ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο πξηλ ηελ εγγξαθή θαη ηελ
ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ηνπ. Ζ ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ ζπλεπάγεηαη ηελ αλεπηθχιαθηε απνδνρή εθ κέξνπο
ησλ ζπκκεηερφλησλ, φισλ αλεμαηξέησο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε κε
ζπκκφξθσζεο θάπνηνπ ζπκκεηέρνληνο κε ηνπο φξνπο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ε ζπκκεηνρή ηνπ ζα απνθιείεηαη
απηνδίθαηα.
12) Ζ (επηρεηξεκαηηθή) πξφηαζε ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα.

ΓΗΛΩΔΙ – ΔΓΓΤΗΔΙ –ΔΤΘΤΝΗ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΟ
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ
1) Κάζε ζπκκεηέρσλ δειψλεη θαη εγγπάηαη φηη ε πξφηαζε πνπ έρεη θαηαζέζεη ζηνλ Γηαγσληζκφ, ππνβάιιεηαη
λνκίκσο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη είλαη πξσηφηππε θαη θαηλνηφκα, έρεη δειαδή παξαρζεί
απφ ηνλ ίδην θαη αλήθεη απνθιεηζηηθά ζε απηφλ, δηαηεξψληαο θάζε δηθαίσκα ρξήζεο, δηάζεζεο θαη
εθκεηάιιεπζεο ηεο. Δγγπάηαη επίζεο φηη ε πξφηαζε δελ παξαβηάδεη δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ή άιια
δηθαηψκαηα νπνηνπδήπνηε θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ, άιισο φηη είλαη
δηθαηνχρνο ή/θαη φηη έρεη απνθηήζεη λνκίκσο ηα πάζεο θχζεσο δηθαηψκαηα, φπσο, ελδεηθηηθά, δηθαηψκαηα
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηξίησλ πξνζψπσλ θαη φιεο ηηο λφκηκεο άδεηεο πνπ ζπλδένληαη ή ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα
ηελ παξαγσγή πξφηαζεο πνπ θαηαηίζεηαη ζηνλ Γηαγσληζκφ, θέξεη δε απνθιεηζηηθή θαη πιήξε επζχλε έλαληη ηεο
Γηνξγαλψηξηαο θαη παληφο ηξίηνπ γηα ηελ ππνβιεζείζα ηνπ πξφηαζε θαη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ δεισζέλησλ
ζηνηρείσλ. Αλαγλσξίδεη δε φηη ππνρξενχηαη θαη αλαιακβάλεη λα αλαδέρεηαη νπνηαδήπνηε αμίσζε πξνβιεζεί θαηά
ηεο Γηνξγαλψηξηαο θαη λα απαιιάμεη ηε Γηνξγαλψηξηα, ηα ζηειέρε θαη ηνπο ππαιιήινπο ηεο , θαζψο θαη ηα κέιε
ησλ Δπηηξνπψλ απφ θάζε επζχλε γηα απνδεκίσζε, θάζε είδνπο έμνδα θαη δαπάλεο ή απαηηήζεηο ηξίησλ πνπ ηπρφλ
πξνέιζνπλ απφ παξαβάζεηο ησλ Όξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ ή δηθαησκάησλ ηξίησλ, φπσο, ελδεηθηηθά, δηθαηψκαηα
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.
2) Κάζε αλαθνίλσζε αλαθνξηθά κε ην Γηαγσληζκφ αλαξηάηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γηαγσληζκνχ, ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηνπ ζηελ ελ ιφγσ ηζηνζειίδα θαη ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο
ππεξηζρχεη θάζε ηπρφλ άιιεο παξαζρεζείζαο ελεκέξσζεο ηεο Γηνξγαλψηξηαο πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο (π.ρ.
κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο, επηζηνιήο, θιπ)
3) Ζ Γηνξγαλψηξηα δηαηεξεί ην δηθαίσκα, ρσξίο πξνεγνχκελε αλαθνίλσζε, λα ηξνπνπνηήζεη ηνπο παξφληεο
φξνπο ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ ή λα αλαβάιεη, καηαηψζεη ή αθπξψζεη ην Γηαγσληζκφ, ελεκεξψλνληαο
ζρεηηθά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο socialgrowth.ert.gr θαη ρσξίο επζχλε έλαληη ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ Γηαγσληζκφ
ή νηνπδήπνηε ηξίηνπ, ελψ δειψλεη φηη δελ ζα πξνβαίλεη πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζε νπδεκία αλαθνίλσζε ησλ
ζηνηρείσλ ησλ αμηνινγεηψλ ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεψλ ηνπο θαζψο θαη ησλ βαζκψλ
αμηνιφγεζεο θαη θαηάηαμεο ησλ ππνβιεζεηζψλ πξνηάζεσλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη κέρξη ηελ
αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ απηνχ.

