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Εισαγωγή Κανονισμού Ermis Awards 
 

Η Ένωση Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ), προκηρύσσει διαγωνισμό Έργων 
Δημιουργικής Διαφήμισης και Eπικοινωνίας υπό την ονομασία Ermis Awards. Τα Ermis Awards διέπονται 
από συγκεκριμένες διατάξεις που εμπεριέχονται στον παρόντα Kανονισμό και επικυρώθηκαν από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΕ. 

 

Σκοπός και Στόχοι 
Σκοπός των Ermis Awards είναι η ανάδειξη των πιο δημιουργικών Διαφημιστικών Έργων, Προγραμμάτων 
Δημοσίων Σχέσεων, Προγραμμάτων Άμεσου Marketing, Προγραμμάτων Δημιουργικής Χρήσης των Μέσων 
και 'Eργων στο Web. 

Στόχοι των Ermis Awards, είναι η ηθική επιβράβευση και καταξίωση των δημιουργών, η προβολή της 
λειτουργίας του κάθε Τομέα Επικοινωνίας και η ανάδειξη της σημασίας της δημιουργικής σκέψης σε κάθε 
έναν εξ αυτών, καθώς και η ηθική επιβράβευση των Εταιριών Επικοινωνίας και των Διαφημιζομένων / 
Πελατών για τη συμβολή τους στην ανάδειξη της δημιουργικότητας.      

Σε μακροπρόθεσμη βάση, στόχος των Ermis Awards, είναι η καταγραφή της εξέλιξης της ελληνικής 
διαφήμισης και της πορείας της επικοινωνίας μέσα από τα βραβευθέντα έργα, ώστε τα έργα αυτά να 
αποτελέσουν ιστορικά ντοκουμέντα για τη δημιουργικότητα. 

 

Οργανωτική Επιτροπή 
'Eχει την ευθύνη χειρισμού όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την οργάνωση και υλοποίηση των Ermis 
Awards και αφορούν στον οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό, στην επιλογή εξωτερικών 
συνεργατών, στην ανεύρεση χορηγών, στην προβολή της διοργάνωσης και στην εκπροσώπησή της στα 
ΜΜΕ, στην ανάδειξη έγκυρων συμμετοχών, στη συγκρότηση και λειτουργία όλων των Eπιτροπών, στην 
έκδοση των αποτελεσμάτων, στην έκδοση αποφάσεων επί τυχόν ενστάσεων, στην Tελετή Aπονομής 
Bραβείων καθώς και σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται από τον Kανονισμό ή που της αναθέτει το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΕ. Οι αποφάσεις της Οργανωτικής Επιτροπής των Εrmis Awards  
επικυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΕ. 

Την Οργανωτική Επιτροπή των Ermis Awards 2016 αποτελούν οι:  
Κωνσταντίνος Θεοτοκάς, Managing Director, Atcom, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Ermis Awards 
2016 
Παναγιώτης Παντελάτος, Strategic Planning Director, Bold Ogilvy, Πρόεδρος Ermis AD / Καταχωρίσεις / 
Ραδιοφωνικά Μηνύματα / Υπαίθριες Διαφημίσεις / Εκστρατείες 

Παναγιώτης Τζεμπελίκος, Creative Director, MullenLowe Athens, Πρόεδρος Ermis AD / Διαφημιστικές 
Ταινίες / Digital Video / Δ. Concept.   
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Αγάθη Πλώτα, Managing Director, Tribal Worldwide Athens, Πρόεδρος Ermis Branded Entertainment & 
Content 

Φιλήμονας Τριανταφύλλου, Senior Art Director, Admine, Πρόεδρος Ermis Design 

Χρήστος Κουτσούκος, Executive Creative Director, Rascal, Πρόεδρος Ermis Digital / Web Campaigns, 
Online Film, Social Media, Δ. Concept & Integrated Multiplatform Campaigns  

Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Creative Director, Atcom, Πρόεδρος Ermis Digital / Websites, Mobile, Display 
Advertising, Craft & Function.      

