
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

 Στην Αθήνα σήμερα την 3/7/2020, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων, 

ήτοι: 

 ΑΦΕΝΟΣ της εταιρείας με την επωνυμία «CONDOREX CONSULTING 

SERVICES LTD» και τον δ.τ. “CONDOREX LTD", (Α.Φ.Μ. 996941544 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ 

Αθηνών) που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, Φαλήρου 15, όπως νόμιμα 

εκπροσωπείται για τη υπογραφή του παρόντος από τον κο Δημήτριο Χαρισιάδη, 

Αντίκλητο εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας “CONDOREX" και 

      ΑΦΕΤΕΡΟΥ της εταιρείας με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ και 

τον διακριτικό τίτλο «Ionian Islands 24» αγγλιστί «Center for development, innovation 

& entrepreneurship lefkada chamber of commerce» (Α.Φ.Μ. 997236030- Δ.Ο.Υ. 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ), που εδρεύει στο Δήμο Λευκάδος, επί της οδού Γολέμη 5-7, όπως 

νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον κο Σωτήριο 

Σκιαδαρέση, Πρόεδρό της, εφεξής καλούμενη ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα εξής: 

 

Ι. Προοίμιο 

1) Η “CONDOREX " μεταξύ άλλων, ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς, παρέχει 

υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υποστήριξης σε επιχειρήσεις, φορείς των οποίων είναι 

είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα (εφεξής οι "Πελάτες"), με σκοπό : (α) την παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις με σκοπό την αναδιοργάνωση και 

ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους, (β) την εκπόνηση μελετών και την 

διαπραγμάτευση με Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, τόσο της Ελλάδος όσο και της 

αλλοδαπής με σκοπό τη ρύθμιση οφειλών προς αυτά, (γ) την εξέταση ένταξης και 

την ολοκληρωμένη διαχείρισης αιτήματος μέσω της εξωδικαστικής διαδικασίας 

ρύθμισης οφειλών, (δ) την αξιολόγηση / υποβολή αίτησης / υλοποίηση Ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων επιδότησης πάσης φύσεως, (ε) την εκπόνηση, οργάνωση, διαχείριση 

και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, σεμιναρίων και 

επιστημονικών ή επιχειρηματικών συνεδρίων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού γενικότερα, (στ) την εκπόνηση μελετών συμμόρφωσης σύμφωνα με τον 



ΓΚΠΔ (GDPR), και την υποστήριξη συμβολαίων συμμόρφωσης στον ανωτέρω 

κανονισμό, (ζ) την σύνταξη μελετών και την διερεύνηση μέσω Πιστωτικών Ιδρυμάτων 

για την χρηματοδότηση επιχειρήσεων και των επενδυτικών σχεδίων τους. 

 Οι αμέσως ανωτέρω υπηρεσίες της “CONDOREX" κατ' αρχήν αφορούν στα 

εξής (κύρια) στάδια της εκάστοτε αίτησης Πελάτου: 

 Α. Στάδιο αξιολόγησης της αίτησης του Πελάτη. 

 Β. Στάδιο διαχείρισης της αίτησης και υλοποίησης των Υπηρεσιών. 

 

2) Το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ δηλώνει ότι διαθέτει την απαιτούμενη υποδομή, 

προκειμένου να συνδράμει την “CONDOREX" στην παροχή των συμβουλευτικών - 

υποστηρικτικών υπηρεσιών της προς τους Πελάτες, και ειδικότερα στην ενημέρωση 

αυτών και στην συλλογή στοιχείων και εγγράφων των Πελατών για την εκπλήρωση 

του Α' Σταδίου κατά τα ανωτέρω. 

