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1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

Σο ζργο «Creating “Circular" Business by young ENGINEers at the cross-border area of 
Greece-Bulgaria.» με ακρωνφμιο «ENGINE-HUBs» και κωδ.ΟΠ 5071317   εντάςςεται ςτον 
Άξονα Προτεραιότθτασ 1 "A Competitive and Innovative Cross-Border Area" ςτθν 
επενδυτικι προτεραιότθτα 3a. “Promoting entrepreneurship, in particular by facilitating the 
economic exploitation of new ideas and fostering the creation of new firms, including 
through business incubators" του Προγράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ υνεργαςίασ 
Interreg VA «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020». 

  Σο Σεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ/Σμιμα Κεντρικισ Μακεδονίασ (ΣΕΕ/ΣΚΜ), ο φνδεςμοσ 
Βιομθχανιϊν Ελλάδοσ (ΒΕ), θ Ζνωςθ Πολιτικϊν Μθχανικϊν τθσ Βουλγαρίασ (UCEB) και το 

Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο του Gotse Delchev (GDCCI) είναι οι δικαιούτοι οι 
οποίοι υλοποιοφν το ζργο  με ακρωνφμιο ENGINE – HUBs. 

Σο ζργο ENGINE – HUBs ζχει ωσ ςτόχο να προωκιςει το επιχειρθματικό μοντζλο τθσ 
Κυκλικισ Οικονομίασ ςτουσ νζουσ μθχανικοφσ και επιςτιμονεσ ςτθ διαςυνοριακι περιοχι 
αναφοράσ του ζργου. υγκεκριμζνα, κα υποςτθρίξει τθν ανάπτυξθ καινοτόμων 
επιχειρθματικϊν ςχεδίων μζςω τθσ δθμιουργίασ νζων δομϊν, των ENGINE – HUBs, τα οποία 
κα λειτουργοφν ωσ κζντρα εκπαίδευςθσ και πλθροφόρθςθσ για νζουσ και εν δυνάμει 
επιχειρθματίεσ ςτθν Κυκλικι Οικονομία.   

το πλαίςιο του ζργου κα πραγματοποιθκοφν ςεμινάρια και διαλζξεισ, εκπαιδεφςεισ και 
ςυναντιςεισ ςυμβουλευτικισ, κα παρζχεται πλιρθσ και ανοιχτι πρόςβαςθ ςε υλικό και 
πλθροφορίεσ για τθν δθμιουργία επιχειρθματικϊν ςχεδίων από τουσ ωφελοφμενουσ του 
ζργου, αλλά και τθν υποςτιριξι τουσ ςτθν υλοποίθςθ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου και τθ 
δικτφωςθ με φορείσ τθσ αγοράσ. Tα 5 καλφτερα από τα παραπάνω επιχειρθματικά ςχζδια 
κα βραβευτοφν. 

Σα δφο HUBs που ζχουν ιδθ δθμιουργθκεί από τουσ Ζλλθνεσ δικαιούτοσς, κα λειτουργοφν 
ωσ “one stop shop” παρζχοντασ ςτουσ δυνθτικοφσ νζουσ επιχειρθματίεσ: 

 Χϊρο Φιλοξενίασ 

 Εκπαιδεφςεισ 

 Κακοδιγθςθ 

 υμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ 

 Δικτφωςθ με Φορείσ τθσ αγοράσ 

 Άλλεσ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ 

 

2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ  ΠΡΟΚΛΗΗ 

το πλαίςιο αυτό, το ΣΕΕ/ΣΚΜ λαμβάνοντασ υπόψθ : 

 Σθν ΤΑ 300488/ΤΔ1244 - ΦΕΚ 1099/Β/19-04-2016, φςτθμα διαχείριςθσ και 
ελζγχου των προγραμμάτων ςυνεργαςίασ του ςτόχου «ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ 
ΤΝΕΡΓΑΙΑ».  
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 Σθν υπ’ αρικμ Α1/16/20 απόφαςθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ (ΔΕ) του ΣΕΕ/ΣΚΜ, 
για υποβολι και υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ με τίτλο «Circular Business  by young ENGINEers 
at the cross-border area of Greece-Bulgaria» και ακρωνφμιο «ENGINE-HUBs» 

 Σθν από  25/10/2021 Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ του Πρόγραμμα 
Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ υνεργαςίασ  Interreg VA «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» για τθν 
ζνταξθ του ζργου «Creating “Circular" Business by young ENGINEers at the cross-border 
area of Greece-Bulgaria.» με ακρωνφμιο «ENGINE-HUBs», ςτο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκισ 

Εδαφικισ υνεργαςίασ Interreg VA «Ελλάδα-Βοσλγαρία 2014-2020». 

