
 
 
 
 

ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

* Επωνυμία Οντότητας:  

 

 
* Χώρα καταγωγής και επίσημη έδρα: 

 

 
* Σημειώστε τη νομική (π.χ. εταιρική) σας μορφή, εάν υπάρχει, αναφέροντας το ΑΦΜ σας, τον αριθμό αδείας σας καθώς 
και την αρμόδια αρχή αδειοδότησής σας. 

 

 
* Σημειώστε εάν ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε υποκατάστημα στην Ελλάδα, σε περίπτωση που η έδρα σας βρίσκεται σε 
άλλη χώρα της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα. 

 

 
* Σε περίπτωση που έχετε ενταχθεί σε πρόγραμμα θερμοκοιτίδας / επιταχυντή, παραθέστε σύντομη περιγραφή. 

 

 



* Επίσημη ιστοσελίδα και λοιποί λογαριασμοί σελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Σε περίπτωση που η ιστοσελίδα τελεί υπό 
κατασκευή, παρακαλούμε σημειώστε τη μελλοντική διεύθυνσή της καθώς και την εκτιμώμενη ημερομηνία λειτουργίας 
της 

 

 
* Αριθμός προσωπικού της οντότητας / Ονόματα προσώπων που διευθύνουν την οντότητα ή έχουν συμμετοχή σε αυτή 

 

 
* Υπεύθυνος/οι επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, αρμοδιότητα) 

 

 
* Τηλέφωνο επικοινωνίας 

 

 
* Ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας 

 

 
* Προκειμένου να επιλεγείτε για την παροχή υποστήριξης από τον Κόμβο Καινοτομίας, θα πρέπει να ικανοποιείτε τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ. 
 
* Συνοπτική παρουσίαση αιτήματος και είδος αναμενόμενης υποστήριξης από τον Κόμβο Καινοτομίας  

 

 

http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/kriteria-epileximotetas


* Θεματική κατηγορία αιτήματος 
(i) Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) / Μηχανική Μάθηση (Machine Learning) / Ρομποτική Συμβουλευτική 
και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Robo-advisory and asset management), Αλγοριθμικές συναλλαγές (Algorithmic 
trading)  
(ii) Cloud computing solutions (Λύσεις υπολογιστικού νέφους) / Big Data Analytics (Ανάλυση και διαχείριση 
δεδομένων μεγάλου όγκου)  
(iii) (Εφαρμογές τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού) DLT applications (KYC / AML / etc) 
(iv) Συμμετοχική χρηματοδότηση (Equity-based Crowdfunding) 
(v)  Αρχική Προσφορά Κρυπτονομισμάτων/Κρυπτοπεριουσιακών Στοιχείων (ICOs) 
(vi) Άλλο / Others (please indicate) 
 

 

 
* Δώστε σύντομη περιγραφή του καινοτόμου προϊόντος/υπηρεσίας που επιθυμείτε να προσφέρετε με ένδειξη της 
αγοράς-στόχου και της τεχνολογίας που χρησιμοποιείτε. Παρακαλούμε να περιλάβετε  τουλάχιστον τα ακόλουθα 
(εναλλακτικά, μπορείτε να  επισυνάψετε ένα ξεχωριστό έγγραφο στο οποίο θα παραθέτετε λεπτομερώς αυτά που 
ζητούνται): 

- Σε ποιους τομείς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών δραστηριοποιείστε ή επιθυμείτε να δραστηριοποιηθείτε; (π.χ., 
επενδυτικές υπηρεσίες, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων, διοικητικές υπηρεσίες κλπ.).  

 

 
- Ποια είναι η αναμενόμενη αγορά για το καινοτόμο προϊόν/υπηρεσία σας; (π.χ.,  εάν προορίζεται για ιδιώτες 
επενδυτές ή υφιστάμενες αδειοδοτημένες από την Ε.Κ. επιχειρήσεις). 

 

 



- Παρουσιάστε με ποιο τρόπο/κανάλι διανομής θα διατεθεί το καινοτόμο προϊόν/υπηρεσία σας στην αγορά, καθώς 
και την τεχνολογία μέσω της οποίας θα γίνει η διάθεση αυτή. 

