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Εγχειρίδιο Όρων και Συμμετοχής στον Πανελλήνιο Φοιτητικό 
Διαγωνισμό δημιουργίας Καινοτόμου Λογισμικού με θέμα την 

Ψηφιακή Προστασία του Περιβάλλοντος 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

   
Η ΕΔΕΤ Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό για τη δημιουργία καινοτόμου 
λογισμικού από τους φοιτητές των  Ελληνικών Πανεπιστημίων και 
Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (AEI/TEI) και τους φοιτητές του Ελληνικού 
Ανοιχτού Πανεπιστημίου, με αντικείμενο την Ψηφιακή Προστασία του 
Περιβάλλοντος στον ευρωπαϊκό χώρο. 

Η Ψηφιακή Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος αφορά στην ηλεκτρονική 
παρακολούθηση και πρόληψη καταστροφών στο φυσικό περιβάλλον, ψηφιακές 
δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, την παρακολούθηση της ενεργειακής 
απόδοσης, δράσεις για την πολιτική προστασία κλπ. και αποτελεί βασικό νήμα 
δράσεων της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013. 

Η διενέργεια του Πανελλήνιου Φοιτητικού Διαγωνισμού πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Έτους Δημιουργικότητας και Καινοτομίας 2009», 
με συνεργασία της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και της Αντιπροσωπείας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Φορέας Υλοποίησης είναι το Εθνικό 
Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ ΑΕ) που εποπτεύεται από τη Γενική 
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.  

Ο διαγωνισμός διέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις που εμπεριέχονται στους 
παρόντες όρους. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   

1. Κάθε συμμετέχων οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν 
από την εγγραφή του και κατάθεση της πρότασής του. Σε περίπτωση που δεν 
συμφωνεί οφείλει να μην συμμετέχει στον διαγωνισμό. 
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των 
παρόντων όρων συμμετοχής και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική 
αξίωση έναντι της ΕΔΕΤ Α.Ε. Όλοι οι συμμετέχοντες δεσμεύονται απόλυτα από τις 
κρίσεις και τις αποφάσεις των Επιτροπών του διαγωνισμού. 
 
2. Η ΕΔΕΤ Α.Ε. έχει δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του 
διαγωνισμού ή να ματαιώσει τον διαγωνισμό, όπως επίσης να παρατείνει ή να 
μειώσει τη διάρκεια και τις ημερομηνίες συμμετοχής, ανακοινώνοντας το στον 
δικτυακό τόπο «www.xirafia.gr». Στις περιπτώσεις αυτές η ΕΔΕΤ Α.Ε. ουδεμία 
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ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου αναφορικά με 
τις εν λόγω ενέργειες της. Σε περίπτωση δε τυχόν ματαίωσης του διαγωνισμού, οι 
συμμετέχοντες δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της ΕΔΕΤ Α.Ε., ούτε 
νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του ή οποιαδήποτε 
αποζημίωση. 
 
3. Η ΕΔΕΤ Α.Ε. και όλες οι Επιτροπές του διαγωνισμού όπως ορίζονται από 
τους παρόντες όρους καθώς και όλοι όσοι συμμετέχουν στην οργάνωση του 
διαγωνισμού υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για όσα υποπίπτουν 
στην αντίληψη τους κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους. 
Ειδικότερα, οφείλουν να τηρούν το απόρρητο σχετικά με τις προτάσεις που 
κατατέθηκαν, την αξιολόγηση των προτάσεων, τη βαθμολόγηση τους,  καθώς και 
την ανακήρυξη των νικητών και βραβείων μέχρι την επίσημη ανακοίνωση τους. 
Αποκλείεται επίσης κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού οποιαδήποτε χρήση, 
αναπαραγωγή, αντιγραφή ή παραχώρηση των προτάσεων σε τρίτους.  

ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

1. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι οι προτάσεις που έχουν καταθέσει στoν 
διαγωνισμό υποβάλλονται νομίμως και σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού. 
Κάθε συμμετέχων φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη έναντι παντός τρίτου 
για τις προτάσεις που υποβάλλει και για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει.  

2. Όλες οι προτάσεις θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, να μην έχουν - πριν 
ή/και καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού - διατεθεί στην αγορά και  γενικά να 
μην αποτελούν προϊόν υπό διανομή ή εκμετάλλευση στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό. 
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να μην κοινοποιούν σε οποιονδήποτε τρίτο τις 
προτάσεις τους κατά τη διάρκεια διενέργειας του διαγωνισμού.  