πλεπεία ησλ θαηά ηα άλσ δειψζεσλ θαη εγγπήζεσλ ηνπ, ν πκκεηέρσλ ππνρξενχηαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο λα
παξεκβαίλεη ππέξ ηεο Γηνξγαλψηξηαο θαη ησλ ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ ηεο θαη λα αλαιακβάλεη κε έμνδά ηνπ,
ηελ ππεξάζπηζε ηνπο ζε πεξίπησζε άζθεζεο ελαληίνλ ηνπο αγσγήο ή πνηληθήο δίσμεο ή νπνηαδήπνηε άιιεο
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο θ.ι.π. δηαδηθαζίαο, ε νπνία βαζίδεηαη ζε ηζρπξηζκφ ηξίηνπ, φηη ε Πξφηαζε ηνπ
πκκεηέρνληα θαη ε ελ γέλεη ζπκκεηνρή ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ, είλαη παξάλνκεο ιφγσ πεξηερνκέλνπ, ή φηη
πξνζβάιινπλ δηθαίσκα ηνπ ηξίηνπ. Δπίζεο ν πκκεηέρσλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη ζηε Γηνξγαλψηξηα
θαη ζηνπο ππαιιήινπο ηεο θαη ζηα ζηειέρε ηεο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε, πξφζηηκν ή δηθαζηηθή δαπάλε θαζψο
θαη φια ηα δηθαζηηθά έμνδα, ζηα νπνία ζα έρνπλ ππνβιεζεί γηα ηνπο ίδηνπο σο άλσ ιφγνπο.

ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ – ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ
ε πεξίπησζε δηαθσλίαο, δηέλεμεο ή ακθηζβήηεζεο απφ ζπκκεηέρνληα ζην Γηαγσληζκφ, ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία
ή νξζή εθαξκνγή φξνπ ηηλφο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ν ζπκκεηέρσλ ζα απεπζχλεηαη πξηλ νπνηαδήπνηε δηθαζηηθή
ελέξγεηα ζε ηξηκειή επηηξνπή απνηεινχκελε απφ εθπξνζψπνπο ηεο Γηνξγαλψηξηαο, ε νπνία ζα θαηαβάιιεη
πξνζπάζεηα ζπκβηβαζηηθήο, θηιηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ηεο πξνζπάζεηαο απηήο, ν
ζπκκεηέρσλ ζα έρεη ην δηθαίσκα πξνζθπγήο ζηα ειιεληθά δηθαζηήξηα φπσο νξίδεηαη παξαθάησ.
Κάζε δηέλεμε, δηαθνξά ή δηαθσλία πνπ δελ ζα έρεη επηιπζεί θηιηθά θαηά ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία θαη απνξξέεη
απφ ηελ παξνχζα πξνθήξπμε ή ζρεηίδεηαη κε απηή, ζα επηιχεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα δηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο
(απνθιεηφκελεο νπνηαζδήπνηε άιιεο δηθαηνδνζίαο αθφκε θαη ζπληξέρνπζαο) ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ δίθαην.
Δπηινγή ληθεηψλ : Σα νλφκαηα ησλ ληθεηψλ ζα εηδνπνηεζνχλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηελ
δεισζείζα ειεθηξνληθή ηνπο δηεχζπλζε.
