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Το παρόν έγγραφο ενσωµατώνει το σύνολο των Κανόνων
του EconAM (στο εξής, «οι Κανόνες») για το έτος 2021.
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Εισαγωγή
1. Γενικά. Το συνέδριο Athens Economics Arbitration & Mediation (στο
εξής “EconAM”) είναι η µοναδική διοργάνωση στην Ελλάδα που
στεγάζει την θεωρία και την προσοµοίωση των εµπορικών
διαπραγµατεύσεων, της κατάρτισης εµπορικών συµβάσεων και των
εναλλακτικών τρόπων επίλυσης εµπορικών διαφορών
(διαµεσολάβηση, διαιτησία, συµβιβασµός) υπό την ίδια σκέπη. Από
την πρώτη διοργάνωση του Μαΐου του 2018 έως και σήµερα έχει
προσελκύσει πάνω από 150 φοιτητές οικονοµικών και νοµικών
σχολών, οι οποίοι, αφενός παρακολουθούν workshops καθηγητών
Α.Ε.Ι. και επαγγελµατιών, αφετέρου, ανά οµάδες των δύο ατόµων,
συµµετέχουν σε προσοµοιώσεις ρεαλιστικών καταστάσεων του
κόσµου των επιχειρήσεων, τις οποίες και καλούνται να διαχειριστούν.
2. Χαρακτήρας του συνεδρίου. Το EconAM είναι µία µη κερδοσκοπική,
εκπαιδευτική διοργάνωση που απευθύνεται σε προπτυχιακούς
φοιτητές. Το EconAM δεν αποσκοπεί στο να είναι διαγωνισµός.
3. Σκοποί. Ως σκοποί του EconAM ορίζονται οι κάτωθι:
3.1. Η καλλιέργεια κουλτούρας συνεργασίας µεταξύ των φοιτητών
οικονοµικών και νοµικών σχολών, καθώς πρόκειται περί δύο
κλάδων που επαγγελµατικά καλούνται συχνά να συνεργαστούν,
3.2. Η εξοικείωση των συµµετεχόντων µε τακτικές και στρατηγικές των
εµπορικών διαπραγµατεύσεων,
3.3. Η εκµάθηση της διαδικασίας κατάρτισης µίας σύµβασης
(contract drafting) µε την αποτύπωση σε αυτή όρων που
αποτέλεσαν καρπούς διαπραγµατεύσεων,
3.4. Η γνωριµία µε τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών
(διαµεσολάβηση, διαιτησία, συµβιβασµός) µεταξύ εταιρειών,
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3.5. Η καλλιέργεια δεξιοτήτων (soft skills), απαραίτητων στον
µελλοντικό επαγγελµατία.

Διοργανωτές του EconAM
4. Διοργανωτές. Το EconAM διοργανώνεται αποκλειστικά από φυσικά
πρόσωπα, τα οποία συνεπικουρούνται από νοµικά πρόσωπα σε
συγκεκριµένες περιπτώσεις. Τα φυσικά πρόσωπα -