 Σο Σεχνικό Δελτίο του ζργου «Creating “Circular" Business by young ENGINEers at 
the cross-border area of Greece-Bulgaria» με ακρωνφμιο «ENGINE-HUBs» και κωδικό MIS 
5071317 και όλα τα ζγγραφα που το ςυνοδεφουν, κακϊσ και το χρονοδιάγραμμα των 
δράςεων τουσ και τον προχπολογιςμό τουσ, 

 Σο με θμ. Τπογραφισ 08/11/2021 , SUBSIDY CONTRACT No. < B6.3a.16> του 
ζργου, 

 Σθν υπ’ αρικμ. Α12/02/23 απόφαςθ τθσ ΔΕ του ΣΕΕ/ΣΚΜ , για ζγκριςθ ςχεδίου 
πρόςκλθςθσ μθχανικϊν και άλλων επιςτθμόνων για τθν παρακολοφκθςθ εργαςτθρίων 
Κυκλικισ Oικονομίασ ςχετικά με το πρόγραμμα με τίτλο «Circular Business  by young 
ENGINEers at the cross-border area of Greece-Bulgaria» και ακρωνφμιο «ENGINE-HUBs». 

 

απευθφνει πρόςκληςη για εκδήλωςη ενδιαφζροντοσ 

ςτουσ ενδιαφερόμενουσ μηχανικοφσ και επιςτήμονεσ, που κατοικοφν ι/και 
δραςτθριοποιοφνται επιχειρθματικά ςτισ περιφερειακζσ ενότθτεσ που καλφπτει το 
πρόγραμμα Interreg Ελλάδασ – Βουλγαρίασ και ςυγκεκριμζνα ςτισ Περιφερειακζσ Ενότητεσ 
Θεςςαλονίκησ, ερρϊν, Καβάλασ, Δράμασ, να εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον ςυμμετοχισ 
τουσ ςε εργαςτιρια (workshops) Κυκλικισ Επιχειρθματικότθτασ.  

Σα εργαςτιρια Κυκλικισ Επιχειρθματικότθτασ απευκφνονται ςε μηχανικοφσ ή επιςτήμονεσ: 

 που ςκοπεφουν να ξεκινιςουν δραςτηριότητα ςτο πεδίο τησ Κυκλικήσ 
Oικονομίασ, 

 που ζχουν ξεκινιςει μια νζα επιχειρηματική δραςτηριότητα ςτο πεδίο τησ 
Κυκλικήσ Oικονομίασ,  

 που ζχουν υπό ίδρυςη επιχειρήςεισ  ή νεοφυείσ επιχειρήςεισ ή υφιςτάμενεσ 
επιχειρήςεισ και ςκοπεφουν να εντάξουν τθν Κυκλική Οικονομία ςτθ 
δραςτθριότθτά τουσ.  

 

 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΔΡΑΗ 

 

 

Η δράςθ περιλαμβάνει τζςςερισ φάςεισ, όπωσ περιγράφονται παρακάτω : 
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 Α’ Φάςη- Εκπαίδευςη (Training) 

 εμινάριο Κυκλικισ Επιχειρθματικότθτασ για 60 ωφελοφμενουσ. Η διάρκεια του 
ςεμιναρίου είναι 2 θμζρεσ. Σθ διοργάνωςθ αναλαμβάνει το ΣΕΕ/ΣΚΜ. Σα κζματα 
του ςεμιναρίου είναι τα παρακάτω: 

I. Αρχζσ και επιχειρθματικά μοντζλα Κυκλικισ οικονομίασ 

II. Market & Gap Analysis τθσ Κυκλικισ οικονομίασ ςτθν περιοχι του ζργου 

III.  Πϊσ να αναπτφξετε το δικό ςασ επιχειρθματικό ςχζδιο (business plan). 

 υναντιςεισ P2P ανά ωφελοφμενο για τθν υποςτιριξι τουσ ςτθν προετοιμαςία των 
επιχειρθματικϊν τουσ ςχεδίων. Η διάρκεια είναι ζωσ 2 ϊρεσ και τθν διοργάνωςθ 
αναλαμβάνει ο ΒΕ. Η δράςθ αφορά 60 ωφελοφμενουσ. το πζρασ τησ 
διαδικαςίασ, θα δοθεί βεβαίωςη παρακολοφθηςησ ςε όςουσ δεν επιθυμοφν να 
ςυνεχίςουν. 