Ζ Γηνξγαλψηξηα δελ θέξεη θακία απνιχησο επζχλε εάλ γηα ιφγνπο πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ηελ ζθαίξα ηνπ
ειέγρνπ ηεο (φπσο ελδεηθηηθά αιιά κε πεξηνξηζηηθά, ιφγνη αλσηέξαο βίαο, ηερληθά πξνβιήκαηα, κε θάιπςε
δηθηχνπ, ππεξθφξησζε δηθηχνπ, δηαθνπή ζχλδεζεο κε ην δίθηπν, κε νξζφο ηξφπνο ζπκπιήξσζεο ηεο αίηεζεο) ή
απφ ηε ζθαίξα ειέγρνπ θάζε ηξίηνπ πνπ ζα κεηαθέξεη ηα κελχκαηα, α) θαζπζηεξήζεη ή απνηχρεη ε απνζηνιή
ή/θαη ε ιήςε ησλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ ηεο Τπεξεζίαο, β) δελ είλαη δηαζέζηκε ε Τπεξεζία ζηνπο
δηαγσληδφκελνπο, γηα νζνδήπνηε ρξνληθφ δηάζηεκα, γ) ηα δηαηεξνχκελα αξρεία ηεο Τπεξεζίαο θαηαζηξαθνχλ
κεξηθψο ή νινζρεξψο, απαιιάζζνληαη δε αδεκίσο εθ ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο απφ ην Γηαγσληζκφ.
Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ α) αθπξσζεί ε ζπκκεηνρή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ πνπ αλαδείρηεθε ληθεηήο ιφγσ κε
πιεξψζεσο ζην πξφζσπφ ηνπ ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ, β) νπνηνζδήπνηε ληθεηήο ηνπ
Γηαγσληζκνχ δελ απνδερζεί ην βξαβείν ηνπ θαη γ) νπνηνζδήπνηε ληθεηήο ηνπ Γηαγσληζκνχ δελ πξνζέιζεη λα
παξαιάβεη ην έπαζιν ηνπ έσο ηελ 30/08/2014, ηα ππφ ηηο πεξηπηψζεηο α – γ ακέζσο αλσηέξσ πξφζσπα ράλνπλ
απηνδηθαίσο θαη νξηζηηθά νπνηνδήπνηε δηθαίσκά ηνπο αλαθνξηθά κε ην έπαζιν.
Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ παξφληα Γηαγσληζκφ πξνυπνζέηεη πξφζβαζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζην δηαδίθηπν κε δηθά ηνπο
ηερληθά κέζα, πεξαηηέξσ δε, ε Γηνξγαλψηξηα δελ επζχλεηαη γηα νηαδήπνηε επηβάξπλζε ησλ ζπκκεηερφλησλ.
Ζ Γηνξγαλψηξηα δελ επζχλεηαη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο, αλαβνιήο, καηαίσζεο ή αθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ
ιφγσ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ ή αλσηέξαο βίαο (ελδεηθηηθά δε ιφγσ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, απεξγίαο, πνιέκνπ,
ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ ή απεηιψλ γηα ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα, αηπρεκάησλ, ππξθαγηψλ, πιεκκχξσλ ή άιισλ
θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ή θνηλσληθψλ δηαηαξαρψλ θ.ι.π.) πνπ θαζηζηνχλ εμαηξεηηθά δχζθνιε ή αδχλαηε ηε
δηεμαγσγή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη φηη ηα παξαπάλσ είλαη πέξα απφ ηνλ έιεγρν θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ επζχλε ηεο
Γηνξγαλψηξηαο θαη απαιιάζζεηαη ζχκκεηξα θαη αδεκίσο ησλ εθαηέξσζελ ππνρξεψζεψλ ηεο απφ ην Γηαγσληζκφ.

Όιεο νη έγθπξεο ζπκκεηνρέο απνθηνχλ απηνδίθαηα, αχμνληα αξηζκφ θαη θαηαρσξνχληαη ζε ιίζηα (βάζε
δεδνκέλσλ) πνπ ηεξεί ε Γηνξγαλψηξηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Ν.2472/1997, Ν. 3471/2006 θαη ηηο
Απνθάζεηο θαη Οδεγίεο ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα γηα ηελ «πξνζηαζία ηνπ
αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα», φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα.