διοργανωτές

διακρίνονται στην ιδρυτική και στην οργανωτική οµάδα. Όπου στους
παρόντες Κανόνες γίνεται µνεία στον όρο «διοργανωτές» εννοούνται
τα µέλη αµφότερων των οµάδων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
5. H ιδρυτική οµάδα. Η ιδρυτική οµάδα αποτελείται από άτοµα που, είτε
συνέλαβαν, είτε εξέλιξαν στην τωρινή της µορφή την ιδέα του
συνεδρίου EconAM. Επιπλέον, τα ως άνω άτοµα συνδράµουν, υπό
διακριτούς ρόλους, την οργανωτική οµάδα στην προετοιµασία του
συνεδρίου. Τα µέλη της ιδρυτικής οµάδας είναι οι:
5.1. Βασιλική Γραβιά, πτυχιούχος της Νοµικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Είναι η υπεύθυνη του
EconAM ως project, καθώς και της διοργάνωσης εκδηλώσεων,
5.2. Αναστάσιος Καρδαµάκης, πτυχιούχος της Νοµικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Είναι ο
υπεύθυνος σύνταξης όλων των εγγράφων που σχετίζονται µε το
συνέδριο,
5.3. Ιωάννης Σκορδάς, πτυχιούχος του τµήµατος Οικονοµικής
Επιστήµης του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. O
6. Η οργανωτική οµάδα. Η οργανωτική οµάδα συµβάλλει στην
διοργάνωση του συνεδρίου, είτε αναπτύσσοντας αυτοτελώς δράση,
είτε επικουρώντας την ιδρυτική οµάδα. Για την χρονική περίοδο 2020 /
2021, τα µέλη της οργανωτικής οµάδας είναι οι:
6.1. Διονύσης Αλέξης, πτυχιούχος του τµήµατος Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου
Αθηνών. Συνδράµει τον Αναστάσιο Καρδαµάκη στη
διαµόρφωση των οικονοµικών στοιχείων των υποθέσεων,
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6.2. Ιωάννης Δελλής, προπτυχιακός φοιτητής της Νοµικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Είναι
επιφορτισµένος µε τη διαχείριση του case κατά τις ηµέρες του
συνεδρίου,
6.3. Παναγιώτα Λιοντάκη, προπτυχιακή φοιτήτρια της Νοµικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Συνδράµει τη Βασιλική Γραβιά στη διοργάνωση του συνεδρίου,
αναπτύσσοντας και δικές της πρωτοβουλίες,
6.4. Ιωνίκη Πουλάκη, προπτυχιακή φοιτήτρια της Νοµικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Συνδράµει
τη Βίκυ Γραβιά στη διοργάνωση του συνεδρίου, αναπτύσσοντας
και δικές της πρωτοβουλίες.
7. Εξουσίες µελών οργανωτικής οµάδας. Τα µέλη της οργανωτικής
οµάδας δεν µπορούν να προβαίνουν σε δεσµευτικές για το EconAM
δηλώσεις προς τρίτους, ούτε να αναλαµβάνουν υποχρεώσεις έναντι
τρίτων ή να απονέµουν δικαιώµατα σε τρίτους, στο όνοµα και για
λογαριασµό του EconAM, χωρίς τη ρητή, έγγραφη συναίνεση
τουλάχιστον ενός εκ των ιδρυτών, όπως αυτοί κατονοµάζονται στην
παράγραφο του παρόντος. Η συναίνεση αυτή πρέπει να
επιδεικνύεται στους τρίτους. Εξάλλου, οι ακριβείς διαχειριστικές
εξουσίες των µελών της οργανωτικής οµάδας καθορίζονται βάσει
εσωτερικής συµφωνίας µε τα µέλη της ιδρυτικής οµάδας.
8. Νοµικά πρόσωπα – υποστηρικτές. Το EconAM υποστηρίζουν
οικειοθελώς και άνευ αµοιβής, όσον αφορά σε ορισµένες πτυχές της
οργανωτικής διαδικασίας, ο Σύνδεσµος Ανωνύµων Εταιρειών και
Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης, καθώς και το Ελληνικό Κέντρο
Διαµεσολάβησης και Διαιτησίας. Διευκρινίζεται πως οι άνωθεν
φορείς δεν είναι διοργανωτές του EconAM.

Είδη διοργανώσεων
9. Το συνέδριο. Οι παρόντες Κανόνες, όπως και ο διακριτικός τίτλος
“EconAM” αναφέρονται στην κύρια εκδήλωση που διοργανώνεται
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από τα πρόσωπα των παραγράφων 4 - 7 κατά τον µήνα Δεκέµβριο
και φέρει την µορφή που περιγράφεται στις παραγράφους 42 – 44.
10. Λοιπές εκδηλώσεις. Οι διοργανωτές δύνανται να πραγµατοποιούν
και παρεπόµενες, µικρότερης έκτασης εκδηλώσεις κατά την διάρκεια
της χρονιάς, είτε ενηµερωτικού, είτε ακαδηµαϊκού, είτε, τέλος,
προσοµοιωτικού χαρακτήρα. Οι εκδηλώσεις αυτές περιλαµβάνουν
στην ονοµασία τους τον διακριτικό τίτλο “EconAM”.
11. Αναλογική εφαρµογή Κανόνων. Οι Kανόνες εφαρµόζονται
αναλογικά και σε κάθε άλλη δράση του EconAM, πέραν του
συνεδρίου του Δεκεµβρίου.

