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H «Πρόσκληση για Λύσεις» του έργου “POWER” 

(“Call For Solutions”-C4S) 

 
ΑΡΘΡΟ 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το έργο «POWER» είναι ένα ευρωπαϊκό έργο (Interreg ADRION, 2018-2020). Ο στόχος του είναι να στηρίξει 

τα λιμάνια προς μία κατεύθυνση μετατρέποντάς τα σε Κέντρα Καινοτομίας (Innovation Hubs) ικανά να 

ερμηνεύσουν και να καινοτομήσουν τον ιστορικό τους ρόλο ως τόπους ανταλλαγής, να καταστούν σημεία 

σύνδεσης μεταξύ των διαφόρων γεωγραφικών περιοχών της Αδριατικής και να διευκολυνθεί η ενίσχυση 

του επιχειρηματικού δυναμικού τους, η οποία επί του παρόντος δεν έχει εκφραστεί ή δεν αποτιμάται 

επαρκώς. Μέσα από αυτή την εξέλιξη των λιμένων της Αδριατικής σε Κέντρα Καινοτομίας, το “POWER” 

στοχεύει να αντιστρέψει την τάση που τα θεωρεί ότι χαρακτηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από μια 

διαρθρωτική αδυναμία όσον αφορά την αντιπροσωπευτικότητα, τον εκσυγχρονισμό, την ευφυΐα, την 

κοινωνικοοικονομική θέση, τις διαδικασίες αναγέννησης και τις δράσεις μετατροπής. 

 

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, το έργο POWER διευκολύνει και ενθαρρύνει τη συνεργασία 

μεταξύ των κύριων φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού της καινοτομίας: εκπαιδευτικούς οργανισμούς 

(δευτεροβάθμια και επαγγελματικά σχολεία, πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς), εταιρείες και 

δημόσιες αρχές, με αποτέλεσμα η συνεργασία να μετασχηματίζει πολύπλοκα προβλήματα που αφορούν τα 

λιμάνια και τα γύρω από αυτά αστικά περιβάλλοντα σε ευκαιρίες έρευνας και συνεργασίας, 

δημιουργία αλυσίδων παραγωγής και άνοιγμα των αγορών. 

 

Συγκεκριμένα, το έργο «PΟWER» επικεντρώνεται στο θέμα "Ενέργεια" (ενεργειακή απόδοση, 

ανακατασκευή κτιρίων, ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές κ.λπ.), καθώς η ενέργεια αποτελεί στρατηγικό 

παράγοντα σε κάθε εδαφικό / επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης. 

 

Κατά τη διάρκεια του έργου θα υλοποιηθούν συνολικά έξι (6) πιλοτικές δράσεις στα λιμάνια της Ραβέννα 

(Ιταλία), του Μπάρι (Ιταλία), της Ριέκα (Κροατία), της Ηγουμενίτσας (Ελλάδα), του Brčko (Βοσνία 

Ερζεγοβίνη) και του Δυρραχίου (Aλβανία). Σκοπός αυτών των πιλοτικών έργων είναι η επίδειξη της 

αποτελεσματικότητας της υιοθετηθείσας προσέγγισης για τη στήριξη της ανάδειξης επιχειρηματικών ιδεών 

και προτάσεων, τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας για το σχεδιασμό νέων προϊόντων / υπηρεσιών, την 

ανάπτυξη δικτύων, διευκολύνοντας το άνοιγμα νέων αγορών με βάση τη συνεργασία μεταξύ των πλέον 

καινοτόμων δυνάμεων των διαφορετικών χωρών που συμμετέχουν στο POWER. Συγκεκριμένα, το έργο 

POWER προβλέπει διάφορες ενέργειες που συνδέονται στενά με αυτή την "Πρόσκληση για Λύσεις", κατά 

την ακόλουθη χρονολογική σειρά: 

 Δημιουργία ενός Χάρτη Αναγκών για κάθε μία από τις 6 πιλοτικές περιοχές. 

 Συλλογή ιδεών και λύσεων στις προαναφερθείσες ανάγκες: η δράση αυτή θα διεξαχθεί, αφενός, 

μέσω της "Πρόσκλησης για Λύσεις", όσον αφορά το αντικείμενο και αφετέρου μέσω της υλοποίησης 
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έξι (6) Δράσεων Παιγνίων “Gaming Sessions” στις οποίες συμμετέχουν μαθητές από τα σχολεία 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επαγγελματικά σχολεία και πανεπιστήμια από τις χώρες που 

συμμετέχουν στο έργο “PΟWER”. 