3) Μεταξύ των εταιρικών σκοπών του ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ περιλαμβάνεται (α) η 

παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, ο προγραμματισμός, σχεδιασμός, και 

υλοποίηση έργων, δράσεων και προγραμμάτων σχετικών με τις Τεχνολογίες 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών, για λογαριασμό της Εταιρείας ή για λογαριασμό 

των φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σε 

ανταποδοτική βάση ή σε μη ανταποδοτική βάση εφόσον αυτό είναι οικονομικά εφικτό 

και υπηρετεί τους σκοπούς της επιχείρησης,  (β) η υποστήριξη αναπτυξιακών 

δράσεων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς και την προαγωγή της 

επιχειρηματικής καινοτομίας και εξωστρέφειας, η σύνταξη μελετών οργάνωσης 

επιχειρήσεων, η χρηματοπιστωτική πληροφόρηση και υποστήριξη αυτών, η σύνταξη 

περιβαλλοντικών μελετών και κάθε άλλη δραστηριότητα που θα αποβλέπει στην 

υποβοήθηση των επιχειρήσεων και στην επίλυση των προβλημάτων τους (είτε 

γενικών είτε για μεμονωμένες επιχειρήσεις), και γενικώς, η κατάρτιση, η συμμετοχή, 

η εκτέλεση και η διαχείριση προγραμμάτων με αυτοτελή διαχείριση των πόρων, που 

σχετίζονται με αυτά, για την ανάπτυξη του εμπορίου, των υπηρεσιών και των 

επαγγελμάτων στην περιφέρεια του Επιμελητηρίου, μέσα στα πλαίσια των 

συμφερόντων της Εθνικής Οικονομίας, και η εκπόνηση, οργάνωση, διαχείριση και 

υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, σεμιναρίων και 

επιστημονικών ή επιχειρηματικών συνεδρίων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου 



δυναμικού γενικότερα. 

 

4) Εκ προοιμίου, γίνεται αμοιβαία αποδεκτό πως το παρόν θεμελιώνεται 

αφενός στη ρητή αναγνώριση των συμβαλλομένων ότι η διαχείριση των πελατών στο 

αρχικό στάδιο, θα γίνεται με την υποστήριξη «σημείου υποδοχής», το οποίο θα 

δημιουργήσει ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ως σημείο προσέλευσης 

Πελατών και συλλογής των στοιχείων και εγγράφων τους, η δε συνέχιση της 

διαδικασίας, η διεκπεραίωση αυτής θα λαμβάνει χώρα από την “CONDOREX" ομού 

με τους Πελάτες, με σκοπό την βέλτιστη παρουσίαση του αιτήματος. 

 

II. Σκοπός — Αντικείμενο της συνεργασίας 

 

1) Οι συμβαλλόμενοι ήδη δια του παρόντος αποτυπώνουν το κατ' αρχήν 

πλαίσιο, όρους και συνθήκες της μεταξύ τους συνεργασίας, η οποία θα συνίσταται 

στην από μέρους του ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ στην συλλογή των 

πρώτων στοιχείων φακέλου των Πελατών και από μέρους της “CONDOREX" στην 

παροχή των ανεξάρτητων υπηρεσιών υποστήριξης των Πελατών της, και 

συγκεκριμένα στην παροχή συμβουλευτικών - υποστηρικτικών υπηρεσιών προς 

τους Πελάτες κατά τα ανωτέρω. 

 

2) Πιο συγκεκριμένα, στο παραπάνω πλαίσιο, η “CONDOREX" θα παρέχει τις 

κάτωθι υπηρεσίες: 

Στάδιο Α' 

- Θα αναλάβει την Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης και ενημέρωσης 

του ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ και των Πελατών. 

- Θα πραγματοποιεί επικοινωνία με τον/τους ανεξάρτητους  Φορείς ή Αρχές, 

προκειμένου να διαπιστώνει την πορεία αξιολόγησης της αιτήσεως του Πελάτη. 

– Θα προσκομίζει, εφόσον ζητηθεί από τον αρμόδιο φορέα αξιολόγησης, 

συμπληρωματικά στοιχεία, σε συνεργασία με τον Πελάτη και το ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ 



 

Στάδιο Β' 

- Θα πραγματοποιεί τηλεφωνικές επαφές με τον ανεξάρτητο Φορέα ή Αρχή και με 

τον Πελάτη για τη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων για την πρόοδο κάθε 

αιτήσεως. 

- Θα πραγματοποιεί συναντήσεις με τους Πελάτες για τη συλλογή των 

απαιτούμενων στοιχείων κάθε πρότασης. 

