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                                                                                                                     18 Φεβρουαρίου 2020                                                    

 

                                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

                                       EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗN ΙΣΠΑΝΙΑ   

                                                ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & LOGISTICS                                       

                                       ΣΑΡΑΓΟΣΑ-ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, 27  - 29 Απριλίου 2020 

 

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο διοργανώνει Eπιχειρηματική Aποστολή 

ελληνικών εταιριών από τον κλάδο μεταφορών και logistics στην Ισπανία, στη Σαραγόσα και στη 

Βαρκελώνη, στις 27-29 Απριλίου 2020, στο πλαίσιο των εξωστρεφών δράσεών του στο δυναμικό αυτό 

τομέα. Στόχος της Αποστολής, που είναι σε συνέχεια αντίστοιχης το 2019 στη Βρέμη και στο Αμβούργο, 

είναι αφενός η απόκτηση τεχνογνωσίας από μεγάλες υποδομές, έρευνα και τεχνολογία στην Ευρώπη 

και αφετέρου η δικτύωση με τοπικές επιχειρήσεις με σκοπό τη διερεύνηση και αναζήτηση νέων 

συνεργασιών. 

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν ένα από τα σημαντικότερα logistic centers 

που βρίσκεται στη Σαραγόσα (Ζaragoza Logistic Center) καθώς και έναν από τα μεγάλους 

Ευρωπαικούς Λιμένες, αυτόν της Βαρκελώνης, να ενημερωθούν για την τεχνογνωσία, την έρευνα, τις 

υποδομές και τις νέες τεχνολογικές προτάσεις και καινοτομικές λύσεις. Επίσης, θα έχουν την ευκαιρία 

για επισκέψεις σε ισπανικές εταιρίες logistics, να συζητήσουν και να δικτυωθούν με παράγοντες και 

στελέχη του κλάδου. 

Πρόγραμμα (συνοπτικό) 

Δευτέρα 27/4 

πρωί: αναχώρηση για Βαρκελώνη  

          μετάβαση στην Σαραγόσα  

απόγευμα: επίσκεψη σε εταιρίες logistics 

Τρίτη 28/4 

πρωί: επίσκεψη & ξενάγηση στο Zaragoza Logistic Center 

          επίσκεψη σε εταιρίες logistics, Επιχειρηματική Εκδήλωση με τοπικές εταιρίες 

απόγευμα: μετάβαση στη Βαρκελώνη                   

Τετάρτη 29/4 

πρωί: - επίσκεψη & ξενάγηση στο λιμένα Βαρκελώνης 

- επίσκεψη στον Οργανισμό CIMALSA (freight villages) 

απόγευμα: αναχώρηση για Αθήνα 
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Κόστος συμμετοχής 

1ο άτομο 700€ (+ΦΠΑ), πρόσθετο άτομο 400€ (+ΦΠΑ) 

περιλαμβάνονται: -μεταφορές στην Iσπανία όπως αναφέρoνται στο πρόγραμμα 

                      -οργάνωση επισκέψεων σε Οργανισμούς και εταιρίες 

                       -οργάνωση Επιχειρηματικής εκδήλωσης με Ισπανικές εταιρίες 

                       -άλλες δαπάνες Επιμελητηρίου 
δεν περιλαμβάνoνται: αεροπορικά εισιτήρια & ξενοδοχεία 

Αεροπορικά εισιτήρια-ξενοδοχεία 

Οι συμμετέχοντες κάνουν απευθείας κράτηση και έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων και κράτηση 

δωματίων στα ξενοδοχεία, ενώ μπορούν να απευθυνθούν στα ταξιδιωτικά γραφεία-μέλη του 

Επιμελητηρίου. Για καλύτερο συντονισμό και διευκόλυνση μετακινήσεων προτείνονται οι παρακάτω 

πτήσεις και ξενοδοχεία:  

Πτήσεις: 27/4 Αθήνα-Βαρκελώνη (Αegean) Α3710  08.45-11.00 

               29/4 Βαρκελώνη-Mόναχο LH1815 15:40-17:40 &  

                      Μόναχο-Αθήνα Α3807 18:25-21:55 ή LH1756 19:05-22:30 

                      ή  Mόναχο-Θεσσαλονίκη A3503 19:50-22:55 

Ξενοδοχεία: 