 Μια κοινή κατεύθυνση σχεδίασης με στόχο τον ορισμό, μέσω της συμμετοχής όλων των 

ενδιαφερόμενων φορέων και χρήσης των ιδεών/λύσεων που συλλέχθηκαν κατά τη φάση 

ανίχνευσης, προς το βέλτιστο σενάριο που πρέπει να επιδιωχθεί προς την κατεύθυνση μετατροπής 

των 6 λιμανιών σε "Κόμβους Καινοτομίας Ενέργειας". 

 
ΑΡΘΡΟ 2 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων, η οποία προωθείται από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας σε 

συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στη Θέρμη Θεσσαλονίκης 

στα πλαίσια του έργου POWER, στοχεύει στην επιλογή προϊόντων και υπηρεσιών που συνδέονται με τον 

ενεργειακό τομέα, κατάλληλα  για τα ζητήματα που περιγράφονται στην ενότητα "Ανάγκες" της 

ιστοσελίδας http://www.powerports.eu/call-for-solutions. Οι υποβληθείσες προτάσεις μπορούν να 

εκπονηθούν σε διάφορα επίπεδα: 

 

 Ιδέες που θα αναπτυχθούν και θα διαμορφωθούν ως πρωτότυπα 

 Πρωτότυπα  ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας προς εμπορική εκμετάλλευση 

 Προϊόντα ή υπηρεσίες που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά. 

 

Για να υποβάλουν μια αίτηση, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν ένα ειδικό έντυπο στην ιστοσελίδα 

του POWER C4S http://www.powerports.eu/call-for-solutions και να χρησιμοποιήσουν τα ηλεκτρονικά 

έντυπα που αναφέρονται στην ενότητα http://www.powerports.eu/call-for-solutions 

 
Η δράση «Πρόσκληση για Λύσεις» δεν αποτελεί εμπορική δράση. Στόχος της είναι η διευκόλυνση των 

δράσεων δικτύωσης μεταξύ της ζήτησης (που εκπροσωπούνται από τις Λιμενικές Αρχές και γενικότερα τις 

Δημόσιες Αρχές) και της  προσφοράς (εκπροσωπούμενη από εταιρείες, ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς). 

 

Επιπλέον, η συμμετοχή στο δίκτυο “POWER” προσφέρει στους υποψήφιους την ευκαιρία να προωθήσουν 

τη δική τους ιδέα / πρωτότυπο / προϊόν μέσω της πλατφόρμας “POWER”. Αυτή η πλατφόρμα θα 

δημιουργηθεί ειδικά για τη διαχείριση και την επικοινωνία της διαδικασίας μετάβασης μετατρέποντας τους 

λιμένες σε κόμβους καινοτομίας. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η πλατφόρμα θα επιτρέψει επίσης 

στους συμμετέχοντες της δράσης C4S να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην κατασκευή μελλοντικών έργων 

που σχετίζονται με την ενέργεια με βάση τα αποτελέσματα των δράσεων του πιλοτικού έργου POWER. 
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ΑΡΘΡΟ 3 – ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ 
 

Η συμμετοχή στη δράση «Πρόσκληση για Λύσεις» (C4S) του έργου “POWER” είναι δωρεάν και απευθύνεται 

σε: 

 Ανεξάρτητους επαγγελματίες 

 Ερευνητές. 

 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

 Βιομηχανίες. 

 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν τη νομική τους έδρα ή την έδρα λειτουργίας τους  σε μία από τις χώρες 

εταίρους του έργου “POWER”, δηλαδή Ελλάδα ή Ιταλία, Κροατία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Σερβία και 

Αλβανία (βλ. ενότητα http://www.powerports.eu/call-for-solutions της ιστοσελίδας 

www.powerports.eu. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4 - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στην δράση «Πρόσκληση για Λύσεις» του έργου “POWER” μπορούν να 

είναι: 

 ιδέες που μπορούν να αναπτυχθούν και να διαμορφωθούν ως πρωτότυπα 

 πρωτότυπα ή  διπλώματα ευρεσιτεχνίας που πρόκειται να αξιοποιηθούν εμπορικά 

 προϊόντα ή υπηρεσίες που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά. 

