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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ........................................................ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

 

Εισαγωγή	
«Ολιστική δικτύωση των δημιουργικών βιομηχανιών μέσω κόμβων» Το 

Creative@Hubs είναι έργο που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τα Εθνικά 

Ταμεία της Ελλάδας και της Ιταλίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής 

Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.  

Στις Περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδας, των Ιονίων Νήσων, της Ηπείρου στην Ελλάδα 

και της Απουλίας στην Ιταλία υπάρχουν τεράστια πολιτιστικά και φυσικά αγαθά που 

μπορούν να συμβάλουν στην τόνωση της οικονομικής τους ανάπτυξης και στη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Η διασυνοριακή οικονομική ανάπτυξη 

έχει πολλές πτυχές: εταιρικές συμπράξεις, εξαγωγές ή παροχή υπηρεσιών στην άλλη 

πλευρά των συνόρων, διττή εγκατάσταση, σχέσεις υπεργολαβίας, διακλαδώσεις 

κ.λπ. 

Οι «Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, (ΠΔΒ)» συγκαταλέγονται μεταξύ των 

πιο δυναμικών τομέων της παγκόσμιας οικονομίας, παρέχοντας νέες ευκαιρίες στις 

αναπτυσσόμενες χώρες να εισέλθουν σε αναδυόμενους τομείς υψηλής ανάπτυξης 

της παγκόσμιας οικονομίας. Οι δημιουργικές βιομηχανίες, οι οποίες περιλαμβάνουν: 

διαφήμιση, αρχιτεκτονική, τέχνες και χειροτεχνίες, σχεδιασμό, μόδα, 

κινηματογράφο, βίντεο, φωτογραφία, μουσική, παραστατικές τέχνες, εκδόσεις, 

γλωσσικές υπηρεσίες, έρευνα και ανάπτυξη, λογισμικό, ηλεκτρονικά παιχνίδια, 

ηλεκτρονικές εκδόσεις και την τηλεόραση/ραδιόφωνο, αποτελούν τη ζωτική πηγή της 

δημιουργικής οικονομίας. Θεωρούνται επίσης σημαντική πηγή εμπορικής και 

πολιτιστικής αξίας.  



 

 

 
 
 

Η περιφέρεια της Απουλίας στην Ιταλία διαθέτει ισχυρές προοπτικές για τη 

δημιουργία ενός διατομεακού εργαστηρίου και τη συγκρότηση ενός δημιουργικού 

συστήματος ανοικτής καινοτομίας. Η ιδέα αφορά μια ανατρεπτική προσέγγιση 

πολιτικής χάραξης , με στόχο την ανάπτυξη ενός «κόμβου δικτύωσης», όπου θα 

συνυπάρχουν: η δημόσια πολιτική, οι δημιουργικές βιομηχανίες, ομάδες 

καινοτομίας τροφίμων, ομάδες αγροτικής εμψύχωσης, πανεπιστήμια και ιδιωτικές 

εταιρείες που παράγουν βέλτιστες πρακτικές. 

Οι νέες ιδέες προορίζονται να είναι πρωτότυπες, ουσιαστικές, χρήσιμες και ικανές να 

οδηγήσουν σε ένα συγκριτικό οικονομικό πλεονέκτημα για τις τέσσερις 

εμπλεκόμενες Περιφέρειες. Βασικοί τομείς των προτεινόμενων δημιουργικών 

βιομηχανιών θα είναι το θέατρο, ο κινηματογράφος, η τέχνη του δρόμου, τα 

αρωματικά φυτά, το καρναβάλι και νέες τεχνολογίες, καθώς και επιλεγμένες δράσεις 

από τη θεματική κατανομή της RIS3, στη Δυτική Ελλάδα. Ο τουρισμός και ο 

πολιτισμός για την Ήπειρο (με έμφαση στη χειροτεχνία), ο πολιτισμός και η 

δημιουργική οικονομία για τα Ιόνια νησιά (με έμφαση στη μουσική) και τέλος, η 

γεωργία και παραγωγή τροφίμων, για την αξιοποίηση και την εμπορία των 

γεωργικών, θαλασσινών, τυπικών και παραδοσιακών τοπικών προϊόντων της 

Απουλίας. 