 Κατάκεςθ επιχειρθματικϊν ςχεδίων από τουσ ενδιαφερόμενουσ. 

 Επιλογι 45 ωφελουμζνων προκειμζνου να προχωριςουν ςτθ Β’ φάςθ. Η επιλογι 
εφόςον υπάρχουν παραπάνω ενδιαφερόμενοι , γίνεται από  ειδικι επιτροπι 
αξιολόγθςθσ με εμπειρία ςτθν επιχειρθματικότθτα που κα ςυγκροτθκεί από το 
ΣΕΕ/ΣΚΜ  για τον παραπάνω ςκοπό. Ωσ κριτιρια αξιολόγθςθσ ορίηονται τα 
παρακάτω: 

I. Καινοτομία – Πρωτοτυπία Ιδζασ 

II. ε ποιο βακμό το προϊόν / υπθρεςία καλφπτει ανάγκεσ τθσ αγοράσ 

III. Βακμόσ ωριμότθτασ 

IV. Εφικτότθτα υλοποίθςθσ Ιδζασ 

 

 B’ Φάςη-Επιςκζψεισ μελζτησ (Study visits) 

Επιςκζψεισ ςε υπάρχουςεσ επιχειριςεισ Κυκλικισ οικονομίασ ςτθ διαςυνοριακι 
περιοχι Ελλάδασ-Βουλγαρίασ. Οι δαπάνεσ μετακίνθςθσ καλφπτονται από το ζργο 
και περιλαμβάνουν 2 θμζρεσ: 1 θμζρα ςτθν Ελλάδα και 1 θμζρα ςτθ Βουλγαρία. Σθ 
διοργάνωςθ αναλαμβάνει το ΣΕΕ/ΣΚΜ. 

 

 Γ’ Φάςη - Καθοδήγηςη (Mentoring) για την υλοποίηςη των επιχειρηματικϊν 
ςχεδίων  

Σζςςερα (4) ςεμινάρια, διάρκειασ 6 ωρϊν. Σθ διοργάνωςθ αναλαμβάνει ο ΒΕ . 

Σο περιεχόμενο των ςεμιναρίων είναι το παρακάτω: 

I.  Προμικειεσ 

II.  Πωλιςεισ 
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III.  Marketing 

IV.  Νομοκεςία  

V.  Οικονομικι διαχείριςθ 

 εμινάριο τεχνολογιϊν Κυκλικισ Οικονομίασ των 4 ομάδων , διάρκειασ 6 ωρϊν 
/ομάδα ςτα παρακάτω αντικείμενα. Η δράςθ αφορά 45 ωφελουμζνουσ. Σθ 
διοργάνωςθ αναλαμβάνει  το ΣΕΕ/ΣΚΜ. 

I. Σεχνολογίεσ Κυκλικισ οικονομίασ 

II. Καλζσ πρακτικζσ ςτον τομζα τθσ Κυκλικισ Oικονομίασ (πρόςκλθςθ 
επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται επιτυχϊσ ςτθν Κυκλικι Οικονομία). 

 Διοργάνωςθ 4 ωριαίων ατομικϊν ςυνεδριϊν ανά επιχειρθματία για 45 
ωφελοφμενουσ για τθν υλοποίθςθ των Επιχειρθματικϊν χεδίων τουσ. Σθ 
διοργάνωςθ αναλαμβάνει ο ΒΕ . 