Τοποθεσία, γλώσσα διεξαγωγής και εφαρµοστέο
δίκαιο των υποθέσεων
12. Τοποθεσία. Το EconAM λαµβάνει χώρα στην Αθήνα, σε τοποθεσίες
που ανακοινώνονται εκ των προτέρων από τους διοργανωτές. Οι
συµµετέχοντες οφείλουν τα τηρούν απαρέγκλιτα τις υποδείξεις ή τους
κανόνες των κυρίων ή διαχειριστών των χώρων όπου φιλοξενούνται
οι εργασίες του συνεδρίου. Οι κανόνες και οι υποδείξεις των
τελευταίων κοινοποιούνται εκ των προτέρων στους συµµετέχοντες
από τους διοργανωτές. Αν διαπιστωθεί υπαίτια και καταλογιστή
παραβίαση τους, οι διοργανωτές του EconAM εκτιµούν, καθ’
απόλυτη διακριτική ευχέρεια, τις συνέπειες που αυτή θα επισύρει ως
προς τη συµµετοχή του παραβιάσαντος στις εργασίες του EconAM.
13. Γλώσσα διεξαγωγής. Όλες οι εργασίες του EconAM διεξάγονται στη
νέα ελληνική γλώσσα. Σε όσα έγγραφα του EconAM απαντώνται
όροι της αγγλικής ή άλλης γλώσσας, είτε αναγράφεται η ελληνική
τους µετάφραση, είτε παρέχεται επεξήγηση τους στην ελληνική.
14. Εφαρµοστέο δίκαιο. Αναφορικά µε το εφαρµοστέο δίκαιο κατά το
προσοµοιωτικό τµήµα του συνεδρίου, αυτό είναι το ελληνικό, ακόµα
και όταν η συµβατική σχέση παρουσιάζει στοιχεία αλλοδαπότητας.
Ειδικότερα, εφαρµόζονται, κατά βάση, διατάξεις των γενικών αρχών,
του γενικού και ειδικού ενοχικού δικαίου του Αστικού Κώδικα. Αν
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απαιτηθεί η εφαρµογή ειδικότερων νόµων (π.χ. του δικαίου
ορισµένων εµπορικών εταιρειών), οι σχετικές διατάξεις αποστέλλονται
εκ των προτέρων στους συµµετέχοντες. Επιπλέον, αναφορικά µε
τους τρόπους επίλυσης της συµβατικής διαφοράς, στη µεν
διαµεσολάβηση ισχύ έχει ο νόµος 4640/2019, στη δε διαιτησία,
αναλόγως, είτε ο νόµος 2735/1999, είτε τα άρθρα 867 επόµενα του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.

Συµµετοχή στο EconAM
15. Έγκυρη συµµετοχή. Προκειµένου να συµµετάσχει κάποιος έγκυρα
στο EconAM, απαιτείται να έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του στο
συνέδριο και να φέρει κατά τον χρόνο της ολοκλήρωσης αυτής την
ιδιότητα του φοιτητή. Η εγγραφή διακρίνεται σε δύο επιµέρους
βήµατα, αµφότερα εκ των οποίων πρέπει να πραγµατοποιηθούν ως
την εκπνοή της προθεσµίας που έχει ταχθεί για καθένα από αυτά
από τους διοργανωτές του EconAM. Τα βήµατα αυτά είναι η
υποβολή της φόρµας εγγραφής και η καταβολή εις ολόκληρον του
τέλους εγγραφής (registration fee).
16. Φόρµα εγγραφής. Η φόρµα εγγραφής ανευρίσκεται στο σχετικό
τµήµα της ιστοσελίδας του συνεδρίου και πρέπει να συµπληρωθεί
αποκλειστικά από το άτοµο που ενδιαφέρεται να συµµετάσχει στο
συνέδριο. Το άτοµο ευθύνεται για την γνησιότητα και την αλήθεια των
στοιχείων που υποβάλλονται στη φόρµα. Ηµιτελείς ή εκπρόθεσµες
φόρµες δεν θα λαµβάνονται καθόλου υπόψιν, εκτός αν συντρέχει
σπουδαίος λόγος που πρέπει να κοινοποιείται εγκαίρως στους
διοργανωτές.
17. Οι διοργανωτές δύνανται, καθ’ απόλυτη διακριτική ευχέρεια, να
απορρίψουν µία φόρµα εγγραφής. Κατά την άσκηση αυτής της
ευχέρειας λαµβάνονται υπόψιν παράγοντες όπως προγενέστερες
παραβάσεις των Κανόνων από τον υποβάλλοντα, κακόπιστη
συµπεριφορά σε προηγούµενες διοργανώσεις, πρόδηλη έλλειψη
ενδιαφέροντος για ουσιώδη συµµετοχή στο συνέδριο, έλλειψη
[5]