Με ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Γηαγσληζκφ νη ζπκκεηέρνληεο ξεηά απνδέρνληαη φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο απνηειεί
ειεχζεξε θαη ζαθή εθ κέξνπο ηνπο δήισζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ν. 2472/1997, γηα ηελ εθ κέξνπο ηεο
Γηνξγαλψηξηαο ηήξεζε αξρείνπ κε ηα ζηνηρεία απηά θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο γηα ηηο αλάγθεο δηεμαγσγήο θαη
δεκνζηφηεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαζψο γηα ζθνπνχο ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο ή γηα πξνσζεηηθά
πξνγξάκκαηα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα θαη απνθιεηζηηθά κε ην Γηαγσληζκφ ζχκθσλα κε φζα επηηάζζεη ν
Ν.2472/1997. Ζ Γηνξγαλψηξηα ζα δηαηεξεί, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ, ηηο απνζηειιφκελεο απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο αηηήζεηο ηνπο.Σα πξνζσπηθά απηά δεδνκέλα, πιήλ ηνπ νλφκαηνο ηνπ πξνζψπνπ, ηνπ πξντφληνο ή
ηεο ππεξεζίαο πνπ ζα βξαβεπηεί θαη κηαο ζχληνκεο πεξηγξαθήο ηνπ, ε Γηνξγαλψηξηα δεζκεχεηαη λα κελ ηα
θνηλνπνηήζεη ζε θαλέλα ηξίην πξφζσπν ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζην Γηαγσληζκφ.
Ο θάζε πκκεηέρσλ δειψλεη φηη δελ έρεη θαη δελ δηαηεξεί νπνηαδήπνηε αμίσζε ή απαίηεζε θαηά ηεο
Γηνξγαλψηξηαο ησλ ζηειερψλ θαη ππαιιήισλ ηεο ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ, ηελ εθαξκνγή ησλ
φξσλ, ή νπνηαδήπνηε άιιε αηηία ζρεηίδεηαη άκεζα ή έκκεζα κε ηνλ Γηαγσληζκφ. Ο πκκεηέρσλ ξεηά παξέρεη κε
ηε ζπκκεηνρή ηνπ ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ θαη εμνπζηνδφηεζε ζηε Γηνξγαλψηξηα γηα ηελ πξνβνιή ηεο πκκεηνρήο
ηνπ θαη ηεο ελ ιφγσ ελέξγεηαο ή/θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κέζσ ξαδηνθψλνπ, ηειεφξαζεο θαζψο θαη κέζσ ηνπ
έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ ηχπνπ ή θαη ηνπ INTERNET ψζηε ε Γηνξγαλψηξηα λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη
δεκνζηεχζεη γηα δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο ηνλ θαηάινγν ησλ ληθεηψλ, θσηνγξαθίεο, θηικ θαη βίληεν θαη
ελδερνκέλσο λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηνδήπνηε εηδεζενγξαθηθφ ζηνηρείν ζρεηηθφ κε ηνλ Γηαγσληζκφ απηφλ γηα
δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο
Ζ Γηνξγαλψηξηα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαθνηλψζεη ηα νλφκαηα ησλ ληθεηψλ θαη λα δεκνζηεχζεη
θσηνγξαθίεο ηνπο, λα πξνβάιεη θηικ ή βίληεν κε ηνπο ίδηνπο ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ησλ επάζισλ θιπ ζηνλ
πεξηνδηθφ ηχπν ή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο ζην δηαδίθηπν θαη λα πξνβαίλνπλ γεληθά ζε δηαθεκηζηηθή εθκεηάιιεπζε
θαη πξνβνιή θάζε ζρεηηθνχ γεγνλφηνο θαη’ επηινγήλ ηεο. Οη ληθεηέο, κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην Γηαγσληζκφ,
ζπλαηλνχλ αλεπηθχιαθηα ζηελ παξνπζίαζή ηνπο ζε ζρεηηθφ δηαθεκηζηηθφ πξφγξακκα ή ζηε ρξήζε ηνπ νλφκαηφο
ηνπο θαη θσηνγξαθίαο ηνπο ή βίληεν / θίικ, ζηα νπνία ζα απεηθνλίδνληαη γηα ιφγνπο δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο
απφ ηε Γηνξγαλψηξηα ρσξίο ηελ θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε ακνηβήο ή απνδεκηψζεσο.
Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ Γηαγσληζκφ απηφ πξνυπνζέηεη θαη ζπλεπάγεηαη πιήξε, απφιπηε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή
ησλ αλσηέξσ φξσλ ζπκκεηνρήο απηνχ.
Δμπιζηεςηικόηηηα μελών επιηποπήρ αξιολόγηζηρ
Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο δεζκεχνληαη λα ηεξνχλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα ηνπο
γλσζηνπνηεζνχλ εκπηζηεπηηθέο.