 

 Δ’ Φάςη - Δικτφωςη (Networking)  

 Διοργάνωςθ δφο εκδθλϊςεων διαςφνδεςθσ και ςυναντιςεων B2B που κα 
απευκφνονται ςε επενδυτζσ, προμθκευτζσ, επιχειρθματίεσ και άλλουσ ςχετικοφσ 
φορείσ και ιδιϊτεσ 
 

 E’ Φάςη - Βραβεία  

 Βραβεία επιχειρθματικϊν ςχεδίων (Awards) για τα 5 καλφτερα επιχειρθματικά 
ςχζδια (business plans)  (5 x 1000€ ). Η αξιολόγθςθ κα γίνει ςτθν τελικι φάςθ από 
τθν ειδικι επιτροπι αξιολόγθςθσ με εμπειρία ςτθν επιχειρθματικότθτα που κα 
ςυγκροτθκεί από το ΣΕΕ/ΣΚΜ  . Ωσ κριτιρια αξιολόγθςθσ ορίηονται τα παρακάτω: 

V. Καινοτομία – Πρωτοτυπία Ιδζασ 

VI. ε ποιο βακμό το προϊόν / υπθρεςία καλφπτει ανάγκεσ τθσ αγοράσ 

VII. Βακμόσ ωριμότθτασ 

VIII.  Εφικτότθτα υλοποίθςθσ Ιδζασ 

 

Σα εργαςτιρια κα πραγματοποιθκοφν δια ηϊςθσ, κυρίωσ απογευματινζσ ϊρεσ, ςτθ 
Θεςςαλονίκθ, ςτα HUBs του ΣΕΕ/ΣΚΜ  (Μεγ. Αλεξάνδρου 49, Θεςςαλονίκθ, ΣΚ 54643) και 
του ΒΕ (26θσ Οκτωβρίου 21, Θεςςαλονίκθ , ΣΚ 546 27), για μζγιςτο αρικμό 60 
ωφελοφμενων ςτθν Α’ Φάςθ και 45 ωφελοφμενων ςτθ ςυνζχεια. Μζροσ των εργαςτθρίων 
δφναται να πραγματοποιθκεί διαδικτυακά.  

Η Α’ Φάςθ , Β’ Φάςθ και Γ’ Φάςθ κα ζχουν ολοκλθρωκεί μζχρι τζλθ Ιουνίου. 

 

 

 



   

   
 

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and by national funds of the 

countries participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme 

 

4. ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Δηλϊςτε ςυμμετοχή εδϊ μζχρι τισ 15/03/2023. 

Η επιλογι των ενδιαφερόμενων κα γίνει με κριτιρια ON/OFF και με βακμολόγθςθ 
επιμζρουσ κριτθρίων. Ο ενδιαφερόμενοσ με τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ του, υποβάλει και τθν 
πρόταςι του ςτον τομζα τθσ Κυκλικισ οικονομίασ. Η αξιολόγθςθ κα γίνει από τθν επιτροπι 
ωφελοφμενων που κα ςυςτακεί. 

 

5. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΤΜΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ‐ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Σα Απαιτοφμενα Προςόντα αποτελοφν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ ςτθν παροφςα 
πρόςκλθςθ και είναι κριτιρια αποκλειςμοφ. Σα Απαιτοφμενα Προςόντα, τα Επικυμθτά 
Προςόντα και ο τρόποσ μοριοδότθςισ τουσ προςδιορίηονται ωσ εξισ: 

5.1 Απαιτοφμενα Προςόντα: 

Σα απαιτοφμενα χαρακτθριςτικά των ενδιαφερόμενων, τα οποία αποτελοφν κριτιρια 
αποκλειςμοφ (on/off) και δεν βακμολογοφνται, είναι τα ακόλουκα:  

- Να είναι πτυχιοφχοι Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

- Να γνωρίηουν τθν Αγγλικι γλϊςςα (επίπεδο Β2)  

- Ο τόποσ κατοικίασ ι επιχειρθματικισ δραςτθριοποίθςθσ τουσ είναι ςε μία από τισ 
Περιφερειακζσ Ενότθτεσ Θεςςαλονίκθσ, ερρϊν, Καβάλασ, Δράμασ. 