Σαραγόσα: 27-28/4 Eurostars Boston 4* https://www.eurostarshotels.com/eurostars-

boston.html?td=l00rl00&id_referer=GMB&utm_source=google&utm_medium=gmb&utm_campaign=googlemb 

Βαρκελώνη 28-29/4 Golden Tulip Barcelona 4* https://barcelona.goldentulip.com/en-

us?utm_source=google&utm_medium=maps&utm_content=ESP50207&utm_campaign=GoldenTulip&arrival=202

0-02-13T00:00:00&departure=2020-02-14T00:00:00&rooms[0][adult]=1&rooms[0][child]=0&location= 

Δήλωση Συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τη συνημμένη δήλωση συμμετοχής συμπληρωμένη με 

υπογραφή και σφραγίδα μέχρι 16/3/20 στο y.patsiavos@ahk.com.gr. 

Με την αποστολή δήλωσης συμμετοχής ο συμμετέχων αποδέχεται το Γενικό Κανονισμό Συμμετοχής σε 

Επιχειρηματικές Αποστολές του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (συν.) 

και παρέχει τη συγκατάθεσή του για επεξεργασία και προώθηση των στοιχείων του σε Φορείς και 

εταιρίες για το σκοπό της Αποστολής. 

Σημείωση 

Το τελικό πρόγραμμα των επισκέψεων και συναντήσεων θα οριστικοποιηθεί σε εύλογο διάστημα πρίν 

την αναχώρηση. 

Πληροφορίες 

κ. Γιάννης Πατσιαβός, Senior Manager, τ.2106419026, 6945234747, y.patsiavos@ahk.com.gr 

 

https://www.eurostarshotels.com/eurostars-boston.html?td=l00rl00&id_referer=GMB&utm_source=google&utm_medium=gmb&utm_campaign=googlemb
https://www.eurostarshotels.com/eurostars-boston.html?td=l00rl00&id_referer=GMB&utm_source=google&utm_medium=gmb&utm_campaign=googlemb
https://barcelona.goldentulip.com/en-us?utm_source=google&utm_medium=maps&utm_content=ESP50207&utm_campaign=GoldenTulip&arrival=2020-02-13T00:00:00&departure=2020-02-14T00:00:00&rooms%5b0%5d%5badult%5d=1&rooms%5b0%5d%5bchild%5d=0&location=
https://barcelona.goldentulip.com/en-us?utm_source=google&utm_medium=maps&utm_content=ESP50207&utm_campaign=GoldenTulip&arrival=2020-02-13T00:00:00&departure=2020-02-14T00:00:00&rooms%5b0%5d%5badult%5d=1&rooms%5b0%5d%5bchild%5d=0&location=
https://barcelona.goldentulip.com/en-us?utm_source=google&utm_medium=maps&utm_content=ESP50207&utm_campaign=GoldenTulip&arrival=2020-02-13T00:00:00&departure=2020-02-14T00:00:00&rooms%5b0%5d%5badult%5d=1&rooms%5b0%5d%5bchild%5d=0&location=
mailto:y.patsiavos@ahk.com.gr
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                              GREEK TRANSPORT & LOGISTICS DELEGATION to SPAIN     
                                                     ZARAGOZA & BARCELONA 
                                                        27th  – 29th  April 2020                                          
                                                        
organization:           German-Hellenic Chamber of Industry and Commerce 
with the support of: German-Spanish Chamber of Industry and Commerce                                
 
                                                 R E G I S T R A T I O N  F O R M  

                p l e a s e  s e n d  t o :  y . p a t s i a v o s @ a h k . c o m . g r  

                                                           Until 16/3/20 
 
Company:    
 
 
Company profile & activity, description of services: 
 
 
 
 
Participant: 
 
Position: 
 
Address:   
 
e-mail:                                                               web: 
 
tel:                                                                    mobile:       

 
                     
 
                        Date                                       Signature                                     Stamp             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
By submitting the Form the participant accepts AHK Rules for Participation in Business Delegations and 
provides consent that its data may be provided by AHK to its partners to be processed for the purposes 
of the specific Business Mission.                             
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ΠΡΟΟIΜΙΟ 

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ανήκει στο Παγκόσμιο Δίκτυο των Διμερών 

Γερμανικών Επιμελητηρίων με 140 γραφεία σε 92 χώρες. Με στόχο την υποστήριξη, ενίσχυση και ισχυροποίηση 

της ελληνικής επιχειρηματικής εξωστρέφειας δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα δίκτυο μελών με 45.000 

επιχειρήσεις – μέλη που αλληλοϋποστηρίζονται. Λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας για τις ελληνικές 

επιχειρήσεις που ακολουθούν εξωστρεφή πολιτική ανάπτυξης, αναλαμβάνει και  υλοποιεί  δράσεις σε αγορές 

ευρωπαϊκών και τρίτων χωρών μέσα από ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.  

