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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ L’ORÉAL– UNESCO 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 2022 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους συμμετοχής. Ισχύουν περιορισμοί. 
 

1. Εισαγωγή 
 

Το διεθνές πρόγραμμα L’Oréal-UNESCO Για τις Γυναίκες στην Επιστήμη αναγνωρίζει και υποστηρίζει 
διεθνώς γυναίκες στην επιστήμη, σε κάθε βήμα της σταδιοδρομίας τους, στις πέντε ηπείρους του 
πλανήτη. Από την έναρξη του προγράμματος, 3.900 γυναίκες επιστήμονες έχουν διακριθεί σε 110 
χώρες. Συγκεκριμένα, 112 έλαβαν βραβεία για αριστεία στην επιστήμη, εκ των οποίων 5 στη συνέχεια 
κέρδισαν το βραβείο Νόμπελ.  
 
Τα «Ελληνικά Βραβεία L'ORÉAL – UNESCO για τις Γυναίκες στην Επιστήμη 2022» εντάσσονται στο 
διεθνές Πρόγραμμα. Τα βραβεία αυτά χορηγούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας της L'Oréal Hellas 
με την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO και στοχεύουν στην προώθηση, την ενίσχυση και 
την στήριξη των γυναικών επιστημόνων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς των Βιοεπιστημών 
και των Φυσικών Επιστημών – και από φέτος για πρώτη φορά και στους τομείς των Μαθηματικών 
και της Επιστήμης των Υπολογιστών – και είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα Ελληνικά 
Βραβεία θεσμοθετήθηκαν το 2006 και συνεχίζουν μέχρι σήμερα να επιβραβεύουν γυναίκες που 
ασχολούνται με την επιστημονική έρευνα.  
 
Το 2022 θα δοθούν τρία Βραβεία αξίας 10.000 ευρώ έκαστο. 
 

2. Κριτήρια Επιλεξιμότητας  
 
Οι αιτούσες θα πρέπει: 

 

α. να ξεκινούν ή να διεξάγουν ήδη ερευνητικό έργο, 
β. να δραστηριοποιούνται στην έρευνα στους τομείς των Βιοεπιστημών, των Φυσικών 

Επιστημών, των Μαθηματικών και της Επιστήμης των Υπολογιστών στην Ελλάδα και να είναι 
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος 

γ. να μην έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους κατά την 15η Οκτωβρίου 2022, καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. 
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3. Φόρμα Αίτησης και Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 
 

Οι υποψήφιες θα πρέπει να υποβάλουν: 
 

α. συμπληρωμένη αίτηση την οποία θα βρουν στην ιστοσελίδα www.womeninscience.gr. Οι 
αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της εν λόγω πλατφόρμας. Η περίοδος 
υποβολής των αιτήσεων είναι από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 έως τις  15 Οκτωβρίου 2022 

β. λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα (CV) στα ελληνικά, 

γ. αντίγραφο επίσημου τίτλου προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών,  
 
δ. αντίγραφο διδακτορικού τίτλου σπουδών, 

 
ε. επιστολή από τον οργανισμό ή φορέα στον οποίο η υποψήφια διεξάγει έρευνα, 

 
στ. δύο υπογεγραμμένες συστατικές επιστολές: μία από καθηγητή/ επιβλέποντα και μία από 
κάποιο άλλο φορέα εγνωσμένου κύρους, 

 
ζ. λεπτομερή περιγραφή του ερευνητικού τους έργου στα ελληνικά, η οποία δε θα υπερβαίνει 
τις δύο σελίδες, 

 
η. λίστα επιστημονικών δημοσιεύσεων, συνολικός αριθμός ετεροαναφορών καθώς και H-
factor εφόσον, υπάρχουν 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Αιτήσεις σε έντυπη μορφή δεν θα γίνονται δεκτές. Οι αιτήσεις 
πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως την 15η Οκτωβρίου 2022. Δεν θα ληφθούν 
υπόψη αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία / δικαιολογητικά, καθώς και αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά 
την λήξη της προθεσμίας ή υποψηφιότητες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται 
ανωτέρω. 

 

4. Αξιολόγηση Αιτήσεων και Τελική Επιλογή: 
 

α. Η επιλογή των επιτυχουσών θα πραγματοποιηθεί από ανεξάρτητη Επιτροπή που 
απαρτίζεται τόσο από Καθηγητές του τομέα των Βιοεπιστημών, των Φυσικών Επιστημών, 
Μαθηματικών και Επιστήμης των Υπολογιστών, όσο και από εκπροσώπους της L’Oréal Hellas 
και της Ε.Ε.Ε. UNESCO. Η Επιτροπή θα επιλέξει σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που 
αναφέρονται παρακάτω. Η Επιτροπή θα έχει πρόσβαση στην αίτηση και σε όλα τα 
δικαιολογητικά, τα οποία θα κρατήσει στην κατοχή της για περίοδο δύο ετών.  