-    Θα αποστέλλει ενημερώσεις στους Πελάτες σχετικά με τα απαιτούμενα 

συμπληρωματικά στοιχεία για την υποβολή αιτημάτων τροποποιήσεων και 

επαληθεύσεων/ πιστοποιήσεων 

 

ΙΙΙ. Ανεξαρτησία των συμβαλλομένων 

 

1) Το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ και η “CONDOREX" τυγχάνουν ανεξάρτητα 

συμβαλλόμενα μέρη, ευθυνόμενα για τις πράξεις και παραλείψεις των ιδίων και των 

υπ' αυτών προστηθέντων, υπαλλήλων, βοηθών εκπλήρωσης, συνεργατών κλπ 

καθώς και για τις αμοιβές, ασφαλιστικές εισφορές και δαπάνες των προστηθέντων, 

υπαλλήλων, βοηθών εκπλήρωσης, συνεργατών τους, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

του παρόντος μνημονίου. Ουδείς των συμβαλλομένων δύναται να προβαίνει σε 

πράξεις ή δηλώσεις εκπροσώπησης ή αντιπροσώπευσης του έτερου 

συμβαλλόμενου μέρους.  Για τον λόγο αυτό σε κάθε σύμβαση που θα υπογράφει η 

“CONDOREX" με τους πελάτες υποχρεούται να αναγράφει τον κάτωθι όρο : “Για την 

υπογραφή της παρούσας σύμβασης δεν μεσολάβησε ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ και 

δεν ευθύνεται για την τήρηση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει το κάθε 

συμβαλλόμενο μέρος”. 

2) Ρητά συμφωνείται μεταξύ των μερών ότι δεν δημιουργείται μεταξύ τους 

οποιουδήποτε είδους περαιτέρω συνεργασία, κοινοπραξία ή εταιρεία και 

καμία περαιτέρω υποχρέωση δεν γεννάται για τα συμβαλλόμενα μέρη να 

συνάψουν οιασδήποτε μορφής άλλη επαγγελματική, εμπορική, συνεργατική, 

συνεταιρική κλπ σχέση. 

3) Επίσης ρητά συνομολογείται ότι το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ δεν νομιμοποιείται να 



έχει και δεν θα έχει την οποιασδήποτε φύσεως ανάμειξη στις διαπραγματεύσεις και 

στη σύναψη των συμφωνιών μεταξύ της “CONDOREX" και των Πελατών.  Με άλλα 

λόγια, η “CONDOREX" απολύτως ελεύθερα θα διεξάγει διαπραγματεύσεις με τους 

δυνητικούς Πελάτες και θα αποφασίζει για το εάν και με ποιους όρους και 

προϋποθέσεις και δη οικονομικής φύσεως θα συμβάλλεται μαζί τους. Ομοίως 

απολύτως ελεύθερα θα νομιμοποιείται η “CONDOREX" να συμφωνεί τροποποιήσεις 

οποιασδήποτε φύσεως των αρχικά συμφωνημένων όρων και προϋποθέσεων 

συνεργασίας της με τον Πελάτη. Κάθε συμφωνία που θα επιτυγχάνεται μεταξύ της 

“CONDOREX" και του εκάστοτε δυνητικού Πελάτη θα γνωστοποιείται απευθείας στο 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ για τους σκοπούς υλοποίησης της παρούσας. 

 

IV. Επιμέρους υποχρεώσεις 

 

1) Το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ θα ενεργεί με αυξημένη προσοχή και επιμέλεια κατά 

την παροχή των υπηρεσιών της στη “CONDOREX". Η “CONDOREX" οφείλει να 

ενεργεί με διακριτικότητα. Ειδικότερα, οφείλει να μην αποκαλύπτει στο 

οποιονδήποτε, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και για τον οποιονδήποτε λόγο, 

πληροφορίες οποιασδήποτε φύσεως που αφορούν στους Πελάτες. Οι 

συμβαλλόμενοι οφείλουν έκαστος, να μην αναπαράγουν, αντιγράφουν ή προωθούν 

έγγραφα που ενδεχομένως τους χορηγούνται, και να μην επικοινωνήσουν το 

περιεχόμενο τους για τον οποιονδήποτε λόγο και για τον οποιονδήποτε σκοπό, 

πλην των σκοπών υλοποίησης του παρόντος. 

2) Το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ δηλώνει ότι έχει λάβει τις τυχόν απαιτούμενες 

διοικητικές ή και φορολογικές άδειες, προκειμένου να παρέχει τις εν προκειμένω 

υπηρεσίες και αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με την κείμενη 

νομοθεσία που αφορά σε αυτές. 