Οι ομάδες-στόχοι που θα επωφεληθούν είναι οι δημιουργικές βιομηχανίες 

(νεοσύστατες επιχειρήσεις, νέοι επιχειρηματίες, υφιστάμενοι επιχειρηματίες, 

ιδιωτικές επιχειρήσεις σε αγροτικές περιοχές και διάφορες μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις στους προκαθορισμένους τομείς). 

 

Η Ελλάδα και η Ιταλία διαθέτουν σπουδαία πολιτιστικά και φυσικά αγαθά που 

μπορούν να συμβάλουν στην τόνωση της οικονομικής τους ανάπτυξης και στη 



 

 

 
 
 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Ο γενικός σκοπός του έργου είναι να 

ενισχύσει την ικανότητα των περιφερειών να δημιουργήσουν νέες γνώσεις και 

καινοτομίες, μέσω των αυξημένων συνεργιών. Αυτός, συμβαδίζει με τον γενικό στόχο 

της Ελλάδας και της Ιταλίας να στηρίξουν τη στρατηγική διασυνοριακής συνεργασίας 

και να αναπτύξουν τα θεμέλια για μια δυναμική οικονομία.  

 

 	



 

 

 
 
 

Εταίροι	
Οι εταίροι του έργου είναι: 

Επικεφαλής Δικαιούχος Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Περιφερειακό Ταμείο 

Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

Δικαιούχος Έργου 2 Περιφέρεια Ηπείρου 

Δικαιούχος Έργου 3 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

Δικαιούχος Έργου 4 Περιφέρεια Απουλίας - Τμήμα Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

 

Σκοπός	
Ο κύριος στόχος του προτεινόμενου έργου είναι να δημιουργήσει μια ενισχυμένη 

συνεργία μεταξύ των δημιουργικών βιομηχανιών και των δημόσιων αρχών, 

προκειμένου να προωθηθεί η ικανότητα των περιφερειών να δημιουργούν νέα 

γνώση και να παράγουν καινοτομία. Στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου, η 

δικτύωση που υποστηρίζεται από καινοτόμα ηλεκτρονικά εργαλεία και θα 

λειτουργήσει ως καταλύτης και επιταχυντής της επιχειρηματικότητας στις 

συμμετέχουσες περιφέρειες. 

Ο στόχος αυτός είναι συμβατός με τον Ειδικό σκοπό 1.1: Παροχή υπηρεσιών 

υποστήριξης της καινοτομίας και ανάπτυξη διασυνοριακών συνεργατικών 

σχηματισμών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, με τους παρακάτω τρόπους:  

- Ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μέσω βέλτιστων συμπράξεων, μεταξύ των 

διαφόρων αρχών που είναι αρμόδιες για τις δημιουργικές βιομηχανίες,  

- Υποστηρίζοντας την ενσωμάτωση των δημιουργικών θεμάτων σε επίπεδο 

διακυβέρνησης.  



 

 

 
 
 

- Αναβαθμίζοντας την ελκυστικότητα των Περιφερειών για να βοηθηθούν οι 

δημιουργικοί επιχειρηματίες και να ενισχυθούν οι πόροι στον τομέα των 

καινοτόμων βιομηχανιών.  

- Βελτιώνοντας την συνεργασία σε επιλεγμένους τομείς με σκοπό την προώθηση 

της καινοτομίας, μέσω των υφιστάμενων τοπικών συστημάτων (ομάδες, 

εργαστήρια, πανεπιστήμια, επιστημονικά πάρκα κ.λπ.)  

- Ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα στην ανάπτυξη νέων δημιουργικών 

προτύπων, σε συναφείς κλάδους, από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.  

- Υποστηρίζοντας μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη διεθνοποίησή τους με τη 

συγκέντρωση πόρων για την ανάπτυξή τους. 

 

Χάρη στο έργο, οκτώ κτίρια ανακαινίζονται ως λειτουργικά παρεμβαλλόμενα κτίρια, 

τα οποία χρησιμεύουν ως νέοι κόμβοι και θερμοκοιτίδες σε όλες τις περιφέρειες, 

εξοπλισμένα με υπηρεσίες διοίκησης και υλικοτεχνικής υποστήριξης, παρέχοντας 

πλήρη υποστήριξη σε δομές και δίκτυα διασυνοριακής συνεργασίας που σχετίζονται 

με την καινοτομία. 