Ο παρών Κανονισμός Συµµετοχής αναφέρεται στη συμμετοχή εταιρειών σε  επιχειρηματικές αποστολές.  

ΑΡΘΡΟ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

Με την υποβολή της υπογεγραµµένης δήλωσης συµµετοχής, η συμμετέχουσα επιχείρηση αναγνωρίζει και  

αποδέχεται  όλους τους όρους του  παρόντος  Κανονισμού  Συµµετοχής. Οι όροι προσδιορίζουν το νομικό 

πλαίσιο της συµµετοχής στην επιχειρηματική αποστολή και διέπουν την σχέση ανάμεσα στη συμμετέχουσα 

εταιρεία και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  

Τυχόν παρέκκλιση από τους όρους του παρόντος Κανονισµού ισχύει μόνο µετά από έγγραφη συμφωνία των δύο 

µερών. 

ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1. Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις Συμμετοχής σε Επιχειρηματικές Αποστολές από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό 

και Βιομηχανικό Επιμελητήριο δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. 

2.2. Για την συμμετοχή  τους στην επιχειρηματική αποστολή οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει  να 

αποστείλουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση/δήλωση συμμετοχής τους μαζί με τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στον εκάστοτε 

αποδέκτη που έχει οριστεί στη δήλωση συμμετοχής, έως την ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης/δήλωσης συμμετοχής.  

2.3. Oι συμμετοχές στις επιχειρηματικές αποστολές είναι περιορισμένες. Για την παραλαβή των 

αιτήσεων/δηλώσεων συμμετοχής ισχύει χρονική σειρά προτεραιότητας.  

2.4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου και τρίτοι. Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό 

και Βιομηχανικό Επιμελητήριο διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης του αιτήματος συμμετοχής των 

ενδιαφερόμενων εταιρειών, οι οποίες δεν έχουν καταβάλει το ποσό συμμετοχής στην επιχειρηματική αποστολή 

μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία, ή/και με τις οποίες υπάρχουν  οικονομικές εκκρεμότητες από 
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συμμετοχή τους σε προηγούμενες επιχειρηματικές αποστολές ή σε άλλες δραστηριότητες και εκδηλώσεις του 

Επιμελητηρίου ή εφόσον είναι μέλη του Επιμελητηρίου εάν δεν έχουν εξοφλήσει τις ετήσιες συνδρομές μέχρι 

και το προηγούμενο Ημερολογιακό έτος από έτος που πραγματοποιείται η επιχειρηματική αποστολή.  

2.5. Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο αποστέλλει στην ενδιαφερόμενη εταιρεία 

επιβεβαίωση της παραληφθείσας αίτησης/δήλωσης συμμετοχής, η οποία επέχει θέση σύμβασης συμμετοχής 

στην επιχειρηματική αποστολή ανάμεσα στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και τη 

συμμετέχουσα εταιρεία. 

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΑΡΟΧΕΣ 

3.1. Το είδος των παροχών του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στο πλαίσιο της 

επιχειρηματικής αποστολής προκύπτει από την Ανακοίνωση ή/και Πρόσκληση Συμμετοχής ή/και  την 

αίτηση/δήλωση ή/και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.  

3.2. Σκοπός της διοργάνωσης είναι η ανάπτυξη εμπορικής συνεργασίας μέσω των προγραμματισμένων 

επιχειρηματικών συναντήσεων.  Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με 

τους Φορείς, τις Πρεσβείες και τα Γραφεία Ο.Ε.Υ., τα διμερή Γερμανικά Επιμελητήρια σε κάθε χώρα,  καταβάλει 

κάθε δυνατή προσπάθεια για την οργάνωση και πραγματοποίηση επαρκούς αριθμού συναντήσεων, με 

κατάλληλες ξένες επιχειρήσεις στις χώρες που επισκέπτεται η αποστολή σύμφωνα με τις υποδείξεις και ανάγκες 

των συμμετεχόντων εταιρειών και μεριμνά ώστε ο χώρος πραγματοποίησης των συναντήσεων να είναι ο 

ενδεικνυόμενος και ο προσφορότερος σύμφωνα με τα δεδομένα, τις συνθήκες και τις περιστάσεις σε κάθε χώρα. 

