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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

σε Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 
   

Τίτλος Προγράμματος  CNG – Τροφοδοσία Απομακρυσμένων Δικτύων 
Διανομής με Φυσικό Αέριο  

   

Ονοματεπώνυμο  ______________________________________________________ 

*(προς συμπλήρωση και στη Δήλωση Ιδιωτικότητας - Δήλωση Συγκατάθεσης της αίτησης) 

Εταιρεία/Φορέας  ______________________________________________________ 

Σταθερό Τηλέφωνο  ______________________________________________________ 

Κινητό Τηλέφωνο  ______________________________________________________ 

e-mail  ______________________________________________________ 

Ημερομηνία αίτησης  ______________________________________________________ 

 

Όροι - Πληροφορίες: 

1. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης «CNG – Τροφοδοσία Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής 
με Φυσικό Αέριο» (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης»), παρέχεται 
ΔΩΡΕΑΝ από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ, χωρίς οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων. 
Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω, άνευ οικονομικού ανταλλάγματος παροχή αφορά μόνον 
στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και δεν αφορά σε άλλα, μελλοντικά προγράμματα 
εκπαίδευσης που μπορεί τυχόν να διεξάγει η ΕΔΑ ΘΕΣΣ. 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης έχουν τα πρόσωπα που θα 
υποβάλλουν την παρούσα αίτηση ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
services.eda@edathess.gr έως 08/05/2020. Ο χρόνος υποβολής αιτήσεων δύναται να 
παραταθεί, κατά την αποκλειστική και απόλυτη κρίση της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, ιδίως για λόγους 
που αφορούν στην εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα. Στην 
περίπτωση αυτή, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ, μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με σχετική ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα 
της www.edathess.gr.  

3. Μετά τη συγκέντρωση των αιτήσεων, και ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων, 
θα διαμορφωθεί το τελικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που θα κοινοποιηθεί στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έκαστος συμμετέχων δηλώνει στην παρούσα 
αίτηση.  

4. Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, διατηρεί, κατά την απόλυτη κρίση της, το δικαίωμα να μεταβάλει τις 
ημερομηνίες διεξαγωγής του Προγράμματος Εκπαίδευσης, καθώς και να διακόψει ή 
ακυρώσει πλήρως την διεξαγωγή του, με προηγούμενη σχετική ενημέρωση προς τους 
ενδιαφερόμενους μέσω σχετικής ανάρτησης στην επίσημη ιστοσελίδα της 
www.edathess.gr, που θα αναρτηθεί πριν από την μεταβολή ή μέσω σχετικού 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Σε περίπτωση κάθε είδους μεταβολής ή διακοπής 
ή/και πλήρους ακύρωσης της διεξαγωγής του Προγράμματος Εκπαίδευσης, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ 
δεν υπέχει ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου για τυχόν 
άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί τυχόν να προκύψουν ή να έχουν 
προκύψει από τυχόν μεταβολή, διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, ακύρωση ή 
οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με την διεξαγωγή του Προγράμματος Εκπαίδευσης.  

5. Η εκπαίδευση θα γίνει μέσω πλατφόρμας εκπαίδευσης με τη χρήση ηλεκτρονικού 
υπολογιστή και απαιτείται η πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ δεν αναλαμβάνει 
καμία υποχρέωση για την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης στο διαδίκτυο 
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ή την παροχή διευκολύνσεων αυτού του είδους σε κάθε συμμετέχοντα. Η πρόσβαση των 
συμμετεχόντων στην πλατφόρμα εκπαίδευσης θα γίνεται με μέσα ενός εκάστου των 
συμμετεχόντων και θα επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας και τις τεχνικές 
και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές της πλατφόρμας του Προγράμματος 
Εκπαίδευσης.  

6. Για την πρόσβαση στην πλατφόρμα εκπαίδευσης, καθώς και στο εκπαιδευτικό υλικό, 
μετά τη συγκέντρωση των αιτήσεων συμμετοχής και προ της ενάρξεως του 
Προγράμματος Εκπαίδευσης, θα χορηγηθεί σε έκαστο συμμετέχοντα μοναδικός, 
ατομικός κωδικός πρόσβασης, τον οποίο έκαστος συμμετέχων στο Πρόγραμμα 
Εκπαίδευσης απαγορεύεται ρητά να γνωστοποιήσει με οποιοδήποτε τρόπο σε 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Ο κωδικός αυτός είναι αυστηρά προσωπικός και πρέπει 
υποχρεωτικά να χρησιμοποιείται από τον ίδιο τον συμμετέχοντα και ουδέν άλλο 
πρόσωπο.  

7. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα αποτελείται από 2 διακριτές φάσεις: 

Α. 1η φάση: On line εκπαίδευση 

Β. 2η φάση: Ερωτήσεις - Διευκρινίσεις 

8. Το χρονικό εύρος της 1ης φάσης εκτιμάται μεταξύ τριών (3) και τεσσάρων (4) ωρών on 
line εκπαίδευσης.  

9. Μετά την ολοκλήρωση της 1ης φάσης, θα παρασχεθεί η δυνατότητα υποβολής 
ερωτήσεων για παροχή διευκρινίσεων. Η φάση αυτή, εκτιμάται ότι θα διαρκέσει πέντε 
(5) εργάσιμες ημέρες.  