Προσδοκώμενα	Αποτελέσματα	
Το συνολικό έργο αναμένεται να δημιουργήσει κόμβους (ΗUBs), που θα προσφέρουν 

χώρους συνεργασίας και πρόσβασης σε ένα δίκτυο φορέων στους σχετικούς τομείς.  

Πιο συγκεκριμένα, το έργο θα επιφέρει τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

• Ενίσχυση της καινοτομίας και δημιουργία συνεργειών με παρόμοιους φορείς, 

στο πλαίσιο της σύμπραξης, με τη χρήση καινοτόμων ηλεκτρονικών εργαλείων. 

• Έναρξη, λειτουργία και δικτύωση επιχειρηματικών κόμβων. 

• Καλή χρήση των κόμβων και κατά συνέπεια, των θερμοκοιτίδων και των 

δικτύων, που έχουν δημιουργηθεί σε αυτά. 



 

 

 
 
 

• Ανάλυση των βασικών παραγόντων επιτυχίας και των κριτηρίων για τη 

βιωσιμότητα των ιδρυμάτων υποστήριξης επιχειρήσεων, όπως των διττών 

εγκαταστάσεων, στις τέσσερις περιφέρειες. 

• Σύνδεση των δημιουργικών επιχειρήσεων της περιοχής με τη Δημόσια 

Διοίκηση, το Εμπορικό Επιμελητήριο, την ακαδημαϊκή - ερευνητική κοινότητα και 

τους παραγωγικούς φορείς. 

• Ενίσχυση της ικανότητας των νέων ή ανερχόμενων επιχειρήσεων να 

αξιοποιούν τις υπηρεσίες υποστήριξης της καινοτομίας και τις ευκαιρίες 

ομαδοποίησης.  

• Ένα πλαίσιο και την κατάλληλη υποδομή για την ανάπτυξη εργαλείων που 

παρέχουν υπηρεσίες στις επιχειρήσεις και σε όλους τους ενδιαφερόμενους 

φορείς. 

 

Όσον αφορά τον ειδικό δείκτη αποτελέσματος του προγράμματος για το SO1.1 

(ποσοστιαίο επίπεδο ικανότητας των επιχειρήσεων και των φορέων καινοτομίας να 

χρησιμοποιούν τις διαθέσιμες υπηρεσίες υποστήριξης της καινοτομίας και των 

ομάδων), το έργο αναμένεται να συμβάλει σημαντικά, με βάση τα αποτελέσματα που 

παρουσιάζονται παραπάνω. 

 

  



 

 

 
 
 

Ο	 Διασυνοριακός	 Διαγωνισμός	 Ανοικτής	 Καινοτομίας	
Creative@Hubs	
Οι φορείς του έργου Creative@Hubs καλούν τα μέλη των οκτώ κόμβων-HUBs (στην 

Πάτρα, τον Πύργο, το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, τη Ζάκυνθο, τα Ιωάννινα, το Μπάρι και 

τη Φότζια), να λάβουν μέρος στο Διασυνοριακό Διαγωνισμό Ανοικτής Καινοτομίας, 

ως εξής: 

A. Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από: 
• Άτομα ή ομάδες που σκοπεύουν να ξεκινήσουν μια νέα επιχειρηματική 

δραστηριότητα 

• Υφιστάμενες επιχειρήσεις ή οργανισμοί που σκοπεύουν να αναπτύξουν νέα 

προϊόντα ή υπηρεσίες 

B. Οι προτάσεις καινοτομίας πρέπει να εμπίπτουν σε έναν από τους 
ακόλουθους τομείς-στόχους: 
1. Τομέας γεωργικών προϊόντων και διατροφής 

2. Χειροτεχνίες / Εικαστικές-καλλιτεχνικές δημιουργίες / Παραστατικές τέχνες 

(θέατρο, χορός, μουσική κ.λπ.) 