5.2 Μοριοδοτοφμενα επιθυμητά προςόντα: 

Η κατάταξθ των υποψθφίων που πλθροφν τισ παραπάνω ελάχιςτεσ απαιτιςεισ, κα 
προκφψει ςφμφωνα με τον ακόλουκο πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ: 

 

ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ  ΜΟΡΙΑ 

Μεταπτυχιακόσ/Διδακτορικόσ  ςτισ Επιςτιμεσ 
Περιβάλλοντοσ ι Διοίκθςθ Επιχειριςεων 

 

 

     

 30 μόρια 
(Διδακτορικόσ τίτλοσ) 

20 μόρια 
(Μεταπτυχιακόσ 
τίτλοσ ) 

υναφισ επαγγελματικι εμπειρία, ωσ εξισ: 

I. υποψιφιοι που απζκτθςαν τθ ηθτοφμενθ 
επαγγελματικι εμπειρία ωσ μιςκωτοί του 
ιδιωτικοφ τομζα οφείλουν να προςκομίςουν 
και βεβαίωςθ προχπθρεςίασ του οικείου 
αςφαλιςτικοφ φορζα e-ΕΦΚΑ που εκδίδεται 
θλεκτρονικά από τον ακόλουκο ςφνδεςμο 

 2 μόρια ανά ζτοσ 
επαγγελματικισ 
εμπειρίασ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf77hK0BPwScTVm0CsBMUeOd1uF5_orvDZHsE71vz2PSOLeWg/viewform
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https://www.efka.gov.gr/el/bebaiose-
proyperesias ςτθν οποία να αναγράφεται θ 
επωνυμία του εκάςτοτε εργοδότθ, θ χρονικι 
διάρκεια αςφάλιςθσ και το είδοσ τθσ 
απαςχόλθςθσ που παραςχζκθκε. 

II.  υποψιφιοι που απζκτθςαν τθ ηθτοφμενθ 
επαγγελματικι εμπειρία ωσ ελεφκεροι 
επαγγελματίεσ οφείλουν να προςκομίςουν 
και εκτφπωςθ των ςτοιχείων μθτρϊου μζςω 
τθσ προςωπικισ πλθροφόρθςθσ 
επιχειριςεων από το TAXISnet όπου 
ευκρινϊσ αναγράφονται θ ζναρξθ και το 
είδοσ τθσ δραςτθριότθτασ, κακϊσ και τυχόν 
μεταβολζσ τθσ (εναλλακτικά για 
επαγγελματίεσ με παλαιότερθ 
δραςτθριότθτα: ζγγραφο ζναρξθσ 
επιτθδεφματοσ από τθν εφορία ι ςχετικι 
βεβαίωςθ ΟΑΕΕ, όπου ευκρινϊσ 
αναγράφονται θ θμερομθνία ζναρξθσ, τυχόν 
μεταβολζσ και ΚΑΔ), 

Πίνακασ 1 : Κριτιρια επιλογισ 

 

Η μζγιςτθ μοριοδότθςθ για ζναν ωφελοφμενο είναι τα 60 μόρια. ε περίπτωςθ ιςοβακμιϊν 
κατά τθ μοριοδότθςθ, προθγοφνται οι υποψιφιοι που ζχουν τθ μεγαλφτερθ επαγγελματικι 
εμπειρία. Αν και πάλι δεν καταςτεί δυνατόσ ο κακοριςμόσ τθσ ςειράσ κατάταξθσ βάςει όλων 
των ανωτζρω, τότε πραγματοποιείται κλιρωςθ. 

Σα αποτελζςματα κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα του ΣΕΕ/ΣΚΜ http://tkm.tee.gr 

Οι υποψιφιοι, ζχουν τθ δυνατότθτα να υποβάλουν γραπτι ζνςταςθ επί των προςωρινϊν 
αποτελεςμάτων, εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθν ανάρτθςι τουσ. Μετά τθν 
αξιολόγθςθ τυχόν ενςτάςεων οι υποψιφιοι ενθμερϊνονται μζςω θλεκτρονικισ 
αλλθλογραφίασ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ (e-mail) που ζχουν δθλϊςει ςτθν αίτθςι τουσ, 
για τα οριςτικά αποτελζςματα (λαμβάνοντασ υπόψθ τα οριηόμενα ςτον GDPR – ΓΚΠΔ (ΕΕ 
2016/679). Επί των ενςτάςεων αποφαίνεται οριςτικά θ ΔΕ του ΣΕΕ/ΣΚΜ. Δεν υπάρχει 
δικαίωμα ζνςταςθσ κατά τθσ οριςτικισ απόφαςθσ τθσ ΔΕ. 