 

Η ελευθερία δημιουργίας παρέχεται εφόσον οι προτάσεις αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που 

επισημαίνονται στην ενότητα http://www.powerports.eu/call-for-solutions της ιστοσελίδας 

www.powerports.eu. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5 - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Οι συμμετέχοντες στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δράση «Πρόσκληση για Λύσεις» (C4S) του 

έργου POWER πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια για να είναι επιλέξιμοι: 

 

4.1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ / ΜΜΕ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

 Έχουν τη νομική τους έδρα ή την έδρα λειτουργίας σε Χώρες των εταίρων του έργου “POWER” 

(Ελλάδα ή Ιταλία, Κροατία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Σερβία και Αλβανία) 

 Δεν βρίσκονται σε κατάσταση πτώχευσης, δεν υπόκεινται σε διαδικασίες αφερεγγυότητας ή 

εκκαθάρισης, τα περιουσιακά τους στοιχεία δεν διαχειρίζονται  από εκκαθαριστή ή από 

δικαστήριο, δεν είναι σε διαδικασία διευθέτησης με πιστωτές ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη 

κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
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 Οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους, διαχειριστές (με ή χωρίς εξουσιοδοτήσεις) και οι μέτοχοι δεν έχουν 

υποστεί απαγόρευση, κατάσχεση, αναστολή λειτουργίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

 Εταιρείες που δεν πληρούν τις παραπάνω απαιτήσεις θα αποκλείονται από τη συμμετοχή στην 

πρόσκληση υποβολής προτάσεων. 

 
4.2 ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 

 Εργάζονται σε ερευνητικό ίδρυμα με έδρα σε μία από τις χώρες εταίρους του έργου POWER 

(Ελλάδα ή Ιταλία, Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία και Αλβανία) 

 Δεν έχουν καταδικαστεί και δεν έχουν κάποια ποινική διαδικασία σε εξέλιξη. 

 

Στο στάδιο της αίτησης, οι υποψήφιοι θα δηλώσουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και 

γνωρίζουν, αποδέχονται και λαμβάνουν υπόψη τους τη δέσμευση όλων των κανόνων της παρούσας 

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 - ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την «Πρόσκληση για Λύσεις» του έργου POWER είναι διαθέσιμη 

στον δικτυακό τόπο http://www.powerports.eu/call-for-solutions (εφεξής "Δικτυακός τόπος"). 

Προκειμένου να συμμετάσχει, ο αιτών πρέπει να συμπληρώσει ένα έντυπο υποβολής προτάσεων που 

αποτελείται από δύο κύριες ενότητες: 

 Στοιχεία ταυτότητας του συμμετέχοντος και αποδοχή των κανόνων / προϋποθέσεων της 

πρόσκλησης (Κανονισμός, αυτό-επιβεβαίωση των προϋποθέσεων, της Πολιτικής Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων της Ιστοσελίδας, της ελευθερίας χρήσης των (μη ευαίσθητων) υλικών που 

διατίθενται), κτλ. 

 Περιγραφή της πρότασης. Θα είναι επίσης δυνατό να επισυναφθεί, εάν είναι απαραίτητο, άλλο 

σχετικό υλικό φωτογραφίες, βίντεο, παρουσιάσεις διαφανειών κλπ., προκειμένου να υπάρξει 

σαφέστερη εικόνα της πρότασης. 

 
Η συμμετοχή σε άλλους διαγωνισμούς ιδεών δεν αποτελεί εμπόδιο στην είσοδο. Κάθε συμμετέχων μπορεί 

να υποβάλει έως δύο (2) προτάσεις προς την επιτροπή των «Προτάσεων για Λύσεις), υπό την προϋπόθεση 

ότι αναφέρονται σε δύο διαφορετικές ανάγκες που αναφέρονται στην ενότητα 

http://www.powerports.eu/call-for-solutions. 

 

Τα δεδομένα πρέπει να είναι αληθή και να αποκτώνται σύμφωνα με τους κανόνες της Πολιτικής 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε πλήρη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία. Οι φορείς 

προώθησης των «Προτάσεων για Λύσεις»  έχουν το δικαίωμα να μην αποδεχθούν προτάσεις που δεν είναι 

σύμφωνες με τους στόχους και το πνεύμα της δράσης. 