3.  Αποκλείονται και δεν συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης προτάσεις οι 
οποίες έχουν παράνομο ή ανήθικο περιεχόμενο καθώς και προτάσεις για τις οποίες 
οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν μη νόμιμα μέσα δημιουργίας τους, (πχ λογισμικό 
χωρίς άδεια χρήσης). 

Σε κάθε περίπτωση η νομιμότητα και η αντίθεση των προτάσεων στα χρηστά 
ήθη εναπόκειται στην απόλυτη κρίση της Επιστημονικής Επιτροπής Αξιολόγησης, η 
οποία αποφασίζει για την οριστική συμμετοχή των προτάσεων στον διαγωνισμό. 
Αποκλείονται επίσης προτάσεις οι οποίες δεν σχετίζονται με το αντικείμενο του 
διαγωνισμού (λ.χ. δεν αναφέρονται στον τομέα του Περιβάλλοντος).  

4. Κάθε συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι η πρόταση που υποβάλλει έχει 
παραχθεί από τον ίδιο και ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν και ότι διατηρεί κάθε 
δικαίωμα χρήσης, διάθεσης και εκμετάλλευσης της. Εγγυάται επίσης ότι η πρόταση 
δεν παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά 
σήματα ή μυστικά ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου 
στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, άλλως ότι είναι δικαιούχος ή/και ότι έχει αποκτήσει 
νομίμως τα πάσης φύσεως δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας 
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τρίτων προσώπων και όλες τις νόμιμες άδειες που συνδέονται ή χρησιμοποιήθηκαν 
για την παραγωγή των προτάσεων που κατατίθενται στον διαγωνισμό. 

5. Ο συμμετέχων υποχρεούται να αναδέχεται οποιαδήποτε αξίωση προβληθεί κατά 
της ΕΔΕΤ Α.Ε. και να απαλλάξει την ΕΔΕΤ Α.Ε. και τους διευθυντές, υπαλλήλους, 
εργαζομένους και αντιπροσώπους της από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, έξοδα 
(συμπεριλαμβανομένων και των ευλόγων δικαστικών εξόδων), δικαστικές 
αποφάσεις και άλλες δαπάνες ή απαιτήσεις τρίτων που τυχόν προέλθουν από 
παραβιάσεις: 

α)   των παρόντων όρων  

β) δικαιωμάτων τρίτων, όπως ενδεικτικά των δικαιωμάτων πνευματικής ή 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην προηγούμενη 
παράγραφο,  δημοσιότητας, εμπιστευτικότητας. 

6. Οι συμμετέχοντες του διαγωνισμού έχουν το δικαίωμα να αναφέρονται στα 
βραβεία που τους απονέμονται για την προβολή των προτάσεών τους, εφόσον 
αυτό γίνεται σύμφωνα με τα χρηστά ήθη και την καλή πίστη και δεν γίνεται κατά 
τρόπο που να θίγει το κύρος και την φήμη του διαγωνισμού και της ΕΔΕΤ Α.Ε. 

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΔΕΤ Α.Ε. 

1. H ΕΔΕΤ Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για προτάσεις ανήθικου, παράνομου, 
κακόβουλου περιεχομένου, διατηρώντας το δικαίωμα αποκλεισμού τους από τον 
διαγωνισμό. Η αποκλειστική ευθύνη ανήκει στους συμμετέχοντες που κατέθεσαν 
την πρόταση. 

2 Η υποβολή των προτάσεων και η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό σε καμία 
περίπτωση δεν συνιστά νομική κατοχύρωση των προτάσεων ή προστασία 
οποιουδήποτε είδους και η ΕΔΕΤ Α.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία σχετική ευθύνη ή 
υποχρέωση. Οι συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη της νομικής 
κατοχύρωσης ή προστασίας των προτάσεων με τις οποίες θα συμμετέχουν στον 
διαγωνισμό. 