Θανάσης Γκάγιας, Γενικός Διευθυντής, Ogilvy Action, Πρόεδρος Ermis Direct 

Φωτεινή Ηλιακοπούλου, Γενική Διευθύντρια, Mindshare, Πρόεδρος Ermis Μedia 

Δημήτρης Μιχόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Weber Shandwick, Πρόεδρος Ermis PR 

Συντονιστές Οργανωτικής Επιτροπής 
Αλέξανδρος Κάρμας, Event Manager ΕΔΕΕ 
Εύα Πάλλα, Event & Social Media Executive ΕΔΕΕ 
 

 

Γενικές Διατάξεις 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΕ έχει δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει τον Kανονισμό. Στο 
πλαίσιο της άσκησης αυτής της δυνατότητας, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των 
Διοικουσών Επιτροπών των Τομέων της ΕΔΕΕ και της Οργανωτικής Επιτροπής των Ermis Awards. Μόνον για 
την τροποποίηση των άρθρων που αναφέρονται στην ονομασία, στο σήμα, στους σκοπούς και στους 
στόχους, απαιτείται η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΔΕΕ. 

Όλες οι αποφάσεις της OE Ermis Awards, καθώς και των Eπιτροπών που συγκροτούνται με βάση τον 
παρόντα Κανονισμό, είναι οριστικές και ανέκκλητες. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΕΕ, των 
Διοικουσών Επιτροπών της ΕΔΕΕ, της Οργανωτικής Επιτροπής των Ermis Awards, όλων των Επιτροπών 
Ermis Awards  όπως ορίζονται από τον παρόντα Κανονισμό, το διοικητικό προσωπικό της ΕΔΕΕ, καθώς και 
όλοι όσοι συμμετέχουν στην οργάνωση των Ermis Awards, υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για 
όσα υποπίπτουν στην αντίληψή τους, κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους. Ειδικότερα, 
οφείλουν να τηρούν το απόρρητο σχετικά με την αξιολόγηση των έργων, τη βαθμολόγησή τους, τη 
συζήτηση τυχόν ενστάσεων, καθώς και την ανακήρυξη των βραβείων μέχρι την επίσημη ανακοίνωσή τους. 

Όλοι οι συμμετέχοντες στα Ermis Awards, από και δια της συμμετοχής τους, αποδέχονται ανεπιφύλακτα 
όλους τους όρους και τις διατάξεις του Κανονισμού, δεσμεύονται απόλυτα από τις κρίσεις των Eπιτροπών 
και τις αποφάσεις της Οργανωτικής Επιτροπής και, εξαιρουμένου του δικαιώματος ένστασης, δεν έχουν 
κανένα δικαίωμα αμφισβήτησής τους. Ενστάσεις, πέραν των προβλεπομένων από τον παρόντα Κανονισμό 
δεν γίνονται δεκτές.  



 
 

 
3 

 

 

 

Κατάλογος των συμμετοχών όπως αυτές έχουν οριστικοποιηθεί μετά την επίσημη ημερομηνία λήξης της 
υποβολής των συμμετοχών, δημοσιεύεται στο επίσημο site της διοργάνωσης www.ermisawards.gr.  

Κατάλογος των έγκυρων συμμετοχών, όπως αυτές θα οριστούν από τις συνεδριάσεις των Επιτροπών 
Υποδοχής Συμμετοχών των ενοτήτων θα δημοσιευθεί επίσης στο site ή/και σε κλαδικό/ά έντυπα. 

 

Γενικοί Όροι Συμμετοχής 
Οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι τα έργα που έχουν καταθέσει στα Ermis Awards υποβάλλονται νομίμως και 
σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.  

Κάθε συμμετέχων φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη έναντι παντός τρίτου για τις συμμετοχές που 
υποβάλλει και για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει. 

Η φύλαξη των έργων που συμμετέχουν στα Ermis Awards, πέραν της περιόδου υποβολής ενστάσεων όπως 
αυτή ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό, σε καμία περίπτωση δεν συνιστά υποχρέωση της ΕΔΕΕ, αλλά 
δικαίωμα αυτής. 

Όσον αφορά στα έργα που εγκύρως υποβάλλονται και συμμετέχουν στα Ermis Awards, επιτρέπεται στην 
ΕΔΕΕ ή σε οποιονδήποτε άλλον φορέα τον οποίο θα εξουσιοδοτήσει η ΕΔΕΕ, και στα πλαίσια της προώθησης 
των στόχων της διοργάνωσης, η άνευ ανταλλάγματος προς τους συμμετέχοντες φύλαξη των έργων καθώς 
και η προβολή τους με οποιοδήποτε μέσο, ακόμη και έναντι ανταλλάγματος για την ΕΔΕΕ από τους τρίτους 
που θα την αναλάβουν ή το κοινό, ιδίως δε η μετάδοση ή αναμετάδοσή τους στο κοινό με οποιοδήποτε 
μέσο, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η δημοσίευσή τους στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, η προβολή 
τους στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, η πραγματοποίηση εκδόσεων, συλλογών και η διάθεσή 
αυτών στο κοινό, κ.λπ. Το ως άνω δικαίωμα προβολής της ΕΔΕΕ είναι απεριόριστης χρονικής διάρκειας.  