Σα δικαιολογθτικά που πρζπει να προςκομίςουν οι ενδιαφερόμενοι, αρικμθμζνα με τθν 
παρακάτω ςειρά, είναι: 

 

I. Ηλεκτρονικι Αίτθςθ υμμετοχισ 

II. Σόποσ κατοικίασ ι επιχειρθματικισ δραςτθριοποίθςθσ με οποιονδιποτε τρόπο , πχ 
ζντυπο εφορίασ , λογαριαςμόσ ΔΕΚΟ κτλ 

III. Πτυχίο ι Δίπλωμα 

IV. ΤΔ καλισ γνϊςθσ αγγλικϊν επιπζδου Β2 

http://tkm.tee.gr/
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V.  Μεταπτυχιακόσ/Διδακτορικόσ  ςτισ Επιςτιμεσ Περιβάλλοντοσ ι Διοίκθςθ 
Επιχειριςεων 

VI. υναφισ επαγγελματικι εμπειρία , όπωσ περιγράφεται παραπάνω. 

Οι ενδιαφερόμενοι, το αργότερο ζωσ τισ 15/03 κα πρζπει να αποςτείλουν τα 
δικαιολογθτικά ΙΙ ζωσ VI ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ tee_thess@central.tee.gr με τθν 
ζνδειξθ (Θζμα email): «ENGINE_HUBs – Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ». Σο δικαιολογθτικό Ι 
υποβάλλεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4.  

Για πλθροφορίεσ μποροφν να επικοινωνοφν ςτθν διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 
progtkm@central.tee.gr   ι ςτα τθλζφωνα: 2310883125, 2310883146 και 2310883192. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το πρόγραμμα επιςκεφτείτε τθν ιςτοςελίδα του 
ζργου https://www.engine-hubs.eu/ και τθν ιςτοςελίδα http://tkm.tee.gr.  

 

6. ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

1.Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο πρόγραμμα με τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ αποδζχονται πλιρωσ τουσ 
όρουσ του προγράμματοσ όπωσ ρθτά μνθμονεφονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ.  

Οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν τθν αποκλειςτικι και πλιρθ ευκφνθ για τθν κατοχφρωςθ και 
προςταςία των υποβαλλόμενων επιχειρθματικϊν τουσ ιδεϊν/ςχεδίων, όπωσ και των 
απορρεόντων από αυτά δικαιωμάτων. Σο ΣΕΕ/ΣΚΜ δεςμεφεται να μθν δθμοςιοποιιςει 
οποιοδιποτε ςτοιχείο των επιχειρθματικϊν ιδεϊν/ςχεδίων που κα υποβλθκοφν χωρίσ τθν 
ρθτι και ςυγκεκριμζνθ ςυναίνεςθ των ςυμμετεχόντων.  

Σο  TEE/TKM  δεν φζρει καμία ευκφνθ ζναντι των ςυμμετεχόντων ι τρίτων αναφορικά με τα 
ωσ άνω δικαιϊματα πνευματικισ και βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ. 

Σο  TEE/TKM  διατθρεί το δικαίωμα να τροποποιιςει τουσ όρουσ και το χρονοδιάγραμμα 
τθσ διαδικαςίασ χωρίσ προθγοφμενθ ειδοποίθςθ και χωρίσ να αναλάβει καμία ευκφνθ. 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο πρόγραμμα παραμζνουν κφριοι των επιχειρθματικϊν ιδεϊν και 
ςχεδίων όπωσ αυτά κα διαμορφωκοφν κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ. Επιπλζον 
φζρουν αποκλειςτικι ευκφνθ ωσ προσ τθν τιρθςθ των διατάξεων περί προςταςίασ 
δικαιωμάτων πνευματικισ και βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ τρίτων.  

2.-Με βάςθ τον Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ 
επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία 
των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για 
τθν Προςταςία Δεδομζνων), υπεφκυνοι επεξεργαςίασ  είναι οι Δικαιοφχοι του 
Προγράμματοσ. Σα δεδομζνα που ςυλλζγονται από τθν Αίτθςθ υμμετοχισ, παρζχονται με 
τθ ςυναίνεςθ του αιτοφντοσ. Η μθ παροχι των δεδομζνων αυτϊν κακιςτά αδφνατθ τθ λιψθ 
υπθρεςιϊν του Προγράμματοσ.   