3. Όσον αφορά στις προτάσεις που εγκύρως υποβάλλονται και συμμετέχουν στο 
διαγωνισμό, επιτρέπεται στην ΕΔΕΤ Α.Ε. ή σε οποιονδήποτε άλλον φορέα τον 
οποίο θα εξουσιοδοτήσει η ΕΔΕΤ Α.Ε. και στα πλαίσια της προώθησης των στόχων 
της διοργάνωσης, η άμεση ή έμμεση αναφορά ή προβολή των προτάσεων στο 
σύνολό τους ή μέρους αυτών με οποιοδήποτε μέσο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά 
τη λήξη του διαγωνισμού. Η άμεση ή έμμεση αναφορά ή η προβολή των 
προτάσεων κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού επιτρέπεται στα πλαίσια της τήρησης 
του απορρήτου και της εχεμύθειας του περιεχομένου των προτάσεων σύμφωνα με 
τους παρόντες όρους. 
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5. Η ΕΔΕΤ Α.Ε. σε περίπτωση που αντιληφθεί την ύπαρξη οποιασδήποτε 
προδικαστικής ή δικαστικής διένεξης σχετικά με υποβληθείσα πρόταση δεν φέρει 
καμία ευθύνη και διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού της συγκεκριμένης πρότασης 
από τον διαγωνισμό  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Στον διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές 
που σπουδάζουν σε τμήματα ή σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας 
μας, καθώς και όλοι οι εγγεγραμμένοι προπτυχιακοί φοιτητές του Ελληνικού 
Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της ΕΔΕΤ Α.Ε, της 
Pollen Adverting και των θυγατρικών τους εταιριών, τα μέλη των Επιτροπών 
καθώς επίσης οι σύζυγοι και οι συγγενείς μέχρι β΄ βαθμού όλων των ανωτέρω 
αναφερομένων και τα ανίκανα προς δικαιοπραξία άτομα. Στον διαγωνισμό δεν 
μπορούν να λάβουν μέρος Νομικά Πρόσωπα (εταιρείες, σύλλογοι κλπ).  

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. δύναται σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού να ζητήσει τα σχετικά 
έγγραφα (φοιτητική ταυτότητα, βεβαίωση σπουδών, κλπ.) για τη διασταύρωση ή 
πιστοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων (ατόμων/ομάδων) σύμφωνα με 
τους παραπάνω όρους, συνολικά ή μεμονωμένα.  

Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης και υποβολής πρότασης, η ΕΔΕΤ Α.Ε. δεν φέρει 
καμία ευθύνη και δικαιούται να ακυρώνει τη συμμετοχή του διαγωνιζόμενου. 

2. Οι συμμετέχοντες μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό Ατομικά ή 
Ομαδικά, ωστόσο οι φοιτητικές ομάδες θα πρέπει να αποτελούνται από το πολύ 4 
άτομα.  

Στην «Ομαδική συμμετοχή», ως  εκπρόσωπος της ομάδας θεωρείται ο κάτοχος 
του λογαριασμού χρήστη που δημιουργήθηκε για τη συμμετοχή. Ο εκπρόσωπος 
της ομάδας θα αποτελεί και το πρόσωπο επικοινωνίας για τα λοιπά μέλη της 
ομάδας. Κάθε φοιτητής θα μπορεί να συμμετέχει άπαξ (είτε μόνος του είτε σε μία 
ομάδα). 
 

3. Τα βραβεία θα είναι αποκλειστικά προσωπικά. Σε περίπτωση συνεργασίας δύο 
ή περισσότερων ατόμων θα χορηγείται ένα βραβείο που θα μοιράζονται οι 
συμμετέχοντες μεταξύ τους. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Η υποβολή συμμετοχής γίνεται on line μέσα από τον δικτυακό τόπο www.xirafia.gr 
από την 09 Σεπτεμβρίου 2009 μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2009. Οι προτάσεις 
υποχρεωτικά κατατίθενται στην ελληνική γλώσσα. 

http://www.xirafia.gr/
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Οι συμμετέχοντες, για να υποβάλουν την πρότασή τους, θα πρέπει να δηλώσουν 
συμμετοχή συμπληρώνοντας στη Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος τα 
προσωπικά τους στοιχεία. Στη Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δηλώνουν 
επίσης το επιθυμητό username. Μετά την καταχώριση των στοιχείων τους θα 
λάβουν email το οποίο θα επιβεβαιώνει την επιτυχή καταχώριση των στοιχειών 
τους και θα τους παραπέμπει να επικυρώσουν την εγγραφή τους στον δικτυακό 
τόπο www.xirafia.gr. Μόλις επισκεφτούν τον δικτυακό τόπο και επικυρώσουν της 
εγγραφή τους θα πρέπει να εισάγουν τα πλήρη στοιχεία της σύνθεσης της 
ομάδας τους. Στη συνέχεια μπορούν να επιλέξουν εάν θέλουν άμεσα να 
καταθέσουν και την πρότασή τους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα 
επανυποβολής όσες φορές το επιθυμούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που θα 
έχει οριστεί (deadline). 