Κάθε συμμετέχων δηλώνει ότι θα συνδράμει την ΕΔΕΕ σε ενδεχόμενη δικαστική διένεξη και αναλαμβάνει να 
καλύψει πλήρως την ΕΔΕΕ για αποζημιώσεις ή πρόστιμα τα οποία θα υποχρεωθεί τυχόν να καταβάλλει σε 
τρίτους, ιδίως λόγω παράβασης των όρων του παρόντος Κανονισμού, προσβολής πνευματικών και 
συγγενικών δικαιωμάτων τρίτων επί των έργων αυτών, παραβάσεων της νομοθεσίας για αθέμιτη και 
παραπλανητική διαφήμιση κ.λπ. 

Οι συμμετέχοντες των οποίων τα έργα βραβεύονται από την Οργανωτική Επιτροπή των Ermis Awards, 
έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τα βραβεία που τους απονέμονται για την προώθηση των έργων τους, 
εφόσον αυτό δεν γίνεται κατά τρόπο που να θίγει το κύρος και την φήμη του διαγωνισμού. 

Όλα τα έργα πρέπει να είναι πρωτότυπα και σύμφωνα με τις αρχές και το πνεύμα του Ελληνικού Κώδικα 
Διαφήμισης-Επικοινωνίας. 

Αποκλείονται έργα τα οποία έχουν ελεγχθεί πριν και κατά τη διάρκεια των Ermis Awards, από 
Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Ελέγχου Διαφημίσεων / Επικοινωνίας στα πλαίσια της 
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εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Διαφήμισης-Επικοινωνίας και δεν έχουν τροποποιηθεί σύμφωνα με τις 
σχετικές αποφάσεις, ή διαφημιστικά έργα που έχουν αποσυρθεί είτε με απόφαση των Επιτροπών Ελέγχου 
είτε οικειοθελώς από τον εγκαλούμενο, ο οποίος έχει δεσμευτεί ότι δεν θα τα ξαναχρησιμοποιήσει / 
ξαναπροβάλει ή ότι το πρόγραμμα προβολής τους έχει ολοκληρωθεί και, συνεπεία αυτού, η Επιτροπή δεν 
εξέτασε την αίτηση ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή ακυρώνεται και παρακρατείται το τέλος 
συμμετοχής. 

 

Υποβληθέντα έργα μπορούν να αποσυρθούν: 

1. Έως και την παραμονή της λήξης της προθεσμίας υποβολής των συμμετοχών, 
συμπεριλαμβανομένης και της οποιασδήποτε παράτασης τυχόν δοθεί από την ΟΕ Ermis Awards  
χωρίς παρακράτηση του τέλους συμμετοχής.  

2. Μετά τη λήξη και της παράτασης και μέχρι την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης των έργων από 
τις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό των Ermis Awards Επιτροπές Υποδοχής Συμμετοχών και 
Κρίσης, τα έργα αποσύρονται με παρακράτηση του 40% του τέλους συμμετοχής.  

3. Μετά την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης των έργων από τις προβλεπόμενες από τον 
Κανονισμό των Ermis Awards Επιτροπές Υποδοχής Συμμετοχών και Κρίσης, τα έργα αποσύρονται, 
με τη σύμφωνη γνώμη της διοργάνωσης, με παρακράτηση όμως του τέλους συμμετοχής.  

Η αίτηση απόσυρσης πρέπει να γίνεται γραπτώς προς την ΟΕ Ermis Awards και να υπογράφεται από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας που υπέβαλε και τη δήλωση συμμετοχής. 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής συμμετοχών, σε οποιαδήποτε ακύρωση συμμετοχής για λόγους μη 
τήρησης των όρων του παρόντος Κανονισμού, το τέλος συμμετοχής παρακρατείται και δεν επιστρέφεται. 