 
β. Η διαδικασία αξιολόγησης θα λάβει χώρα από τις 16η Οκτωβρίου μέχρι τον Νοέμβριο του 
2022. Η Επιτροπή θα εξετάσει τις υποψηφιότητες, προκειμένου να επιλέξει τις 3 νικήτριες. Η 
απόφαση της Επιτροπής είναι οριστική και δεν επιδέχεται ενστάσεων. Η απόφαση δεν μπορεί 
να προσβληθεί και η επιτροπή δεν έχει καμία υποχρέωση να εξηγήσει ή να αιτιολογήσει την 
απόφασή της, 

 
γ. Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, οι νικήτριες θα ενημερωθούν για τα 
αποτελέσματα είτε τηλεφωνικώς, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων θα πρέπει να παραμείνει εμπιστευτική μέχρι τη διεξαγωγή της Επίσημης 
Τελετής Βράβευσης (το έτος 2022). 
 

http://www.womeninscience.gr/
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δ. Κριτήρια αξιολόγησης: 
 

- Aκαδημαϊκές επιδόσεις, 
 

- Ερευνητική πρόταση που θα πρέπει να:  
 

- παρουσιάζει το γενικό πλαίσιο της έρευνας, τη σημασία, την πρωτοτυπία και το 

δυνητικό αντίκτυπό της, 

- είναι καινοτόμα και συναφής  

- εξετάζει επιστημονικές λύσεις για προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα 

τον 21ο αιώνα, 

- στοχεύει να συμβάλει στη γνώση στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η 

ερευνήτρια και να έχει την προοπτική να προάγει την επιστήμη τόσο στην Ελλάδα, 

όσο και διεθνώς, 

- να τηρεί το όριο των 2 σελίδων. 

 

- Σύνοψη της έρευνας: το κείμενο πρέπει να είναι γραμμένο με σαφήνεια, σε απλή γλώσσα, 
και να μην υπερβαίνει τις 200 λέξεις. 
 

- Συνάφεια των συστατικών επιστολών. 

 

5. Υποχρεώσεις των νικητριών 
 

•  Να συνεχίσουν την έρευνα για την οποία διακρίθηκαν. 
 

•  Να συμμετάσχουν στην Επίσημη Τελετή Βράβευσης (το έτος 2022) και στις εκδηλώσεις που 
θα διοργανωθούν για τα «Βραβεία για τις Γυναίκες στην Επιστήμη». 

 
•  Να κρατήσουν εμπιστευτικά και να μην αποκαλύψουν με κανένα τρόπο τα αποτελέσματα 

μέχρι την ημέρα της Επίσημης Τελετής και να μην επικοινωνήσουν με τα ΜΜΕ. 
 

•  Οι νικήτριες συμφωνούν να συμμετάσχουν σε φωτογραφίσεις, βιντεοσκοπήσεις και 
συνεντεύξεις για οποιονδήποτε σκοπό σχετίζεται με το πρόγραμμα «Γυναίκες στην 
Επιστήμη». Οι φωτογραφίες, τα βίντεο και τα κείμενα αυτά θα χρησιμοποιηθούν σε 
εκδόσεις και σε οπτικοακουστικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς να 
περιορίζονται σε αυτά των έντυπων μέσων ενημέρωσης, της τηλεόρασης, του διαδικτύου, 
των προβολών σε εξωτερικούς χώρους, των εταιρικών εντύπων και των εκθέσεων σε 
Ελλάδα, Γαλλία και διεθνώς.  

 
• Το προφίλ των νικητριών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της επιστήμης στις 

νεότερες γενιές, ιδιαίτερα δε στις νέες γυναίκες. Καθεμία από τις νικήτριες θα υπογράψει 
ξεχωριστή έγγραφη σχετική εξουσιοδότηση. Οι νικήτριες δεν θα λάβουν οποιαδήποτε 
αμοιβή ή αποζημίωση για τις κατά τα ως άνω προωθητικές ενέργειες. 
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6. Προσωπικά Δεδομένα Συμμετεχουσών 
 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η L'Oréal Hellas και η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO 
θα επεξεργαστούν προσωπικά δεδομένα των συμμετεχουσών/υποψηφίων υπό την ιδιότητα 
τους ως υπεύθυνοι επεξεργασίας. Οι συμμετέχουσες/υποψήφιες ενημερώνονται καταλλήλως 
και σε συμμόρφωση με την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων από τους 
υπεύθυνους επεξεργασίας.  
 

7. Προσωρινό Χρονοδιάγραμμα: 
 

• Έναρξη υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: 1η Σεπτεμβρίου 2022 
• Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15η Οκτωβρίου 2022 
• Αξιολόγηση των αιτήσεων: 16 Οκτωβρίου 2022 έως 30 Νοεμβρίου 2022 
• Ενημέρωση των νικητριών: Δεκέμβριος 2022 

 
 

8. Λοιποί Όροι 
 
8.1 Με την παραλαβή έκαστου Βραβείου, η L'Oréal Hellas και η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την 
UNESCO απαλλάσσονται από και κατά οποιασδήποτε αξίωσης ή αιτίας δράσης που προκύπτουν 
από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα ή την παραλαβή, χρήση ή κατάχρηση οποιουδήποτε Βραβείου 
ή επάθλου. 
 
8.2 Οι συμμετέχουσες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και 
συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιας συμμετέχουσας κριθεί 
(βάσει ενδείξεων) από τη L'Oréal Hellas και την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO 
παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσες οι ίδιες, ήτοι η L'Oréal Hellas και η 
Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, το βάρος της αποδείξεως) τότε η L'Oréal Hellas και η 
Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO έχουν το δικαίωμα να την αποκλείσουν τελείως από το 
Πρόγραμμα και να απορρίψουν τη σχετική αίτηση. 
 
8.3 Οι παρόντες Όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά 
σχετικά με το Πρόγραμμα, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της L'Oréal Hellas. 
 
8.4 Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων. 
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