3) Η “CONDOREX" δηλώνει ότι έχει λάβει τις τυχόν απαιτούμενες διοικητικές ή 

και φορολογικές άδειες, προκειμένου να παρέχει τις εν προκειμένω υπηρεσίες και 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με την κείμενη νομοθεσία που 

αφορά σε αυτές. 

4) Η “CONDOREX" έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να αρνηθεί ή και να διακόψει, 



κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, τη συνεργασία με τον οποιονδήποτε 

Πελάτη στην περίπτωση δε αυτή θα γνωστοποιεί αμελλητί τη σχετική απόφαση της 

στο ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, δίχως να είναι υποχρεωμένη και να την 

αιτιολογήσει. 

 

V.Αμοιβές 

 

1) Η “CONDOREX" θα είναι υποχρεωμένη να καταβάλει στο ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ τις παρακάτω αμοιβές: 

Α. Για το Στάδιο Α', το 5% της συνολικής ληφθησομένης αμοιβής, εκάστου 

Πελάτη, καταβαλλόμενα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την λήξη του μηνός 

εξόφλησης του πελάτη προς την “CONDOREX". 

Β. Για το Στάδιο Β', το 5% της συνολικής ληφθησομένης αμοιβής από κάθε 

Πελάτη, καταβαλλόμενα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την λήξη του μηνός 

εξόφλησης του πελάτη προς την “CONDOREX". 

2) Πέρα από τις εν προκειμένω συμφωνούμενες αμοιβές ουδεμία άλλη αμοιβή - 

αποζημίωση οφείλεται στο ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. 

3) Η όποια πληρωτέα στο ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ αμοιβή θα λαμβάνει χώρα 

μετά την έκδοση του κατά νόμο προβλεπόμενου φορολογικού παραστατικού, 

κατόπιν των τυχόν, κατά νόμο, προβλεπόμενων κρατήσεων και σύμφωνα με τα, 

κατά το χρόνο καταβολής, νόμιμα μέσα πληρωμής. 

 

VI.Αποκλειστικότητα - Εκχώρηση – Υποκατάσταση 

 

 Η “CONDOREX" δεν είναι υποχρεωμένη σε αποκλειστική συνεργασία με το 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ για την λήψη των εν προκειμένω συνομολογούμενων 

υπηρεσιών και δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες της και σε άλλους πελάτες.  

 Ταυτοχρόνως, η “CONDOREX" επενδυοντας στην παρούσα συνεργασία θα 

προβεί σε έξοδα μετακινήσεων και προσωπικού, σε παροχή εκπαίδευσης 



προσωπικού του ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ και κυρίως σε παροχή 

υλικοτεχνικής υποδομής και τεχνογνωσίας διαχείρισης αιτημάτων για την υλοποίηση 

του παρόντος. 

 Συνεπώς, ειδικώς σε ό,τι αφορά την “CONDOREX" η παρούσα συμφωνία 

συνάπτεται ως αποκλειστικής συνεργασίας υπέρ αυτής για τα πρώτα τρία (3) έτη 

συνεργασίας και προς τούτο το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ θα συνεργάζεται με αυτήν 

αποκλειστικώς, μη δυναμένης της παρούσης να λυθεί παρά μονον για σπουδαίο 

λόγο.  

 

VII. Επιδόσεις – Γνωστοποιήσεις 

 

Η μεταξύ των συμβαλλομένων έγγραφη επικοινωνία θα λαμβάνει χώρα στις εξής 

διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς fax και διευθύνσεις 

καταστημάτων: 

 α. info@condorex.gr, fax : 215-2159905, Αθήνα, οδός Φαλήρου αριθμ. 

15, Υπόψη κου Δ. Χαρισιάδη, για την “CONDOREX" 

 β. info.lefkadachamber@gmail.com, fax : 26450-21274, οδός Γολέμη αριθμ. 

5-7, Υπόψη κου Σ. Σκιαδαρέση, για το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

 

VIII. Διάρκεια της παρούσας συνεργασίας 

 

1) Η διάρκεια της παρούσας σχέσης - πλαίσιο ορίζεται αρχόμενη από την 

υπογραφή του παρόντος της και λήγει μετά την παρέλευση τριών (3) ετών.  Δύναται 

δε να παραταθεί για τρία (3) ακόμη έτη υπό την προυπόθεση ότι δεν θα καταγγελθεί 

από κάποιο συμβαλλόμενο μέρος τρείς (3) τουλάχιστον μήνες πριν την λήξη του 

παρόντος μνημονίου. 