 

 
 
- Με ποιον τρόπο, πότε και από ποιον θα αμειφθείτε για το καινοτόμο προϊόν/ υπηρεσία που προσφέρετε και ποιοι 
είναι οι ανταγωνιστές σας; 

 

 
           - Υπάρχουν/έχετε εντοπίσει οποιαδήποτε παρόμοια καινοτόμα προϊόντα/ υπηρεσίες  στην ελληνική αγορά; (Εάν   

ναι, δώστε παραδείγματα και συνοπτική σύγκριση με τη δική σας πρόταση): 

 

 
- Ποια τα οφέλη που απορρέουν από το καινοτόμο προϊόν/υπηρεσία που προτείνετε; 

 

 
- Αναφέρατε ενδεχόμενους κινδύνους που μπορεί να ανακύψουν για τους πελάτες, την εταιρεία αλλά και τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα, από την υλοποίηση/ εφαρμογή του καινοτόμου προϊόντος/ υπηρεσίας  που προτείνετε, 
παρουσιάζοντας  και τους αντίστοιχους μηχανισμούς μετριασμού τους που έχετε υιοθετήσει ή σκοπεύετε να 
υιοθετήσετε. 

 



- Παραθέστε κάθε άλλη πληροφορία που κρίνετε σημαντική 

 

 
* Περιγράψτε σύντομα πώς ικανοποιείτε σωρευτικά τα κριτήρια αποδοχής αιτημάτων για παροχή υποστήριξης από την 
Ε.Κ. στο πλαίσιο του Προγράμματος του Κόμβου Καινοτομίας: 

- Kαινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης - συνοπτική παρουσίαση 
- Η πρόταση αφορά το χρηματοπιστωτικό κλάδο και εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας της ΕΚ (παροχή επενδυτικών 
υπηρεσιών, συλλογικές επενδύσεις)  
- Προκαταρκτική ανάλυση του νομικού και κανονιστικού περιβάλλοντος (ανάγκη αποσαφήνισης του υπάρχοντος 
κανονιστικού πλαισίου / ανάγκη ενδεχόμενης τροποποίησης ρυθμιστικών διατάξεων)  
- Εταιρική προσέγγιση ως προς τη διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών  

 

 
* Επισυνάψτε τη μελέτη/έρευνα/νομική ανάλυση που πραγματοποιήσατε, είτε αναθέσατε σε τρίτους προς υλοποίηση, 
αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία που είναι σχετική με το έργο σας και στην οποία καθορίζονται τα θέματα που 
απαιτούν διευκρίνιση με τη συνδρομή του κόμβου καινοτομίας. 

 

 
* Παρουσιάστε το στάδιο παραγωγής/ υλοποίησης  του καινοτόμου προϊόντος/υπηρεσίας σας (αρχική ιδέα/στάδιο, σε 
διαδικασία ανάπτυξης, πιλοτική εφαρμογή, διενέργεια ελέγχου δέουσας επιμέλειας, σε αναζήτηση 
συνεργατών/επενδυτών) και προσδιορίστε την προγραμματισμένη ημερομηνία της ολοκλήρωσης ή του 
χρονοδιαγράμματος που προβλέπετε ότι θα είναι δυνατή η θέση σε λειτουργία του καινοτόμου προϊόντος/υπηρεσίας 
σας: 

 



* Περιγράψτε την τρέχουσα κατάσταση χρηματοδότησης της επιχείρησής σας. Παραθέστε λεπτομέρειες για την 
πρόσβασή  σας σε πηγές κεφαλαίων (ίδιοι πόροι ή/και ξένοι πόροι, κλπ): 

 

 
*Προσδιορίστε εάν σκοπεύετε να διαθέσετε το καινοτόμο προϊόν/ υπηρεσία σας και εκτός της ελληνικής αγοράς σε 
κράτη-μέλη ΕΕ/ΕΟΧ ή/και σε τρίτες χώρες: 

 

 
* Λοιπά σχόλια/παρατηρήσεις 

 

 
* Επισυναπτόμενα αρχεία (σε μορφή αρχείου ZIP) 

 

 
 
 

Δήλωση της οντότητας που συμμετέχει στο πρόγραμμα του Κόμβου Καινοτομίας 
*Η οντότητα δηλώνει ότι έχει διαβάσει και αποδέχεται το πλαίσιο λειτουργίας του Κόμβου Καινοτομίας 
Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 
* Με το παρόν, και έχοντας λάβει γνώση της Ενημέρωσης για την Τήρηση Αρχείου που είναι αναρτημένη στον δικτυακό 
τόπο της Ε.Κ., συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία από την Ε.Κ. των προσωπικών δεδομένων μου που περιλαμβάνονται στην 
ανωτέρω φόρμα.  

ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 

* Βεβαιώνεται η ακρίβεια των ανωτέρω προσωπικών στοιχείων  

ΝΑΙ / ΟΧΙ 



 