10. Μετά την ολοκλήρωση της 2ης φάσης, και υπό την προϋπόθεση ότι ο συμμετέχων θα έχει 
παρακολουθήσει το σύνολο του Προγράμματος Εκπαίδευσης θα του αποσταλεί, μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρoμείου (email) η προσωπική βεβαίωση συμμετοχής του στο 
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, στο ονοματεπώνυμο που αναφέρεται στην παρούσα. 

11. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα εκπαίδευσης και στο εκπαιδευτικό υλικό, πέραν του 
χρόνου της διάρκειας του Προγράμματος Εκπαίδευσης θα είναι εφικτή για επτά (7) 
επιπλέον ημέρες μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.  

12. Το εκπαιδευτικό υλικό, πλην των νομοθετικών, ρυθμιστικού και κανονιστικού 
χαρακτήρα κειμένων τα οποία είναι δημοσιευμένα σε ΦΕΚ ή σε αποφάσεις της 
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, που έχει εκπονηθεί από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ αποτελεί 
ιδιοκτησία της και απαγορεύεται ρητά η με οποιονδήποτε τρόπο διαβίβασή του σε 
τρίτους πλην των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης. Περαιτέρω 
απαγορεύεται ρητά η κάθε είδους παραβίαση των δικαιωμάτων της ΕΔΑ ΘΕΣΣ επί του 
εκπαιδευτικού υλικού που αποτελεί ιδιοκτησία της και με την υποβολή της παρούσας 
αίτησης έκαστος συμμετέχων αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι δεν θα προβεί σε 
παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, άλλως αναγνωρίζει ότι θα 
ευθύνεται για κάθε είδους ζημία τυχόν υποστεί η ΕΔΑ ΘΕΣΣ.  

13. Κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια, την ακρίβεια, την 
πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που θα υποβάλει. Σε περίπτωση που ο 
συμμετέχων υποβάλλει τυχόν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ έχει το δικαίωμα 
σε όλη τη διάρκεια του Προγράμματος Εκπαίδευσης, να τον αποκλείσει από αυτό. 

14. Κάθε Συμμετέχων στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης θα πρέπει να παράσχει τη 
συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων κατά τα 
αναφερόμενα στη Δήλωση Συγκατάθεσης κατωτέρω. 

15. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και 
ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων. 
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ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  
 

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που περιέχονται στο παρόν έγγραφo, συλλέγονται από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
 
Σκοπός της επεξεργασίας: Συμμετοχή σε εκπαιδευτική δραστηριότητα με τίτλο «CNG – Τροφοδοσία Απομακρυσμένων Δικτύων 
Διανομής με Φυσικό Αέριο».  
 
Νομιμοποιητική Βάση: Συγκατάθεση του Υποκειμένου 
 
Περαιτέρω Επεξεργασία: Σε περίπτωση περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων σας, θα ζητήσουμε την προηγούμενη 
συγκατάθεσή σας για την νέα αυτή επεξεργασία. 
 
Αποδέκτες: Εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΕΔΑ ΘΕΣΣ 
 
Τα Δικαιώματά σας: Ως υποκείμενο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε ορισμένα δικαιώματα. Συγκεκριμένα, μπορείτε: 
 
- Να έχετε πρόσβαση και να λαμβάνετε αντίγραφο των δεδομένων σας κατόπιν αιτήματος. 
- Να απαιτήσετε από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ να διορθώσει λανθασμένα ή ελλιπή δεδομένα. 
- Να απαιτήσετε από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ να διαγράψει ή να σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων σας, για παράδειγμα όταν τα 

δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας και 
- Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας, όπου η ΕΔΑ ΘΕΣΣ βασίζεται σε έννομα συμφέροντά της ως νομικό 

υπόβαθρο για την επεξεργασία. 
- να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή και χωρίς κάποια οικονομική επιβάρυνση [στην 

περίπτωση αυτή δεν θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας].  
 

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την 
ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός ενός (1) μηνός από την λήψη αυτού, ενημερώνοντας σας γραπτώς για την ικανοποίηση του 
αιτήματος σας ή τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους σας άσκηση, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των 
ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. 
Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι έχετε δικαίωμα υποβολής Καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα.  
 
Διακράτηση Δεδομένων: Τα δεδομένα αυτά τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ, για λόγους 
ασφαλείας του Δικτύου Διανομής και ως απόδειξη της συμμετοχής του υποκειμένου στο πρόγραμμα εκπαίδευσης.  
 
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: Για να ασκήσετε όλα τα σχετικά δικαιώματά σας, να υποβάλετε παράπονα, ερωτήσεις ή 
οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με τη συλλογή, τήρηση ή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε να 
επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, στο τηλ: 2310/ 584-000 και στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: DPO@edathess.gr. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική 
Απορρήτου της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, η οποία επικαιροποιείται τακτικά, στον σύνδεσμο https://www.edathess.gr/privacy-policy/. 

 
Δηλώνω ότι, συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων μου (Ονοματεπώνυμο, Εταιρεία/Φορέας, Σταθερό 

τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, email) για το σκοπό της συμμετοχής μου στην ως άνω εκπαιδευτική 

δραστηριότητα και δηλώνω επίσης, ότι έχω ενημερωθεί για την επεξεργασία των προσωπικών μου 

δεδομένων. 

 
Όνομα ………………………………….. 
 
Επώνυμο ……………………………… 
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