 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση να περιγράψουν την πρότασή τους, σύμφωνα με τις περιοχές 

που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος, με ιδιαίτερη έμφαση (περιεχόμενα) στα παρακάτω: 
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 Τίτλος της πρότασης 

 Είδος, π.χ. προσδιορίστε, αν πρόκειται για ιδέα / πρωτότυπο / προϊόν 

 Ειδική ανάγκη στην οποία η πρόταση δίνει απάντηση (προσδιορίστε τον αριθμό του εντύπου 

"Ανάγκη") και τον κωδικό γράμμα που σχετίζεται με την "ειδική ανάγκη", όπως αναφέρεται στην 

ενότητα http://www.powerports.eu/call-for-solutions.)  

 Περιγραφή της πρότασης (θα είναι δυνατόν να επισυναφθούν στην πρόταση έως και 3 αρχεία 

κατά ανώτατο όριο) 

 Ποιος είναι ο κοινωνικός αντίκτυπος που μπορεί να επιτύχει η πρόταση; 

 Ποιος είναι ο πολιτιστικός αντίκτυπος που μπορεί να επιτύχει η πρόταση; 

 Ποιο είναι το περιβαλλοντικό αντίκτυπο που μπορεί να επιτύχει η πρόταση; 

 

Σε περίπτωση που μια ιδέα  πρόκειται να κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, να αναφερθεί ποιοι 

οικονομικοί πόροι είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση του πρωτοτύπου και με ποιες χρηματοοικονομικές 

ρυμίσεις πρόκειται αυτοί να καλυφθούν (εάν υπάρχουν). 

 

Σε περίπτωση αξιοποίησης μίας υπάρχουσας πατέντας, να αναφερθεί ποιοι οικονομικοί πόροι είναι 

απαραίτητοι τόσο για την εκβιομηχάνιση του προϊόντος/υπηρεσίας (και με ποιες χρηματοοικονομικές 

ρυθμίσεις πρόκειται αυτοί να καλυφθούν, εάν υπάρχουν) όσο και για την υλοποίηση του 

προϊόντος/υπηρεσίας. 

 

Σε περίπτωση ενός προϊόντος/ υπηρεσίας που υπάρχει ήδη διαθέσιμο στην αγορά, αναφέρετε τους 

οικονομικούς πόρους που είναι αναγκαίοι τόσο για την εκβιομηχάνιση του προϊόντος / της υπηρεσίας (και 

με ποιες χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις πρόκειται αυτές να καλυφθούν, εάν υπάρχουν) όσο και για την 

υλοποίηση του προϊόντος / υπηρεσίας.  

 

Αναφέρατε επίσης ένα χρονοδιάγραμμα ώστε η προτεινόμενη ιδέα να υλοποιηθεί. 

 

Στη φόρμα υποβολής υπάρχει επίσης ένας ειδικός χώρος για να καταχωρηθεί η περίληψη της πρότασης. 

Η περίληψη πρέπει να είναι γραμμένη σε μία από τις γλώσσες των χωρών που συμμετέχουν στο έργο 

“PΟWER” και στα Αγγλικά. 

 

Η πρόταση μπορεί να γραφεί σε μία από τις γλώσσες των χωρών που συμμετέχουν στο έργο POWER. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους από τις 14 Ιανουαρίου 2019 έως 15 

Φεβρουαρίου 2019. 
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Οι επιλογές θα διεξαχθούν σε εθνικό επίπεδο πρίν την 28 Φεβρουαρίου 2019. Προβλέπεται κατά ανώτατο 

όριο 10 προτάσεις να επιλεγούν σε κάθε χώρα. Η τοπική εξεταστική επιτροπή θα δημοσιεύσει στον 

δικτυακό τόπο  του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας (www.e-thesprotia.gr) τον κατάλογο των επιλεγμένων 

λύσεων / ιδεών. 

 
Η διακρατική επιλογή θα λάβει χώρα έως και τον Απρίλιο 2019. Οι προτάσεις που θα έχουν 

προηγουμένως επιλεγεί σε τοπικό επίπεδο θα αξιολογηθούν και μεταξύ αυτών η διακρατική εξεταστική 

επιτροπή θα επιλέξει το πολύ 20 προτάσεις. Η διακρατική εξεταστική επιτροπή θα δημοσιεύσει στον 

ιστότοπο τον κατάλογο των 20 βραβευμένων λύσεων / ιδεών έως τον Μάιο 2019. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Η τοπική κριτική επιτροπή θα αποτελείται από τουλάχιστον 3 μέλη, σχετικές προσωπικότητες από τοπικές 

επιχειρήσεις, ερευνητές και πολιτιστικά ιδρύματα; τα μέλη της κριτικής επιτροπής θα επιλεγούν και θα 

διοριστούν από εταίρους του έργου.  