2) Η κάθε επιμέρους συνεργασία μεταξύ “CONDOREX" και του ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ θα λύεται, κατόπιν καταγγελίας για κατ' αντικειμενική κρίση σπουδαίο 

λόγο και δη σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης της παρούσης. 

 



ΙΧ. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

 

1)      Στα πλαίσια υλοποίησης του παρόντος μνημονίου, αμφότερα τα 

συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την τήρηση των Αρχών προστασίας 

Προσωπικών δεδομένων, ως ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 

2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 

2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών. 

2) Στα πλαίσια της τήρησης της συγκεκριμένης Πολιτικής μας περί Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων, το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ θα ενεργεί ως λήπτης και 

των πρώτων πληροφοριών που θα συλλέγονται από πελάτες, προκειμένου αυτοί και 

η επιχείρησή τους να ταυτοποιηθεί, ήτοι τα στοιχεία επωνυμίας της επιχείρησης, τα 

στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου, τα πλήρη στοιχεία ταυτότητος του Νομίμου 

εκπροσώπου της επιχείρησης, ο αριθμός ΓΕΜΗ και το ΑΦΜ της επιχείρησης, οι 

κωδικοί taxisnet.  Στα πλαίσια της πρώτης φάσης υλοποίησης του μνημονίου, με την 

λήψη των πρώτων στοιχείων πελάτου, το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ θα ενεργεί ως 

Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, η δε “CONDOREX" ως 

εκτελούσα την επεξεργασία των δεδομένων αυτών. 

Στην συνέχεια, άμα τη διαβιβάσει των πρώτων πληροφοριών πελάτη στην 

“CONDOREX", η “CONDOREX" θα προβαίνει απευθείας προς τον πελάτη σε 

προαξιολόγηση του φακέλου και παροχή προσφοράς συνεργασίας. Με την έναρξη 

της συνεργασίας πελάτη με την “CONDOREX", η “CONDOREX" πλέον θα ενεργεί 

απευθείας με τον πελάτη ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και 

θα λαμβάνει αφενός μεν άπασες τις αναγκαίες περαιτέρω πληροφορίες προς 

διεκπεραίωση του έργου συμβουλευτικών Υπηρεσιών, αφετέρου δε θα γνωστοποιεί 

στον πελάτη την αιτία συλλογής των πληροφοριών και τα δικαιώματά του, καθώς και 

ποιες διαδικασίες ασφάλειας εφαρμόζονται για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων των πελατών. 

3) Η “CONDOREX" θα προβαίνει στην επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων, και σε εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας ή συνόλου εργασιών σε 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ των οποίων αναφέρονται ενδεικτικά: α) 



συλλογή, καταχώριση ή διατήρηση δεδομένων, β) οργάνωση ή τροποποίηση των 

δεδομένων, γ) ανάκτηση, αναζήτηση ή χρήση των δεδομένων, δ) αποκάλυψη των 

δεδομένων σε τρίτο μέρος (συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης) δ) διαγραφή ή 

καταστροφή των δεδομένων. Για τους επιχειρηματικούς πελάτες η “CONDOREX" θα 

προβαίνει στην λήψη επωνυμίας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, κωδικών taxisnet, διεύθυνσης, 

τηλέφωνο και email επικοινωνίας, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ή και αριθμού 

χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, και ανάλογα με την επιχειρηματική ιδιότητα θα 

συλλέγονται και πάσης φύσεως δεδομένα για τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής 

και τα οικονομικά της στοιχεία.   Σε κάθε περίπτωση, δεν θα γίνεται επεξεργασία σε 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ειδικής κατηγορίας που αποκαλύπτουν τη 

φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή 

φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά 

δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική ζωή 

φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, δεδομένα που αφορούν την 

υγεία. 