 

Τέλη Συμμετοχής 
Οι κλίμακες των εκπτώσεων όπως αυτές ορίζονται σε κάθε Ενότητα των Ermis Awards, υπολογίζονται 
ξεχωριστά για κάθε Ενότητα. Ως εκ τούτου αν μια εταιρία συμμετέχει με έργα της σε παραπάνω από μια 
Ενότητα θα υποβάλει ξεχωριστές συγκεντρωτικές καταστάσεις, υπολογίζοντας ξεχωριστά την έκπτωση που 
δικαιούται ανά περίπτωση. 

 

Eπιτροπές 
H Oργανωτική Eπιτροπή Ermis Awards  επιλέγει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των 
Eπιτροπών Kρίσης, Eλεγκτικής και Eνστάσεων, από τις λίστες των Yποψηφίων Μελών Eπιτροπών Ermis 
Awards όσον αφορά στα μέλη ΕΔΕΕ και σε συνεργασία με τη Διοικούσα Επιτροπή του αντίστοιχου Τομέα της 
ΕΔΕΕ. Αναφορικά με μη μέλη ΕΔΕΕ, αυτά επιλέγονται από την Οργανωτική Επιτροπή Ermis Awards σε 
συνεργασία με τη Διοικούσα Επιτροπή του αντίστοιχου Τομέα της ΕΔΕΕ. 

Επιτρέπεται η συμμετοχή στην ίδια Eπιτροπή περισσοτέρων του ενός μελών, προερχομένων από την ίδια 
Eταιρία ή και Όμιλο Εταιριών, που εδρεύουν στην Ελλάδα.  
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Το ασυμβίβαστο ψήφου μέλους επιτροπής αφορά: 

1. έργα της εταιρίας από την οποία προέρχεται.  
2. έργα εταιρίας «συνδεδεμένης», κατά την έννοια του άρθ. 42ε παρ. 5 του Ν. 2190/1920, με την 

εταιρία από την οποία προέρχεται. 
3. έργα κοινοπραξίας στην οποία μετέχει η εταιρία από την οποία προέρχεται ή στην οποία μετέχει 

εταιρία «συνδεδεμένη», κατά την έννοια του άρθ. 42ε παρ. 5 του Ν. 2190/1920, με την εταιρία από 
την οποία προέρχεται. 

 

Τα Βραβεία 
 

Ermis Finalist 
Διάκριση για τις συμμετοχές που προκρίνονται στο Δεύτερο Στάδιο Κρίσης. 
 

Ermis Bronze, Ermis Silver και Ermis Gold 
Ανάγλυφες πλακέτες που απονέμονται κατά το Δεύτερο Στάδιο Κρίσης.  
 

Grand Ermis  
Ανάγλυφη πλακέτα που απονέμεται κατά το Tρίτο Στάδιο Kρίσης. 
 
Έργα που βραβεύονται με Grand Ermis διατηρούν τα Ermis Gold στην Κατηγορία τους. 

 

Τιμητικές Διακρίσεις 
Advertising Agency of the Year 
PR Agency of the Year  
Direct Agency of the Year 
Media Agency of the Year  
Direct Agency of the Year  
Digital Agency of the Year  
Τιμητικές Διακρίσεις, μια  για κάθε ενότητα  των βραβείων (εξαιρουμένων των ενοτήτων Branded 
Entertainment & Content, Integrated Campaign & Production), για την Εταιρία Επικοινωνίας, οι 
βραβεύσεις της οποίας συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία. 

     
Client of the Year  
Τιμητική Διάκριση για το διαφημιζόμενο, οι βραβεύσεις του οποίου σε όλες τις ενότητες των Ermis Awards 
(εξαιρουμένης της ενότητας Ermis Production) συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία. 
 
Brand of the Year  
Τιμητική Διάκριση για το brand, οι βραβεύσεις του οποίου σε όλες τις ενότητες των Ermis Awards 
(εξαιρουμένης της ενότητας Ermis Production) συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία.  
 
Production Company of the Year  
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Τιμητική Διάκριση για την Εταιρία Παραγωγής, οι βραβεύσεις της οποίας σε όλες τις κατηγορίες της 
ενότητας Ermis Production, συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία. Για τη συγκεκριμένη διάκριση δεν 
υπολογίζονται τα βραβεία της ενότητας Ermis Integrated Campaign.  
    