Ωστόσο, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 

εγγυηθεί για την επάρκεια της έρευνας για τον προγραμματισμό των συναντήσεων, τον τελικό αριθμό των Β2Β 

συναντήσεων , την καταλληλότητα των ξένων εταιρειών που συναντούν οι συμμετέχοντες, για το περιεχόμενο 

των συζητήσεων και για την επιτυχή έκβασή τους και κατ’ επέκταση για τη δημιουργία νέων επαγγελματικών 

συνεργασιών.  

3.3. Ενημερωτικό υλικό, διαφημιστικά έντυπα, προϊόντα, δείγματα κ.ο.κ.  μεταφέρονται με ευθύνη της 

συμμετέχουσας εταιρείας.  

ΑΡΘΡΟ 4. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

4.1. Το κόστος συμμετοχής στην επιχειρηματική αποστολή ανά εταιρεία ορίζεται στην εκάστοτε Ανακοίνωση 

ή/και Πρόσκληση Συμμετοχής ή/και Στην αίτηση/δήλωση ή/και τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 
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4.2. Το κόστος μετακίνησης, διαμονής και σίτισης επιβαρύνει τους συμμετέχοντες, όπως επίσης και η όποια 

διαδικασία έκδοσης visa. 

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΗΡΩΜΗΣ 

5.1. Με την έγγραφη αποδοχή της δήλωσης συμμετοχής από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο εκδίδει τιμολόγιο στη 

συμμετέχουσα εταιρεία, η οποία οφείλει να το εξοφλήσει εντός 10 ημερολογιακών ημερών. Η συμμετοχή 

θεωρείται οριστική, καταχωρείται στη σχετική λίστα και εκκινούνται οι διαδικασίες προγραμματισμού Β2Β 

συναντήσεων με την εξόφληση του τιμολογίου. 

Η καταβολή του  ποσού γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό: 

ALPHA BANK 

 -IBAN: GR8401401120112002002000750 

-Αρ.Λογ/σμού:120-00-2002-000750 

Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  

ΑΦΜ: 090012763, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού 

5.2. Η μη έγκαιρη εξόφληση του τιμολογίου αποκλείει τη συμμετοχή στην επιχειρηματική αποστολή. 

Σε ειδικές περιπτώσεις, κατόπιν αιτήματος της συμμετέχουσας εταιρείας και αποδοχής από το Ελληνογερμανικό 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, είναι δυνατή η μετάθεση της προθεσμίας εξόφλησης του τιμολογίου 

για μικρό χρονικό διάστημα, σε συγκεκριμένη ημερομηνία που θα γίνει κοινά αποδεκτή, η οποία εάν παρέλθει 

άκαρπη τότε η συμμετοχή θεωρείται οριστικά άκυρη.  

ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

6.1. Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την 

προγραμματισμένη επιχειρηματική αποστολή σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός των 

συμμετεχόντων έως την οριστική προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής. Σε περίπτωση ακύρωσης το 

κόστος συμμετοχής, που έχει καταβληθεί, επιστρέφεται. Καμία περαιτέρω αξίωση της συμμετέχουσας εταιρείας 

για αποζημίωση ή ζημία δεν θα προκύπτει από την ακύρωση αυτή. 

6.2. Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλλει εν μέρει ή 

ολικά ή να ακυρώσει οριστικά  την προγραμματισμένη επιχειρηματική αποστολή σε περίπτωση γεγονότων που 

εκφεύγουν του αναμενόμενου δικού του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριζόμενων σε  

περιστάσεις ανωτέρας βίας, απεργίες πόλεμο, ταξιδιωτικές οδηγίες  Διεθνών Οργανισμών, πράξεις παράνομες ή  
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αδύνατες προς εκτέλεση σύμφωνα με τα αρχικώς συμφωνηθέντα. Οι αμοιβαίες υποχρεώσεις των 

συμβαλλομένων µερών θα καθίστανται  ανενεργές  έπειτα  από  αυτή  την  ακύρωση.  