φοιτητικής ιδιότητας, συµπλήρωση του απώτατου αριθµού
συµµετεχόντων κ.α.. Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης, ο
υποβάλλων ενηµερώνεται σχετικά από τους διοργανωτές, µέσω
email.
18. Αν η αίτηση συµµετοχής που περιλαµβάνεται στη φόρµα εγγραφής
γίνει δεκτή, οι διοργανωτές επικοινωνούν µέσω email µε τον
ενδιαφερόµενο και του αποστέλλουν όλες τις πληροφορίες που
απαιτούνται προκειµένου να γίνει η πληρωµή του registration fee.
19. Τέλος Συµµετοχής (Registration fee). Το κόστος συµµετοχής
καθορίζεται κάθε χρόνο από την ιδρυτική οµάδα, αφού συνεκτιµήσει
όλα τα έξοδα του συνεδρίου και αποσκοπώντας στην αναλογία του
προς τις παροχές αυτού. Το fee ενσωµατώνει το δικαίωµα
συµµετοχής στο θεωρητικό και στο προσοµοιωτικό κοµµάτι του
συνεδρίου, την πρόσβαση στους χώρους του συνεδρίου, την
προσφορά γεύµατος / snacks / καφέ και αναψυκτικών, καθώς και τη
διανοµή εγγράφων και σχετικού συνεδριακού υλικού.
20. Το registration fee πρέπει να καταβληθεί εµπροθέσµως σε τραπεζικό
λογαριασµό που υποδεικνύεται από τους διοργανωτές. Η καταβολή
δύναται να πραγµατοποιηθεί, τόσο µε φυσική κατάθεση σε
υποκατάστηµα πιστωτικού ιδρύµατος, όσο και µε online µεταφορά
χρηµάτων, δια υπηρεσίας ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών.
Ανεξάρτητα από την επιλεγείσα µέθοδο πληρωµής, οποιαδήποτε
χρέωση σχετίζεται µε την καταβολή πρέπει να πληρωθεί από το
πρόσωπο που καταβάλει. Στον υποδεικνυθέντα λογαριασµό πρέπει
να πιστωθεί εις ολόκληρον το fee. Ο ενδιαφερόµενος που κατέβαλε
οφείλει να ενηµερώσει, εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος, τους
διοργανωτές του EconAM πως προέβη σε αυτή την πράξη. Η
ενηµέρωση πρέπει να γίνει µέσω email, στο οποίο θα πρέπει να έχει
επισυναφθεί και αποδεικτικό έγγραφο της καταβολής.
21. Για κάθε καταβολή, οι διοργανωτές θα εγχειρήσουν στο πρόσωπο
που κατέβαλλε νόµιµο παραστατικό πληρωµής.
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22. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης καταβολής, οι διοργανωτές εκτιµούν
ελεύθερα το αν θα επιτραπεί στον καταβάλλοντα η συµµετοχή στο
συνέδριο. Αν η συµµετοχή κριθεί ανεπίτρεπτη, το κατατεθέν ποσό
επιστρέφεται στον καταβάλλοντα.
23. Με την επιβεβαίωση της καταβολής του fee, η εγγραφή του
ενδιαφερόµενου θεωρείται ολοκληρωµένη. Εξ εκείνου του χρονικού
σηµείου, ως προς τις σχέσεις του µε το EconAM, προσλαµβάνει την
ιδιότητα του συµµετέχοντος.
24. Ακύρωση συµµετοχής, επιστροφή χρηµάτων. Κάθε συµµετέχων
δύναται, ανά πάσα στιγµή ως και την περάτωση των εργασιών του
συνεδρίου, να ακυρώσει τη συµµετοχή του. Η ακύρωση δεν επιφέρει
δυσµενείς συνέπειες όσον αφορά στη συµµετοχή του ακυρώσαντος
σε µελλοντικές δράσεις του EconAM, εκτός αν συντρέχουν οι λόγοι
που αναφέρονται στην παράγραφο 17. Σε κάθε περίπτωση, η
δήλωση της ακύρωσης της συµµετοχής πρέπει να κοινοποιείται
έγκαιρα στους διοργανωτές.
25. Αν η ακύρωση λάβει χώρα το αργότερο δεκαπέντε (15) ηµέρες προ
της έναρξης των εργασιών του συνεδρίου, ο συµµετέχων δικαιούται,
εφόσον το ζητήσει, να του επιστραφούν τα χρήµατα που κατέβαλε
ως τέλος εγγραφής.
26. Παρέκκλιση από τους κανόνες περί εγγραφής. Η διαδικασία
εγγραφής που περιγράφεται στις παραγράφους 15 – 25 συνιστά τον
µοναδικό έγκυρο τρόπο συµµετοχής στο EconAM. Οποιαδήποτε
παρέκκλιση από τη διαδικασία αυτή επιτρέπεται µόνο κατόπιν
συνεννόησης µε τους διοργανωτές και µόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις.