 

Η κριτική επιτροπή είναι υπεύθυνη για την ανάλυση και αξιολόγηση όλων των προτάσεων που 

υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος, με σκοπό την επιλογή το 

πολύ έως 10 προτάσεων. 

 

Η διακρατική κριτική επιτροπή θα αποτελείται από ένα μέλος από κάθε εταίρο του έργου (επιλέγεται 

σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω) και θα επιλέξει συνολικά έως και 20 

προτάσεις. 

 

Η αξιολόγηση των δύο επιτροπών είναι οριστική και αδιαμφισβήτητη. 

 

Άρθρο 9 – Κριτήρια Επιλογής 

Οι προτάσεις που θα κατατεθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της πρόσκλησης θα αξιολογηθούν 

αμερόληπτα από την Κριτική Επιτροπή σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που παρουσιάζονται στη 

συνέχεια. Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει ενός σύντομου οδηγού συγκέντρωσης έως 100 βαθμών, όπως 

παρακάτω: 

Κριτήριο Επιλογής Μέγιστοι Βαθμοί 
Σύνδεση με τις προκλήσεις ενέργειας του λιμανιού όπως έχουν προκύψει από την 
ανάλυση αναγκών 

30 

Δυνατότητα επαναληψιμότητας (replicability)-επέκτασης εφαρμογής 20 
Οικονομική Βιωσιμότητα 15 
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 15 
Κοινωνικό αντίκτυπο 5 
Πολιτιστικό αντίκτυπο 5 
Περιβαλλοντικό αντίκτυπο 5 
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Κριτήριο Επιλογής Μέγιστοι Βαθμοί 
Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης 5 
ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 
 

Άρθρο 10 – Ανταμοιβή και προβολή 

Η ανταμοιβή συνίσταται στη μεγάλη προβολή η οποία θα προσφερθεί από το έργο “POWER” στον 

Ευρωπαϊκό χώρο και πλαίσιο Προγραμμάτων. Οι επιλεγμένες προτάσεις σε τοπικό (εθνικό) και διακρατικό 

επίπεδο θα έχουν τις παρακάτω ευκαιρίες για προβολή: 

 Θα συμπεριληφθούν στη βάση δεδομένων «Ιδέες και Λύσεις» της πλατφόρμας του έργου “POWER”. 

 Μέσω συμμετοχής σε δράσεις επικοινωνίας σε τοπικό και διακρατικό επίπεδο (Rijeka, Κροατία και 

Novi Sad, Σερβία) 

 Θα έχουν την ευκαιρία περαιτέρω ανάπτυξης/υλοποίησης μέσω δράσης δικτύωσης και 

επιχειρηματικών συναντήσεων (matchmaking), σύμφωνα με τον τύπο της πρότασης που έχει 

υποβληθεί, όπως παρακάτω: 

o Αν η πρόταση αφορά μία ιδέα, με υποστήριξη στην εύρεση δημόσιων και/ή ιδιωτικών 

οργανισμών που θα παρέχουν καθοδήγηση για την ανάπτυξη της πατέντας. 

o Αν η πρόταση αφορά σε ένα πρωτότυπο ή σε μία πατέντα, με υποστήριξη στην εύρεση 

πιθανών έργων επίδειξης και καθοδήγηση στην αναγνώριση περιοχών ή τοποθεσιών σε 

λιμάνια που θα είναι κατάλληλα για σχετικές ενέργειες επίδειξης. 

o Αν η πρόταση αφορά σε ένα προϊόν ή/και υπηρεσία που είναι ήδη διαθέσιμη στην 

αγορά, με προβολή μέσω της πλατφόρμας του έργου “POWER” και συμμετοχή σε τοπικές, 

εθνικές ή Ευρωπαϊκές εκδηλώσεις με την ευκαιρία οργάνωσης απευθείας συναντήσεων με 

εν δυνάμει πελάτες.  

 

Άρθρο 11 – Περιορισμοί Ευθύνης 

Η Αρχή Πρόσκλησης δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με δυσκολίες κατά τη διαδικασία υποβολής 

που οφείλονται σε τεχνικό πρόβλημα. 

