
 
 

 

 

 

 
 
Προς: 
 
Ελληνογερμανικό Εμπορικό και  
Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
 
Υπόψη κας Νίκης Γκούντα  
Διευθύντριας Τμήματος Εκπαίδευσης 
 
Email: young-enery-europe@ahk.com.gr 
Fax: 210 6445 175 
 

Workshop Energy Scouts  

Δήλωση Συμμετοχής / Εγγραφή 

 

Επιθυμούμε να συμμετέχουν στις ενημερωτικές ημερίδες οι παρακάτω εργαζόμενοι στην 

εταιρεία μας: 
 

 (*) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρόγραμμα Young Energy Europe απευθύνεται μόνο σε ενήλικες εργαζόμενους που ΔΕΝ 
έχουν συμπληρώσει το 36ο έτος της ηλικίας τους (γεννηθέντες 1983 – 2000)  

Εταιρία       

Διεύθυνση 
      

      

Ο δικός μας αρμόδιος 

συμμετοχής κατά τη 

διάρκεια του 

Προγράμματος 

      

Τηλέφωνο       

E-Mail       

Τομέας       

 Επίθετο Όνομα 

Ειδικότητα 

/ Θέση 

στην 

Επιχείρηση 

Ηλικία 

(*) 

1.                      

2.                      

3.                      

4.                       
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Το πρόγραμμα Young Energy Europe για εκπαίδευση εργαζομένων ως Energy Scouts 
περιλαμβάνει: 

 

1. Συμμετοχή στα προγραμματισμένα θεωρητικά Workshops.   
2. Ενημέρωση για το ποιες δυνατότητες υπάρχουν για την εξοικονόμηση πόρων και 

ενέργειας στην επιχείρηση που απασχολούνται. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης και προπαντός η συμβολή στην 
προστασία του περιβάλλοντος.  

3. Προσδιορισμός τομέων της επιχείρησης όπου παρατηρείται σημαντική ανάγκη χρήσης 
πόρων και κατανάλωσης ενέργειας και, μαζί με συναδέλφους, εκτίμηση και 
σχεδιασμός δυνατοτήτων παρεμβάσεων/βελτίωσης. 

4. Ανταλλαγή απόψεων με ειδικούς ως προς τις δυνατότητες εφαρμογής των 
σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων. Αναζήτηση επιπλέον πληροφόρησης (π.χ. διαδίκτυο, 
περαιτέρω ειδικοί). 

5. Εκπόνηση μιας πρότασης για ενεργειακή βελτίωση/εξοικονόμηση και τεκμηρίωση 
αυτής κατά το δυνατόν με στοιχεία και αριθμούς. 

6. Παρουσίαση της πρότασης στην επιχείρηση.  
7. Εφαρμογή κατά το δυνατόν της πρότασης. Καταμέτρηση και καταγραφή των πρώτων 

αποτελεσμάτων.  
8. Τεκμηρίωση όλης της δράσης σε παρουσίαση (Power Point), η οποία και 

παρουσιάζεται από την ομάδα στα πλαίσια σχετικής ημερίδας.  

 

 

Υπεύθυνος για το Έργο: 

Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο  

Δορυλαίου 10-12, 115 21 Αθήνα 

Αρμόδια επικοινωνίας: κα. Νίκη Γκούντα, Διευθύντρια Τμήματος Εκπαίδευσης  

 

Προσωπικά Δεδομένα 

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για το 
Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Όπως κάθε οργανισμός, είναι 
απαραίτητο και για εμάς να τηρούμε ορισμένες πληροφορίες για εσάς, για λόγους 
διαχείρισης των σχέσεων μας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου.  
 
Τα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο αυτό επεξεργάζονται σύμφωνα 
με τους ισχύοντες κανόνες περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR) μόνο για το 
σκοπό του συγκεκριμένου έργου. Για το σκοπό αυτό τα δεδομένα διαβιβάζονται στην DIHK 
Service GmbH και το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης, 
Κατασκευών και Ασφάλειας των Αντιδραστήρων της Γερμανίας. Επίσης ενδέχεται να 
κοινοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα σε εταίρους ή/και συνεργάτες ή/και την 
αρχή/φορέα προκήρυξης του συγκεκριμένου έργου, οι οποίοι επεξεργάζονται τα 
προσωπικά σας δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται 5 έτη μετά το πέρας του 
έργου. 

 

Ενημερωθείτε για την πολιτική μας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων που συλλέγουμε κι επεξεργαζόμαστε για εσάς εδώ.  

 

Επίσης: 

☐ Συμφωνούμε στην ενδεχόμενη δημοσίευση των δικών μας τελικών παρουσιάσεων. 

☐ Είμαστε σύμφωνοι με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από το 

Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, την DHIK Service GmbH, το 

https://www.dual.com.gr/politiki-aporritou/


 

 

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης, Κατασκευών και 

Ασφάλειας των Αντιδραστήρων της Γερμανίας και από τους εταίρους ή/και συνεργάτες 

ή/και την αρχή/φορέα προκήρυξης του συγκεκριμένου έργου. 

☐ Είμαστε σύμφωνοι με τη λήψη φωτογραφιών, ιδίως κατά τη διάρκεια των Workshops, οι 

οποίες θα δημοσιεύονται για λόγους δράσεων επικοινωνίας σε διάφορα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης . 

 

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική 

ισχύ. Σε αυτή την περίπτωση όμως δε θα μπορούμε να σας παρέχουμε την προβλεπόμενη 

επιμέλεια για την εκπαίδευση Energy Scouts στο πλαίσιο του έργου. 

 

Υπογραφή των συμμετεχόντων: 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

           

Τόπος, Ημερομηνία  Υπογραφή - Εκπρόσωπος Επιχείρησης  

 (Ιδιοκτήτης, Γενικός Δ/ντής, Υπεύθυνος Εκπαίδευσης κ.α.) 

  