Τα λογισμικά πακέτα που θα κατατίθενται θα πρέπει να υποβάλλονται και σε 
πηγαίο κώδικα και σε εκτελέσιμο κώδικα, ο οποίος θα πρέπει να υιοθετεί άδεια 
ανοιχτού λογισμικού αναγνωρισμένη από το Open Source Initiative 
(http://www.opensource.org/licenses), να συνοδεύονται από τεκμηρίωση – 
περιγραφή της πρότασης και από οδηγίες μεταγλώττισης του πηγαίου κώδικα.  

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για τη διοργάνωση του «Πανελλήνιου Φοιτητικού Διαγωνισμού Λογισμικού» θα 
συγκροτηθούν δύο επιτροπές:  H Οργανωτική Επιτροπή Διαγωνισμού και η 
Επιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης. 
 

Η Οργανωτική Επιτροπή Διαγωνισμού θα συγκροτηθεί με ευθύνη της ΕΔΕΤ 
Α.Ε. και έχει την ευθύνη χειρισμού όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την 
οργάνωση και υλοποίηση του διαγωνισμού και αφορούν ενδεικτικά στην επιλογή 
εξωτερικών συνεργατών, στην προβολή της διοργάνωσης και την εκπροσώπηση 
της στα ΜΜΕ, στη συγκρότηση και λειτουργία όλων των Επιτροπών, στην 
διοργάνωση της επίσημης τελετής βράβευσης καθώς και σε κάθε ενέργεια που 
προβλέπεται από τους παρόντες όρους ή που της αναθέτει η ΕΔΕΤ Α.Ε.               

Η Οργανωτική Επιτροπή, τέλος καθίσταται αρμόδια για θέματα που άπτονται εν 
γένει του διαγωνισμού ακόμα και αν αυτά δεν έχουν προβλεφθεί από τους 
παρόντες όρους. 

Η Επιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης, που θα συγκροτηθεί επίσης με ευθύνη 
της ΕΔΕΤ Α.Ε. και σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, θα απαρτίζεται από στελέχη της 
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, εμπειρογνώμονες και 
επιστήμονες του κλάδου της πληροφορικής και θα έχει την επιστημονική εποπτεία 
του διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, η Επιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης έχει τις 
εξής αρμοδιότητες: 

• Ελέγχει τα τυπικά στοιχεία των συμμετεχόντων.  

http://www.xirafia.gr/
http://www.opensource.org/licenses
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• Ελέγχει τις προτάσεις πριν από την αξιολόγησή τους ώστε να αποκλείσει 
από τον διαγωνισμό όσες αντιτίθενται με τους παρόντες όρους.  

• Είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση όλων των προτάσεων. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Με σκοπό τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια και την αξιολόγηση κάθε προσπάθειας, η 
Επιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης θα μελετήσει, αξιολογήσει και προτείνει για 
βράβευση, φοιτητές/σπουδαστές ή ομάδες φοιτητών, των οποίων οι προτάσεις 
διακρίνονται για την καινοτομία, τη δημιουργικότητα, την έμπνευση, την 
ποιότητα, την πληρότητα, αλλά και τη γενικότερη σημασία τους για τους 
τελικούς χρήστες. 
 
H αξιολόγηση των προτάσεων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2009. Ο 
χρόνος αξιολόγησης θα διαρκέσει από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2009 
μέχρι την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2009 και η βαθμολόγηση θα πραγματοποιηθεί με 
βάση το ειδικά διαμορφωμένο πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης που θα 
δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. 

Οι προτάσεις θα μοιραστούν τυχαία από το σύστημα στους αξιολογητές μετά τη 
λήξη της προθεσμίας υποβολής τους. 