4) Η “CONDOREX" στα πλαίσια της εφαρμογής του παρόντος μνημονίου, με την 

έναρξη συνεργασίας απευθείας με τον πελάτη, θα υποχρεούται απολύτως (ως 

μόνη πλέον Υπεύθυνη επεξεργασίας ΠΔ) να διαφυλάσσει απόρρητα και ασφαλή τα 

προσωπικά στοιχεία πελατών από το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ή αλλά και κάθε τρίτο, κατ 

εφαρμογή των διατάξεων του ΓΚΠΔ και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων, ως ισχύουν σήμερα, και ως θα ισχύουν στο μέλλον και σε 

περίπτωση παραβίασης του είναι αποκλειστικά υπεύθυνη έναντι του Νόμου. 

 

Χ. Λοιπές διατάξεις 

 

1) Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι, κατά τη διάρκεια του παρόντος αλλά και 

μετά την οποτεδήποτε λύση του, δεν θα προσλάβουν, ούτε θα προσπαθήσουν να 

προσλάβουν ή προσελκύσουν, ή απασχολήσουν με οιονδήποτε τρόπο (ενδεικτικά με 

σύμβαση έργου, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, εξαρτημένη εργασία κλπ), ούτε 

θα προσεγγίσουν υπεργολάβους, εργαζόμενους, προστηθέντες, βοηθούς 

εκπλήρωσης, συνεργάτες του έτερου μέρους. Σε περίπτωση παράβασης του 

ανωτέρω όρου το θιγόμενο μέρος έχει δικαίωμα να ζητήσει της αποκατάσταση κάθε 

θετικής ή και αποθετικής ζημίας του από τέτοια παράνομη και αντισυμβατική 



συμπεριφορά. 

2) Το παρόν μνημόνιο και τα παραρτήματα αυτού αποτελούν το πλήρες και μοναδικό 

περιεχόμενο της μεταξύ των συμβαλλομένων μερών συμφωνίας, σε σχέση με το 

αντικείμενο αυτής και αντικαθιστά άλλως καταργεί, όλες τις τυχόν προηγούμενες 

προφορικές συμφωνίες μεταξύ τους. Καμία συμπλήρωση ή τροποποίηση του 

παρόντος δεν θα έχει ισχύ, εάν δεν γίνει εγγράφως και δεν φέρει τις υπογραφές των 

συμβαλλομένων. 

3) Αν οποιοδήποτε μέρος, οποιοσδήποτε όρος, ή οποιαδήποτε διάταξη του 

παρόντος κριθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο ή γίνει δεκτό από τους 

συμβαλλόμενους ότι έρχεται σε αντίθεση με νόμο ή είναι μη εκτελεστό, η εγκυρότητα 

και η ισχύς των υπολοίπων διατάξεων του παρόντος δεν θα επηρεάζεται από το 

γεγονός αυτό. 

4) Το παρόν μνημόνιο και όλα τα έγγραφα που μνημονεύονται σε αυτό, θα διέπονται 

από κάθε άποψη, συμπεριλαμβανομένης της εγκυρότητας, ερμηνείας και ισχύος, 

από το Ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά σε ό,τι αφορά στην ερμηνεία, στην 

εφαρμογή και στα εκατέρωθεν εκ του παρόντος δικαιώματα και υποχρεώσεις, θα 

επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών. 

5) Η καθυστέρηση εκ μέρους κάποιου συμβαλλόμενου να ασκήσει δικαιώματα του εκ 

του παρόντος, δεν θα ερμηνεύεται ή θεωρείται ότι αποτελεί παραίτηση από τα 

προβλεπόμενα δικαιώματα του αυτά. 

6) Οι επικεφαλίδες των ενοτήτων που περιέχονται στο παρόν τίθενται προς 

διευκόλυνση μόνον και δεν θα επηρεάζουν καθ' οιονδήποτε τρόπο την ερμηνεία ή 

την εφαρμογή οποιασδήποτε εκ των διατάξεων του παρόντος μνημονίου. 

7) Όλοι οι όροι του παρόντος μνημονίου συμφωνούνται από τα 

συμβαλλόμενα μέρη ως ουσιώδεις. 

Το παρόν αφού διαβάστηκε υπογράφεται σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα και κάθε 

συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για την “CONDOREX"  Για το Κέντρο Ανάπτυξης Καινοτομίας 

    και Επιχειρηματικότητας Επιμελητήριου Λευκαδας 