3. Πολιτιστικός Τουρισμός / Πολιτιστική κληρονομιά 

C. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια: 
• Να είναι κάτοικοι ή να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στις 

Περιφέρειες που καλύπτονται από το πρόγραμμα Interreg Ελλάδα - 

Ιταλία, δηλαδή, στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Ιονίων 

Νήσων και Απουλίας. 

• Να έχουν επαγγελματική/ερασιτεχνική ενασχόληση ή ακαδημαϊκό 

υπόβαθρο στον τομέα των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών 

με έμφαση στους τομείς-στόχους, που περιγράφηκαν προηγουμένως. 



 

 

 
 
 

• Να έχουν αποδεδειγμένη συμμετοχή, σε τουλάχιστον μία, από τις 

εκδηλώσεις του έργου Creative@Hubs (σεμινάρια, εργαστήρια, 

ενημερωτικές ημερίδες κ.λπ.) ή να έχουν εγγραφεί στην Πύλη 

Δημιουργικών Επιχειρήσεων του έργου: https://creativehubs-

portal.cti.gr 

D. Τα πεδία που πρέπει να συμπληρώσει ένας ενδιαφερόμενος για να 
συμμετάσχει στο διαγωνισμό ιδεών είναι τα εξής: 
1. Περιγραφή 

2. Ποια είναι η σημαντικότερη καινοτομία της ιδέας σας;  

3. Ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις και εμπόδια στην υλοποίηση της ιδέας; 

4. Έχετε ήδη προβεί σε ενέργειες προς υλοποίηση; (συμπεριλαμβανομένων των 

διακρίσεων/βραβείων ή χρηματοδότησης) 

5. Ποιος θα είναι ο αντίκτυπος της ιδέας σας στην τοπική/περιφερειακή κοινωνία; 

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους στην αγγλική 

γλώσσα, ηλεκτρονικά, στην ειδική φόρμα του δικτυακού τόπου (https://www.pde-

oip.gr/en), έως τις 11/12/2022, ώρα 23:59, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 

όπως: 

- Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου 

- Αποδεικτικό κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης 

- Κάθε έγγραφο που αποδεικνύει βραβείο ή σχετική διάκριση με την πρότασή τους ή 

άλλο συνοδευτικό υλικό (φωτογραφίες, λογότυπο, φυλλάδιο κ.λπ.) 

 

Το παράρτημα Α περιέχει όλες τις κατευθυντήριες γραμμές για την εγγραφή και την 

υποβολή συμμετοχής. 

 	



 

 

 
 
 

Έπαθλα	
Για κάθε θεματική ενότητα, οι 3 καλύτερες ιδέες θα βραβευθούν με βάση τη 

βαθμολογία που θα λάβουν, εφόσον πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια ποιότητας 

(ελάχιστη βαθμολογία). Συνολικά,θα βραβευθούν εννέα επιχειρηματικές προτάσεις. 

Τα βραβεία που προσφέρονται περιλαμβάνουν τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

1) Οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος καθοδήγησης διάρκειας 

τουλάχιστον 20 ωρών, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των προτάσεων σε 

επιχειρηματικό σχέδιο που θα οδηγήσει σε τελικό προϊόν. 

2) Συμμετοχή σε έκθεση του δημιουργικού τομέα ή άλλη εκδήλωση στην 

περιοχή παρέμβασης του προγράμματος ή δικτύωση της βραβευμένης 

ομάδας με άλλο δημιουργικό hub, στο πλαίσιο του έργου. 

3) Ανάπτυξη διαφημιστικού υλικού για κάθε εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης 

της δημιουργίας εταιρικής ταυτότητας (λογότυπο κ.λπ.) και ενός σύντομου 

βίντεο (περίπου 2') για την παρουσίαση της ιδέας σε εκδηλώσεις προβολής / 

δικτύωσης. 

 

Ειδικότερα: 

- Το 1ο βραβείο σε κάθε θεματική ενότητα θα λάβει όλες τις παραπάνω υπηρεσίες 

(1, 2 & 3) 

- Το 2ο και το 3ο βραβείο θα λάβουν τις υπηρεσίες 1 & 2. 