Για το αδιάβλητο του διαγωνισμού: 

·         ο βαθμός του αξιολογητή θα τοποθετείται σε ειδικά διαμορφωμένη   
          ιστοσελίδα 

·         ο αξιολογητής θα διαθέτει username & password 

·         ο αξιολογητής θα εισέρχεται μόνο στην περιοχή όπου υπάρχουν οι 
προτάσεις που του αντιστοιχούν και δεν θα βλέπει την βαθμολογία του άλλου 
αξιολογητή. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας οι ισοψηφίσασες προτάσεις για κάποια ή για όλες τις 
θέσεις (1η,2η,3η) επιστρέφουν στον Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης ο 
οποίος είναι αρμόδιος για την τελική κατάταξη των προτάσεων στην 1η, 2η και 
3η θέση.  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Κάθε συμμετοχή θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

• Περιγραφή της ιδέας και της συμμετοχής. Θα πρέπει να περιλαμβάνει 
παρουσίαση και ανάλυση του προβλήματος, την προσέγγιση που 
ακολουθήθηκε, και τη συνεισφορά της συγκεκριμένης πρότασης σε σχέση 
με άλλες δυνατές (ή τυχόν ήδη υπάρχουσες) λύσεις. Οι συμμετέχοντες 
είναι ελεύθεροι να δομήσουν την περιγραφή αυτή όπως επιθυμούν, 



          
 

7 

 
 

έχοντας υπόψη ότι θα αξιολογηθεί και αυτή, τόσο όσο αφορά την 
πληρότητα, όσο και όσο αφορά την πειστικότητά της. 

• Πηγαίο κώδικα του προγράμματος 

• Τεκμηρίωση του κώδικα (η τεκμηρίωση του κώδικα θα μπορεί να είναι 
κομμάτι αυτού, χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως Javadoc, pydoc, perlpod, 
κ.λπ., ανάλογα με την περίπτωση) 

• Τεκμηρίωση του σχεδιασμού και της αρχιτεκτονικής του προγράμματος. 

• Οδηγίες μεταγλώττισης του πηγαίου κώδικα και κατασκευής του 
εκτελέσιμου (ή των εκτελέσιμων) αρχείων. 

• Εκτελέσιμο πρόγραμμα. 

• Οδηγίες εγκατάστασης εκτελέσιμου προγράμματος. Οι οδηγίες αυτές θα 
περιγράφουν και το τυχόν προαπαιτούμενο λογισμικό (βάσεις δεδομένων, 
εξυπηρετητές διαδικτύου, πλατφόρμες και βιβλιοθήκες). 

Σημειώνουμε ότι δεν υπάρχει περιορισμός στις γλώσσες και στις τεχνολογίες 
υλοποίησης. Οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ό,τι επιθυμούν, 
αρκεί αυτό να μη δημιουργεί προβλήματα στην αξιολόγηση. Τέτοια προβλήματα 
μπορεί να δημιουργηθούν, για παράδειγμα, στην περίπτωση που χρησιμοποιείται 
κάποιο πακέτο ή βιβλιοθήκη το οποίο δεν είναι ευρέως διαθέσιμο, και άρα δεν θα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, εκτός και αν 
συμπεριληφθεί στην πρόταση με την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται σχετικές 
άδειες χρήσης. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι η 
συμμετοχή τους διέπεται από αναγνωρισμένη άδεια ανοιχτού κώδικα. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Οι συμμετοχές των φοιτητών θα κριθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια (σε 
παρένθεση το σχετικό βάρος): 

• Καινοτομία (40%), και συγκεκριμένα:  

o Πρωτοτυπία ιδέας (15%) 

o Εύρος εφαρμογής και αποτελεσμάτων, σημασία για το κοινωνικό 
σύνολο και το περιβάλλον (15%) 

o Δυνατότητα εμπορικής εκμετάλλευσης (10%) 

• Υλοποίηση, και συγκεκριμένα (40%):  

o Αρχιτεκτονική και Σχεδιασμός (13%) 

o Ποιότητα Κώδικα (14%) 

o Τεκμηρίωση (13%) 

• Πληρότητα (20%):  



          
 

8 

 
 

o Κατά πόσο η συμμετοχή αποτελεί ολοκληρωμένο προϊόν, ή 
αποτελεί σχεδιαστικό πρωτότυπο, και η προσπάθεια που τυχόν 
απαιτείται προκειμένου αυτή να ολοκληρωθεί (10%)  

o Γενική εικόνα της πρότασης (10%). 

Η Επιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης θα έχει τη δυνατότητα να καλέσει 
συγκεκριμένες ομάδες να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους. Αν ζητηθούν, οι 
παρουσιάσεις αυτές θα είναι υποχρεωτικές. Σε περίπτωση που τα μέλη των 
ομάδων αυτών δεν διαμένουν στην Αθήνα, θα καταβληθούν τα έξοδα 
μετακίνησης και διαμονής. 