Οι οµάδες του EconAM
27. Σύνθεση. Κάθε οµάδα αποτελείται από δύο µέλη, µε το ένα να
αναλαµβάνει τον ρόλο του CEO µίας εταιρείας και το άλλο αυτόν του
νοµικού της συµβούλου. Το δεύτερο µέλος πρέπει υποχρεωτικά να
φοιτά σε Νοµική Σχολή ελληνικού Α.Ε.Ι ή της αλλοδαπής. Ωστόσο, σε
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περίπτωση που αµφότερα τα µέλη της οµάδας διαθέτουν νοµικό
background, δύναται αυτή να αποτελείται από δύο νοµικούς
συµβούλους, ως εντολοδόχους – διαπραγµατευτές του νοµικού
προσώπου.
28. Συγκρότηση. Η οµάδα συγκροτείται από τους διοργανωτές του
EconAM, κατόπιν της επιτυχούς εγγραφής όλων των συµµετεχόντων.
Η επιλογή των µελών της εκάστοτε οµάδας εναπόκειται στην
διακριτική ευχέρεια των διοργανωτών, ενώ λαµβάνεται υπόψιν σειρά
κριτηρίων, όπως η συνάφεια του περιεχοµένου των απαντήσεων στη
φόρµα εγγραφής και η εγγύτητα έτους φοίτησης σε προπτυχιακό
πρόγραµµα σπουδών.
29. Κατόπιν της συγκρότησης της οµάδας, οι διοργανωτές επικοινωνούν
µε αµφότερα τα µέλη της, αποστέλλοντας τους τα εκατέρωθεν
στοιχεία επικοινωνίας (email, social media), όπως αυτά έχουν
δηλωθεί στις φόρµες εγγραφής. Αν κάποιο µέλος δεν ανταποκρίνεται
στις προσπάθειες επικοινωνίας του άλλου, το τελευταίο υποχρεούται
να ενηµερώσει άµεσα τους διοργανωτές. Αν καταστεί αδύνατη και η
επικοινωνία των διοργανωτών µαζί του, τότε ακολουθείται η
διαδικασία που ορίζεται στη παράγραφο 31.
30. Επίλυση διαφωνιών. Κάθε διαφωνία που ανακύπτει σε σχέση µε την
εφαρµογή ή την ερµηνεία αυτών των κανόνων ανάµεσα στα µέλη
της ίδιας οµάδας ή ανάµεσα σε δύο διαφορετικές οµάδες, επιλύεται
κατά τρόπο δεσµευτικό από µέλος της ιδρυτικής οµάδας.
31. Αδυναµία συγκρότησης οµάδας. Σε περίπτωση αρχικής αδυναµίας
συγκρότησης οµάδας, οι διοργανωτές καταβάλλουν κάθε εύλογη
προσπάθεια ώστε το περισσεύον µέλος να ενταχθεί σε υπάρχουσα
οµάδα. Κατ΄αυτόν τον τρόπο δύνανται να υπάρχουν και τριµελείς
οµάδες στο EconAM.
32. Εξάλλου, σε περίπτωση επιγενόµενης αδυναµίας συγκρότησης
οµάδας, είτε θα εφαρµοστεί η διαδικασία της προηγούµενης
παραγράφου, είτε θα αναζητηθεί αντικαταστάτης από τους
διοργανωτές.
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33. Κάθε περίπτωση αδυναµίας συγκρότησης οµάδας πρέπει να
κοινοποιείται στους διοργανωτές εντός εύλογου χρονικού
διαστήµατος από την στιγµή που ο συµµετέχων έλαβε γνώση αυτής.
Σε κάθε περίπτωση, οι διοργανωτές δύνανται να επιληφθούν του
ζητήµατος αυτεπαγγέλτως.