Κλίμακα Βαθμολογίας  
Για την ανάδειξη των τιμητικών διακρίσεων χρησιμοποιείται η παρακάτω βαθμολογία:   

 
Integrated Campaign of the Year 10 βαθμοί 

Grand Ermis 10 βαθμοί 
Ermis Gold 7 βαθμοί 

Ermis Silver 5 βαθμοί 
Ermis Bronze 3 βαθμοί 
Ermis Finalist 1 βαθμός 

 

 

Ενστάσεις 
Ενστάσεις γίνονται δεκτές από την ημερομηνία της επίσημης ανακοίνωσης του καταλόγου με τα 
διαγωνιζόμενα έργα, στο επίσημο site της διοργάνωσης www.ermisawards.gr, όπως προβλέπεται από τον 
παρόντα Κανονισμό, και μέχρι και 10 εργάσιμες ημέρες μετά την επίσημη Τελετή Απονομής των Βραβείων. 

Οποιοσδήποτε έχει αποδεδειγμένο έννομο συμφέρον, μπορεί να καταθέσει έγγραφη και ενυπόγραφη 
δήλωση / ένσταση προς την Επιτροπή Ενστάσεων. 

Κάθε ένσταση συνοδεύεται απαραιτήτως από ειδικό τέλος €300 συν ΦΠΑ για την εκδίκασή της καθώς και 
από πλήρη τεκμηρίωση για το είδος της παράβασης που καταγγέλλεται ότι διεπράχθη σχετικά με το 
προσβαλλόμενο έργο. 

Στις περιπτώσεις που η ένσταση υποβάλλεται κατά την περίοδο που είναι σε εξέλιξη η αξιολόγηση των 
έργων από τις αντίστοιχες Επιτροπές, η Επιτροπή Ενστάσεων συγκαλείται εντός 7 εργασίμων ημερών από 
τη λήψη της ένστασης.  

Σε περίπτωση που η ένσταση υποβληθεί κατά το τελευταίο 8ήμερο πριν την επίσημη Τελετή Απονομής των 
Βραβείων, η σύγκληση της Επιτροπής Ενστάσεων γίνεται εντός 2 εργασίμων ημερών από την υποβολή της 
ένστασης και πάντως πριν από την Τελετή Απονομής. 

Στη συνεδρίαση προσκαλούνται και οι ενδιαφερόμενοι/εμπλεκόμενοι προκειμένου να υποστηρίξουν ή να 
αντικρούσουν τις αιτιάσεις. Σε περίπτωση άρνησής τους να παρευρεθούν, η συζήτηση της ένστασης γίνεται 
ερήμην. Αίτηση αναβολής λόγω κωλύματος δεν γίνεται δεκτή. 

Σε περίπτωση που κάποια ένσταση κριθεί βάσιμη, τότε ακυρώνεται η συμμετοχή του προσβληθέντος έργου, 
παρακρατείται το τέλος συμμετοχής του και αυτός που είχε υποβάλει τη μη νόμιμη συμμετοχή, υποχρεούται 
να καταβάλει το ειδικό τέλος εκδίκασης.  

Σε περίπτωση που μετά την επίσημη Τελετή Απονομής Βραβείων, υποβληθεί ένσταση για κάποιο 
βραβευμένο έργο, και κριθεί βάσιμη από την αντίστοιχη Επιτροπή Ενστάσεων, τότε το βραβείο ακυρώνεται, 
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και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου δόθηκε το συγκεκριμένο βραβείο, υποχρεούται να 
επιστρέψει αμέσως τα έπαθλα στην ΕΔΕΕ. 

Στην περίπτωση που ακυρωθεί έργο που βραβεύτηκε με Ermis Gold δεν δίδεται το δικαίωμα στον νέο 
δικαιούχο να αξιώσει εκ νέου Στάδιο Kρίσης για νέο κορυφαίο βραβείο Grand Ermis.  

Καμία ένσταση δεν γίνεται δεκτή μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας που προβλέπεται από τον παρόντα 
Κανονισμό. 

Στις Επιτροπές Ενστάσεων προεδρεύει ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Ermis Awards ή άλλο 
μέλος της Επιτροπής Ενστάσεων που έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικά από αυτόν. Σε περίπτωση ισοψηφίας 
κατά τη διαδικασία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.  

Σε περίπτωση μη απαρτίας λόγω ισχύος του ασυμβίβαστου, η ΟΕ Ermis Awards επιλέγει μέλη από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΕ ή από τις Διοικούσες Επιτροπές των Τομέων της ΕΔΕΕ ή από τον αντίστοιχο 
τομέα / συμβούλιο συνεργαζομένων μελών. 

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων είναι τελεσίδικες και ανέκκλητες. 
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