 

ΒΡΑΒΕΙΑ  

Τα παρακάτω βραβεία θα μοιραστούν σε ειδική τελετή βράβευσης: 

 
1ο Βραβείο: €6000 
2ο Βραβείο: €4000 
3ο Βραβείο: €3000 
 
3 Τιμητικoί Έπαινοι των €1000 

 
Επιπλέον, θα γίνει προώθηση και προβολή των λογισμικών πακέτων που θα 
βραβευθούν. 
 
 
Ειδικά για τους βραβευμένους φοιτητές που διαμένουν στην περιφέρεια θα 
καλυφθούν έξοδα μετακίνησης και παραμονής σε μονόκλινα δωμάτια 
ξενοδοχείου της Αθήνας (ή δίκλινα εάν πρόκειται για ομάδα φοιτητών), ώστε να 
τους δοθεί η δυνατότητα να συμμετέχουν στην εκδήλωση βράβευσης. 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Προθεσμία αποστολής προτάσεων  31 Οκτωβρίου 2009 

Αξιολόγηση προτάσεων  1 – 15 Νοεμβρίου 2009 

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού   16 Νοεμβρίου 2009 

Τελετή Βράβευσης  1-10 Δεκεμβρίου 2009 

 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη της 
ιστοσελίδας www.xirafia.gr/χρήστη/συμμετέχοντος στον διαγωνισμό της ΕΔΕΤ Α.Ε. 
υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού 
και ευρωπαϊκού δικαίου για την εν γένει προστασία του ατόμου από την 
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επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο των 
επικοινωνιών, όπως ερμηνεύονται με τις αποφάσεις των αρμόδιων Ανεξάρτητων 
Διοικητικών Αρχών. Σε κάθε περίπτωση η ΕΔΕΤ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής 
των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των 
επισκεπτών της ιστοσελίδας / χρηστών / συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό και 
μέσα στο υφιστάμενο κάθε φορά νομικό πλαίσιο.  

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό “xirafia.gr” και την υποβολή προτάσεων 
ζητούνται από τον συμμετέχοντα τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική 
διεύθυνση (e-mail), τηλέφωνο επικοινωνίας, ίδρυμα (σχολή, τμήμα), έτος, 
αριθμός μητρώου φοιτητή / σπουδαστή στο τμήμα το οποίο ανήκει.   

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση 
του συμμετέχοντα για καταχώρηση των προσωπικών του στοιχείων σε αρχείο που 
θα τηρείται με αυτά και την επεξεργασία τους από την ΕΔΕΤ Α.Ε. για την 
διενέργεια του διαγωνισμού, αποκλειστικά για το σκοπό του Διαγωνισμού, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει.  

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων που δηλώνουν 
οι διαγωνιζόμενοι και δε δύναται να τα μεταβιβάσει χωρίς τη συναίνεση τους σε 
οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση 
σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.  

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για την επικοινωνία με 
τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και την ενημέρωση τους για ζητήματα που 
σχετίζονται με τον διαγωνισμό.  

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που 
προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997 για τα προσωπικά δεδομένα. 

Ο δικτυακός τόπος “www.xirafia.gr” περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλους 
δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ανήκουν και  ελέγχονται από τρίτους φορείς (φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα). Η ΕΔΕΤ Α.Ε. δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το 
περιεχόμενο των εν λόγω δικτυακών τόπων και για τους Όρους Προστασίας των 
Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν. 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου του διαγωνισμού 
(www.xirafia.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους 
διέπονται και συμπληρώνονται από την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή 
νομοθεσία. 

Σε περίπτωση τυχόν ακυρότητας διάταξης των ανωτέρω όρων, αυτή παύει 
αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών 
όρων. 

http://www.xirafia.gr/
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Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ΕΔΕΤ Α.Ε. και του επισκέπτη 
/ χρήστη/ συμμετέχοντος και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.  

Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών από ή εξ αφορμής του παρόντος 
διαγωνισμού θα διευθετείται φιλικά μεταξύ της ΕΔΕΤ Α.Ε. και των συμμετεχόντων 
με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και πρακτική.  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξη κατά τη διαμόρφωση της πρότασής 
τους, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στη Ειδική Γραμμή 
Υποστήριξης του Διαγωνισμού (ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 
www.xirafia.gr και τηλεφωνικά μέσω τηλεφωνικής γραμμής 801 11 88 3 88).  

http://www.xirafia.gr/

	ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΔΕΤ Α.Ε.