Έγγραφα
34. Είδη εγγράφων. Προ του συνεδρίου, αλλά και κατά τη διάρκεια
αυτού, οι διοργανωτές αποστέλλουν στους συµµετέχοντες µία σειρά
εγγράφων. Αυτά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, στα σχετικά µε την
υπόθεση του προσοµοιωτικού τµήµατος του συνεδρίου και στα
επεξηγηµατικά αυτών. Ορισµένα εκ των εγγράφων είναι κοινά, ενώ
άλλα είναι εξατοµικευµένα για την κάθε οµάδα. Διανέµονται τόσο σε
ηλεκτρονική, όσο και σε έντυπη µορφή.
35. Στοιχειά που αναφέρονται στα έγγραφα της υπόθεσης. Όλα τα
στοιχεία τα οποία αναγράφονται στα έγγραφα της υπόθεσης
(ονόµατα φυσικών προσώπων, διακριτικοί τίτλοι και εµπορικές
επωνυµίες εταιρειών, µετοχικές / εταιρικές συνθέσεις, οικονοµικές
καταστάσεις, χρονολογίες, υπογραφές, διακριτικά γνωρίσµατα
προϊόντων) είναι προϊόντα µυθοπλασίας και οποιαδήποτε σχέση µε
την πραγµατικότητα είναι συµπτωµατική.
36. Αλήθεια / γνησιότητα του περιεχοµένου των εγγράφων. Όσα
πραγµατικά γεγονότα / περιστατικά αναφέρονται στα έγγραφα που
σχετίζονται µε την υπόθεση του EconAM θα πρέπει να εκλαµβάνονται
ως αληθή και γνήσια (δηλ. ότι ως διανοήµατα προέρχονται πράγµατι
από τον φερόµενο ως εκδότη του εγγράφου – δεν είναι προϊόντα
πλαστογραφίας). Με άλλα λόγια, δεσµεύουν τους συµµετέχοντες.
Αντίθετα, οι αξιολογικές κρίσεις (π.χ. η νοµική αξιολόγηση των
πραγµατικών περιστατικών από τα µέρη στα έγγραφα της
συµβατικής διαφοράς) δεν είναι δεσµευτικές. Οι συµµετέχοντες δεν
επιτρέπεται να εισάγουν πρόσθετα, κείµενα εκτός εγγράφων,
[9]