 

Άρθρο 12 – Εγγυήσεις και Αποζημιώσεις 

Οι υποψήφιοι ως φορείς υποβολής της πρότασης, εγγυώνται ότι τα περιεχόμενα της πρότασης κατάθεσης: 

 Δεν περιέχουν κανένα υλικό ή αναφορά που παραβιάζει τα δικαιώματα, τις θέσεις και τις αιτιάσεις 

(claims) τρίτων μελών, σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικής, βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή 

άλλες σχετικές διατάξεις και περιορισμούς. 

 Δεν περιέχουν σκανδαλώδη, εμπαικτικό, πορνογραφικό, ή παράνομο υλικό το οποίο απαγορεύεται 

από τη νομοθεσία ή σε αντίθεση με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση. 

 Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα και νόμιμα, σε συμφωνία με τα οριζόμενα στην παρούσα 

πρόσκληση, διότι ο χρήστης κατέχει και τα δικαιώματα χρήσης, ή έχει λάβει σχετική άδεια από όλα 

τα σχετιζόμενα μέρη, έχοντας λάβει υπόψη την πλήρη προσαρμογή ή / και την ικανοποίηση των 
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δικαιωμάτων (ακόμη και οικονομικής φύσεως) των συγγραφέων των περιεχομένων ή / και των 

εργασιών βάσει των οποίων προκύπτουν ή / και έχουν εξαχθεί τα περιεχόμενα, ή άλλων σχετικών 

αντικειμένων όπως για παράδειγμα τα δικαιώματα χρήσης ονομάτων ή και εικόνων που είναι με 

νόμο κατοχυρωμένα. 

 

Οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στην «Πρόσκληση για Λύσεις» είναι ενήμεροι ότι τυχόν συνέπειες, 

ακόμη και ποινικές, από το περιεχόμενο που παρουσιάζεται ή επισυνάπτεται στην πρόταση για τους 

λόγους συμμετοχής, αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου που έχει υποβάλλει την πρόταση. 

 

Οι υποψήφιοι λαμβάνουν τη δέσμευση να μην επιδοθούν ευθύνες σε προσωπικό του έργου “POWER” 

αναφορικά με υποθέσεις, δράσεις ή αιτιάσεις που περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σε αυτό, νομικές 

ή/και δαπάνες αστικής ασφάλισης που προκύπτουν από τη χρήση του περιεχομένου της πρότασης ή άλλου 

σχετικού υλικού που έχει κατατεθεί στο έργο, ή από την παραβίαση από τους υποψήφιους των συνθηκών 

αυτών. Το προσωπικό του έργου “POWER” αναλαμβάνει να ειδοποιήσει με προθυμία τον υποψήφιο για 

κάθε αίτημα, ή δράση ή νομικές διαδικασίες. 

 

Άρθρο 13 – Λόγοι Εξαίρεσης 

Οι υποψήφιοι θα αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στην παρούσα «Πρόσκληση για Λύσεις» σε 

περίπτωση που χρησιμοποιήσουν μη σύννομα μέσα ή παραβιάσουν την ομαλή διεξαγωγή της 

πρωτοβουλίας αυτή ή, ως μη αποκλειστικό παράδειγμα, προσπαθήσουν να αποτρέψουν τη συμμετοχή 

άλλων υποψηφίων, ή να παραβιάσουν και να αποκτήσουν τον έλεγχο της διαδικασίας ηλεκτρονικής 

υποβολής, ή για άλλες δράσεις γενικότερα που παραβιάζουν τον κανονισμό αυτό. 

 

Το προσωπικό του έργου “POWER” ή τρίτα μέρη που διορίζονται από αυτό, επιφυλάσσεται του 

δικαιώματος του να προχωρήσει με τα μέσα που κρίνονται ως πιο κατάλληλα και σε συμφωνία με την 

κείμενη νομοθεσία, να περιορίσει ή να αποτρέψει κάθε πρωτοβουλία που θα έχει ως στόχο να παρακάμψει 

τη διαδικασία. Κάθε απάτη ή απόπειρα απάτης σε βάρος αυτής της πρωτοβουλίας, θα διωχθεί σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία και θα οδηγήσει σε άμεσο και αμετάκλητο αποκλεισμό του υποψηφίου. 