 

Επιπλέον, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα αναλάβει τη συμμετοχή (έξοδα 

μετακίνησης) της βραβευθείσας ομάδας, με την υψηλότερη απόλυτη βαθμολογία, 

σε έκθεση του δημιουργικού τομέα, σε περιοχή εκτός της παρέμβασης του 

προγράμματος, κατόπιν έγκρισης της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος (σε 



 

 

 
 
 

περίπτωση ισοβαθμίας της απόλυτης βαθμολογίας των συμμετεχόντων σε 

διαφορετικές θεματικές ενότητες, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση). 

 

Αξιολόγηση	των	προτάσεων	
Τα κριτήρια βαθμολόγησης έχουν ως εξής: 

• Αντίκτυπος της ιδέας στην τοπική αγορά και οικονομία (βαρύτητα: 2/10) 

• Ρεαλιστική υλοποίηση (συντελεστής βαρύτητας: 3/10) 

• Βαθμός καινοτομίας / πρωτοτυπίας (συντελεστής βαρύτητας: 3/10) 

• Ομαδική ικανότητα/δεξιότητες (συντελεστής βαρύτητας: 2/10) 

Κάθε κριτήριο βαθμολογείται από το 1 έως το 5 ανάλογα με το επίπεδο εκπλήρωσης 

(π.χ. 1 δεν πληρούται, 5 πληρούται πλήρως). 

Ελάχιστη βαθμολογία για τη συμμετοχή σε ένα βραβείο: 5/10. 

 

Διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής 
Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από ανεξάρτητη οκταμελή επιτροπή 

αποτελούμενη από: Δύο άτομα από την Ιταλία, ένα από την Ήπειρο, ένα από τα Ιόνια 

Νησιά και τέσσερα από τη Δυτική Ελλάδα (ένα από την Αιτωλοακαρνανία, ένα από 

την Ηλεία, ένα από την Αχαΐα και ένας εκπρόσωπος από την Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας), με τους αναπληρωτές τους. Ο πρόεδρος της επιτροπής θα είναι ο 

εκπρόσωπος της ΠΔΕ, ως συντονιστής εταίρος, ο οποίος θα έχει αποφασιστική ψήφο 

σε περίπτωση ισοψηφίας. 

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν ηλεκτρονικά στον επίσημο δικτυακό τόπο του έργου 

(https://greece-italy.eu/rlb-funded-projects/creativehubs/) και οι νικητές θα 

ειδοποιηθούν επίσης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

 	



 

 

 
 
 

Όροι	συμμετοχής		
1. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό επιχειρηματικότητας συνεπάγεται την 

ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και διαδικασιών, που 

περιλαμβάνονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, ανεξαιρέτως. 

2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με την υποβολή πρότασης στην ειδική φόρμα 

που υπάρχει στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού. (https://www.pde-oip.gr/en).  

3. Οι προτάσεις και τα συνοδευτικά κείμενα πρέπει να υποβάλλονται αυστηρά 

στην αγγλική γλώσσα. Όλες οι σχετικές διαδικασίες θα παρέχονται στην 

αγγλική γλώσσα. 

4. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι είναι υπεύθυνοι και εγγυώνται ότι οι 

προτάσεις που έχουν υποβάλει για τον διαγωνισμό είναι νόμιμες, σύμφωνες 

με τους όρους του διαγωνισμού, πρωτότυπες και καινοτόμες. 

5. Οι συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη έναντι του 

διοργανωτή του διαγωνισμού και οποιουδήποτε τρίτου, για τις προτάσεις που 

υποβάλλουν και για την εγκυρότητα των πληροφοριών που δηλώνουν. 

6. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι η πρόταση που 

υποβάλλουν δημιουργήθηκε από τους ίδιους, ότι ανήκει αποκλειστικά σε 

αυτούς και ότι διατηρούν το δικαίωμα χρήσης, διάθεσης και αξιοποίησής της. 