Οι ςυμμετζχοντεσ ςυναινοφν για τθν καταχϊρθςθ και επεξεργαςία των δεδομζνων 
προςωπικοφ τουσ χαρακτιρα  από το ΣΕΕ/ΣΚΜ ι/ και τρίτα μζρθ που ςυνεργάηονται με 
αυτό για τθ διενζργεια του Προγράμματοσ, αποκλειςτικά και μόνο για το ςκοπό του 
(Προγράμματοσ).   

https://www.engine-hubs.eu/
http://tkm.tee.gr/
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Η επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα για τουσ ςκοποφσ αυτοφσ κα 
περιορίηεται μόνο ςτα αναγκαία κάκε φορά δεδομζνα και μόνο ςτθν ελάχιςτθ δυνατι 
χρονικι διάρκεια, και κα λαμβάνονται όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μζτρα 
αςφάλειασ, τθρουμζνου του Κανονιςμοφ ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016  και των διατάξεων του Ν.4624/2019, για τθ 
προςταςία των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα.  Η χρονικι διάρκεια φφλαξθσ και 
επεξεργαςίασ των δεδομζνων επιβάλλεται αφενόσ από τθ διάρκεια και τον ςκοπό τθσ 
παροφςασ πρόςκλθςθσ και τθ ςυμμετοχι του ωφελοφμενου ςτισ προβλεπόμενεσ δράςεισ 
και αφετζρου από τουσ δικαιοφχουσ τθσ πράξθσ να διατθροφν τον φάκελο τθσ πράξθσ με 
όλα τα ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ πράξθσ, για το χρονικό διάςτθμα που 
απαιτείται ςφμφωνά με τισ κείμενεσ διατάξεισ μετά τθν ολοκλιρωςθ, τθν αποπλθρωμι και 
τθ λειτουργία τθσ πράξθσ, προκειμζνου να μπορεί να διενεργθκεί λογιςτικόσ και νομικόσ 
ζλεγχοσ από τισ αρμόδιεσ εποπτικζσ αρχζσ. Οι ςυμμετζχοντεσ  διατθροφν τα δικαιϊματα 
που προβλζπονται ςτον Γενικό Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/679, ιδίωσ ςτα άρκρα 15 ζωσ 22, όπωσ 
μεταξφ άλλων τα δικαιϊματα πρόςβαςθσ ςτα τθροφμενα δεδομζνα (άρκρο 15), διόρκωςθσ 
των δεδομζνων (άρκρο 16) και περιοριςμοφ τουσ (άρκρο 18).  

τον βακμό που κα χρειαςτεί να επεξεργαςτοφν δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα τρίτα 
μζρθ ι πρόςωπα, για τισ ανάγκεσ εκτζλεςθσ του ζργου, κάκε τρίτοσ υποχρεοφται να 
ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τα οριηόμενα ςτον Γενικό Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/679 και ςτισ 
διατάξεισ του Ν.4624/2019και να εφαρμόηει κατάλλθλα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα για 
να διαςφαλίηει ότι εξ οριςμοφ υφίςτανται επεξεργαςία μόνο τα δεδομζνα προςωπικοφ 
χαρακτιρα που είναι απαραίτθτα για τον εκάςτοτε ςκοπό τθσ επεξεργαςίασ. Αυτι θ 
υποχρζωςθ ιςχφει για το ςφνολο των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα που ςυλλζγονται, 
το ςφνολο των επεξεργαςιϊν που υφίςτανται, για όλθ τθν περίοδο αποκικευςθσ. Οφείλει 
επίςθσ να διαςφαλίηει τθν άςκθςθ όλων των δικαιωμάτων εκ μζρουσ των υποκειμζνων των 
δεδομζνων, κατά τα προβλεπόμενα ςτον Γενικό Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/679.   

Η ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία επιλογισ ςυνιςτά αμάχθτο τεκμιριο ότι ο ενδιαφερόμενοσ 
ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ κακϊσ και τθσ εφαρμοςτζασ 
νομοκεςίασ. Η ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία επιλογισ ςυνιςτά, επίςθσ, αμάχθτο τεκμιριο ότι 
ο ενδιαφερόμενοσ ζχει αποδεχκεί πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ τθ νομιμότθτα του ςυνόλου 
των όρων τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ κακϊσ και τθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα των 
Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ για τθν εξζταςθ τθσ όλων τα ςταδίων 
αξιολόγθςθσ.  

 

 
Για τθ ΔΕ του ΣΕΕ/ΣΚΜ 

Ο Πρόεδροσ 
 

Γεϊργιοσ Σςακοφμθσ 
 