6.2.α Eιδικότερα, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο διατηρεί το δικαίωμα να 

μεταθέσει προγραμματισμένη Επιχειρηματική Αποστολή για μεταγενέστερο χρόνο εφόσον το κρίνει σκόπιμο για 

την αποτελεσματικότερη οργάνωσή της ή για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού συμμετοχών. Σε αυτήν 

την περίπτωση εταιρεία που έχει ήδη δηλώσει συμμετοχή και δεν μπορεί να συμμετάσχει στη νέα ημερομηνία 

μπορεί να ακυρώσει τη συμμετοχή της εφόσον το δηλώσει εγγράφως εντός 7 ημερών από την ανακοίνωση της 

νέας ημερομηνίας. Εάν έχει καταβάλει το ποσό συμμετοχής δικαιούται επιστροφής όλου του καταβληθέντος 

ποσού. 

6.3 Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη 

σύμβαση σε περίπτωση που συμμετέχουσα εταιρεία έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή έχει υποβληθεί  αίτηση για 

κήρυξή της σε πτώχευση. Η συμμετέχουσα εταιρεία οφείλει να ενημερώσει άμεσα το  Ελληνογερμανικό 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

6.4. Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο διατηρεί επίσης το δικαίωμα υπαναχώρησης 

από τη σύμβαση σε περίπτωση που συμμετέχουσα εταιρεία έχει προβεί σε υποβολή ψευδών στοιχείων 

αναφορικά με τη συμμετοχή στην επιχειρηματική αποστολή. 

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

7.1. Η συμμετέχουσα εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής  της στην επιχειρηματική 

αποστολή ακολούθως της υποβολής της δήλωσης συμμετοχής.  Η ακύρωση γνωστοποιείται στο 

Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο εγγράφως.  

7.2. Η συμμετέχουσα εταιρεία παραμένει υπεύθυνη για την πληρωμή του κόστους συμμετοχής με βάση την 

παρακάτω ισχύουσα πολιτική χρέωσης ακύρωσης, πλέον των αναφερομένων στο 6.2.α. 

- Έγγραφη ακύρωση συμμετοχής μέχρι 60 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης της Επιχειρηματικής 

Αποστολής: χρέωση 50% του κόστους συμμετοχής.  

  Έγγραφη ακύρωση συμμετοχής από 59 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης της Επιχειρηματικής 

Αποστολής μέχρι την ημερομηνία αναχώρησης, ή μη ενημέρωση για μη συμμετοχή ή/και μη συμμετοχή: χρέωση 

100% του κόστους συμμετοχής. 
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7.3. Για την ακύρωση των στο άρθρο 4.2. οριζόμενων υπηρεσιών, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο δεν φέρει καμία ευθύνη. Για την ακύρωση αυτών, εφαρμόζεται η πολιτική ακύρωσης του εκάστοτε 

ταξιδιωτικού γραφείου η διοργανωτή. 

ΑΡΘΡΟ 8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 8.1. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για το Ελληνογερμανικό 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Τηρώντας τους κανόνες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας 

προσωπικών δεδομένων συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε ή/και μεταβιβάζουμε τα προσωπικά στοιχεία των 

συμμετεχόντων στο πλαίσιο της επεξεργασίας της αίτησης/δήλωσης συμμετοχής και πραγματοποίησης της 

επιχειρηματικής αποστολής. 

ΑΡΘΡΟ 9. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

9.1 Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο έχει δικαίωμα να τροποποιεί ή να 

συμπληρώνει αυτόν τον Κανονισμό, για τις επιχειρηματικές αποστολές που διοργανώνει ή πρόκειται να 

διοργανώσει στο µμέλλον. 

9.2. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από ή σχετίζεται με την εκτέλεση της σύμβασης συμμετοχής στις 

επιχειρηματικές αποστολές, ενδεικτικά ως προς το κύρος, την ερμηνεία ή/και την εκτέλεση αυτής, επιλύεται από 

τα μέρη, πριν από την προσφυγή τους στο αρμόδιο δικαστήριο ή σε διαιτησία, με διαμεσολάβηση σύμφωνα με 

τον Κανονισμό Διαμεσολάβησης του Οργανισμού Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης του Ελληνογερμανικού 

Επιμελητήριου (ΟΔΔΕΕ), όπως εκάστοτε ισχύει.  

9.3. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που ενδέχεται να προκύψει από τη Σύμβαση 

συμμετοχής στις επιχειρηματικές αποστολές ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας. 
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