Εγγυώνται επίσης, ότι η πρόταση δεν παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ή 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή 

νομικού προσώπου ή ότι είναι οι κάτοχοι των δικαιωμάτων και/ή ότι έχουν 

αποκτήσει νόμιμα όλα τα δικαιώματα, όπως, ενδεικτικά, βιομηχανική 

ιδιοκτησία τρίτων, καθώς και όλες τις νόμιμες άδειες που σχετίζονται με ή 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή της πρότασης που υποβάλλεται στον 

διαγωνισμό. 



 

 

 
 
 

7. Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε αξίωση 

κατά των διοργανωτών του διαγωνισμού και απαλλάσσουν τον οργανισμό, 

τους υπαλλήλους του, τους εκπροσώπους και τα μέλη των επιτροπών από 

οποιαδήποτε ευθύνη αποζημίωσης, τυχόν έξοδα και δαπάνες ή αξιώσεις 

τρίτων που προκύπτουν από παραβιάσεις των όρων του διαγωνισμού ή των 

δικαιωμάτων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, δικαιωμάτων 

πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 

8. Η επιτροπή διαγωνισμού ή ο διοργανωτής μπορεί, σε οποιοδήποτε στάδιο 

του διαγωνισμού, να ζητήσει τα σχετικά έγγραφα για τη διασταύρωση ή την 

πιστοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων σύμφωνα με τους όρους της 

προκήρυξης του διαγωνισμού. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, ο 

διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη, ενώ διατηρεί σε οποιοδήποτε στάδιο 

του διαγωνισμού το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή όσων έχουν 

παράσχει ψευδείς πληροφορίες. 

9. Προτάσεις που περιέχουν παράνομο ή άσχετο υλικό και προτάσεις που δεν 

σχετίζονται με κάποιο από τα θέματα εξαιρούνται από τον διαγωνισμό.  

10. Κάθε αιτών μπορεί να συμμετάσχει μόνο σε μία πρόταση ανά κατηγορία. Εάν 

ένας υποψήφιος συμμετέχει σε περισσότερες από μία προτάσεις, όλες οι 

προτάσεις ακυρώνονται. 

11. Εάν οι αιτούντες το επιθυμούν, οι προτάσεις τους θα δημοσιευθούν στην 

πλατφόρμα μετά την καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης υποβολής 

προτάσεων. 

12. Στον διαγωνισμό δεν μπορούν να λάβουν μέρος οι εργαζόμενοι του 

διοργανωτή του διαγωνισμού, τα μέλη των επιτροπών του διαγωνισμού, 

καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς των ανωτέρω μέχρι β 'βαθμού. 



 

 

 
 
 

13. Το κόστος προετοιμασίας των προτάσεων που υποβάλλονται στο διαγωνισμό 

(π.χ. εργαστηριακές δοκιμές κ.λπ.) βαρύνει αποκλειστικά τους 

συμμετέχοντες. 

14. Οι επιχειρηματικές ιδέες και τα σχέδια που υποβάλλονται για το διαγωνισμό 

παραμένουν εμπιστευτικά και τα πνευματικά δικαιώματα και τα δικαιώματα 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας ανήκουν στους αντίστοιχους δημιουργούς τους. Οι 

συμμετέχοντες παρέχουν στον διοργανωτή, στα στελέχη και στους 

εκπροσώπους και στα μέλη της κριτικής επιτροπής το δικαίωμα χρήσης των 

υποβληθέντων δεδομένων και πληροφοριών για τους σκοπούς του 

διαγωνισμού και για εύλογη γνωστοποίηση, μεταξύ άλλων μέσω του 

Διαδικτύου. 

15. Οι διοργανωτές του διαγωνισμού έχουν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τους 

όρους του διαγωνισμού ή να αναβάλουν τη διαδικασία σε οποιοδήποτε 

στάδιο ή να ακυρώσουν τον διαγωνισμό χωρίς προειδοποίηση, αναρτώντας 

ενημερώσεις στο https://www.pde-oip.gr/enhttps://www.pde-oip.gr/en και στην 

ιστοσελίδα του έργου https://greece-italy.eu/rlb-funded-

projects/creativehubs/https://greece-italy.eu/rlb-funded-projects/creativehubs/, 

χωρίς να φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων στο 

διαγωνισμό ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου. 

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το έργο στη διεύθυνση: 

https://creativehubs.cti.gr/. 