 

Άρθρο 14 – Διαχείριση Πνευματικών Δικαιωμάτων Χρήσης  

Η Αρχή Πρόσκλησης της πρωτοβουλίας «Πρόσκληση για Λύσεις» δεν αποκτά πνευματικά δικαιώματα 

χρήσης σχετικά με τα περιεχόμενα των προτάσεων από τους υποψηφίους. Τα περιεχόμενα αυτά 

παραμένουν στην αποκλειστική χρήση του κάθε υποψηφίου. 

 

Το προσωπικό του έργου “POWER” μπορεί να δημοσιεύσει, αναπαραγάγει, να λάβει ηλεκτρονικά 

(download) κάθε περιεχόμενο που σχετίζεται με την παρούσα πρόσκληση, για τους σκοπούς της 

συμμετοχής στην πρόσκληση, αλλά δεν αποκτά πνευματικά δικαιώματα στο περιεχόμενο. Από την άλλη 

πλευρά, οι υποψήφιοι πληροφορούνται ότι, με δεδομένη τη γενικότερη επισφάλεια του Διαδικτύου, τα 



 

10 
 

περιεχόμενα που παρουσιάζονται δεν προστατεύονται σε πιθανούς κινδύνους περαιτέρω διάχυσης και / ή 

χρήσης για τους οποίους το προσωπικό του “POWER” δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι φέρει κάποια ευθύνη. 

 

Άρθρο 15 – Μυστικότητα και Εχεμύθεια  

Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται από την παρούσα «Πρόσκληση για Λύσεις» του έργου “POWER” 

θα τύχουν διαχείρισης σύμφωνα με την Πολιτική Εχεμύθειας (Privacy) την οποία ο υποψήφιος αποδέχεται 

κατά τη φάση υποβολής. 

 

Με την κατάθεση της αίτησης-πρότασης, ο υποψήφιος χορηγεί τη μέγιστη δυνατή συναίνεση στην 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ή τη 

συλλογή τους, χρήση και πιθανή μεταφορά για τους σκοπούς της «Πρόσκλησης για Λύσεις». 

 

Σε περίπτωση που το προσωπικό του έργου “POWER” αποφασίσει να μεταβάλλει σημαντικά την ουσία της 

πολιτικής εχεμύθειας, πρόκειται να δημοσιεύσει τις αλλαγές αυτές μέσω σχετικής ανακοίνωσης στην 

ιστοσελίδα του έργου. 

 

Κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της φόρμας υποψηφιότητας, ο υποψήφιος θα ερωτηθεί για να 

επιβεβαιώσει την αποδοχή της έγκρισης επεξεργασίας των δεδομένων και τη σχετική φόρμα (release form) 

για την δημοσιοποίηση και διάχυση των εικόνων, βίντεο ή παρουσιάσεων της ιδέας στις περιοχές δημόσιας 

παρουσίασης του έργου “POWER” και των εταίρων αυτού. Ο υποψήφιος πρόκειται να ερωτηθεί επίσης για 

τη δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων του/της της επιχειρηματικής του πρότασης στους σχετικούς με 

την επικοινωνία και διάχυση εταίρους του έργου.  

 

Οι εταίροι του έργου δε θα έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τα δεδομένα αυτά σε τρίτα μέρη. 

 

Άρθρο 16 – Περιεχόμενα και Σύμβολα  

Οι υποψήφιοι αναγνωρίζουν ότι τα διακριτικά τους σύμβολα ή περιεχόμενα είναι πιθανό να 

δημοσιοποιηθούν στην ιστοσελίδα του έργου ή σε επικοινωνιακό υλικό του έργου και ότι θα συνεχίσουν να 

κατέχουν όλα τα αποκλειστικά δικαιώματα αυτών. 

 

Οι υποψήφιοι δεσμεύονται να μην απορρίψουν τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας του έργου και το υλικό 

επικοινωνίας αυτού, συμπεριλαμβανομένων των διακριτών συμβόλων του έργου «POWER» και των 

εταίρων αυτού. 

 

Άρθρο 17 – Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία  

Σε περίπτωση αντιδικιών που μπορεί να προκύψουν από την ερμηνεία και εφαρμογή αυτού του 

Κανονισμού, εφαρμόζεται αποκλειστικά το Ιταλικό Δίκαιο. Αρμόδια για την περίπτωση αυτή πρόκειται να 

είναι τα δικαστήρια του Μιλάνου Ιταλίας. 