περιστατικά, εκτός και αν αυτά εξάγονται κατά λογική και αναγκαία
συνοχή από τα ήδη δοθέντα ή είναι γεγονότα ευρέως γνωστά. Στην
τελευταία κατηγορία ανήκουν π.χ. η πανδηµία του ιού SARS-Cov-2 και
η ύφεση που προκάλεσε σε αρκετές οικονοµίες. Ως παράδειγµα της
πρώτης κατηγορίας δίνεται το ακόλουθο:
37. Στο EconAM 2018, το αντικείµενο της σύµβασης ήταν η παροχή
άδειας χρήσης λογισµικού. Επιτρέπεται να υποθέσει κάποια οµάδα
πως η εταιρεία που δηµιούργησε το λογισµικό (και παραχωρούσε
την άδεια χρήσης του) είναι η πραγµατική δηµιουργός του και έχει
νοµίµως όλα τα δικαιώµατα επί αυτού. Εξάλλου, είναι ανεπίτρεπτη η
υπόθεση πως υπάρχουν και άλλες εταιρείες που έχουν αξιώσεις επί
της «πατρότητας» του λογισµικού, αν αυτή η πληροφορία δεν δίνεται
σε έγγραφο.
38. Προορισµός για αποκλειστική χρήση στις εργασίες του συνεδρίου.
Όλα τα έγγραφα τα οποία αποστέλλονται στου συµµετέχοντες, προ
και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, προορίζονται για αποκλειστική
χρήση µόνο από τους λήπτες καθ΄ εαυτούς, για όσο διαρκούν οι
εργασίες του συνεδρίου. Οι λήπτες των εγγράφων απαγορεύεται να
µοιράζονται το έγγραφο υλικό του EconAM µε τρίτους, µη
συµµετέχοντες στο συνέδριο, είτε φυσικά, είτε νοµικά πρόσωπα.
Τυχόν υπόνοιες των ιδρυτών περί παράβασης της εν λόγω
υποχρέωσης από συµµετέχοντα, θα επισύρει τον αποκλεισµό αυτού
από κάθε µελλοντική εκδήλωση του EconAM. Τυχόν σωρευτική
εφαρµογή της παραγράφου 39 δεν αποκλείεται, εφόσον η
κοινοποίηση των εγγράφων σε τρίτους συνεπάγεται προσβολή του
δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας των ιδρυτών του EconAM επί
των εγγράφων.
39. Προστασία από την κείµενη νοµοθεσία πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Όλα τα έγγραφα που διανέµονται στους συµµετέχοντες από τους
διοργανωτές του EconAM συνιστούν έργα υπό την έννοια του
άρθρου 2 του νόµου 2121/1993 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και
ισχύει σήµερα), µε δηµιουργό αυτών τον ιδρυτή του EconAM
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Αναστάσιο Καρδαµάκη, ο οποίος και διατηρεί τα αποκλειστικά
δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας επί αυτών. Τυχόν παραβίαση
των δικαιωµάτων αυτών µε οποιονδήποτε τρόπο συνεπάγεται τις
ευθύνες και επισύρει τις ποινές που ορίζει ο νόµος.
40. Πέραν αυτών, οι ιδρυτές δύνανται να αποκλείουν από κάθε
µελλοντική εκδήλωση του EconAM τον συµµετέχοντα που πρόσβαλε
δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας επί των διανεµόµενων
εγγράφων.
41. Αναλογική εφαρµογή σε οπτικοακουστικό υλικό (video). Οι
παράγραφοι

38 - 40 εφαρµόζονται αναλογικά και σε

οπτικοακουστικό υλικό που αποστέλλεται στους συµµετέχοντες από
τους διοργανωτές του EconAM.

Διαδικασία του συνεδρίου του EconAM
42. Θεωρητικό µέρος, προσοµοίωση. Το EconAM διακρίνεται σε ένα
θεωρητικό και ένα προσοµοιωτικό σκέλος. Το θεωρητικό προηγείται
χρονικά και περιλαµβάνει τη διενέργεια workshops που άπτονται της
θεµατολογίας του συνεδρίου. Από την άλλη, η προσοµοίωση
διακρίνεται περαιτέρω, αφενός στην διαπραγµάτευση και την
κατάρτιση µίας σύµβασης, αφετέρου στην επίλυση µίας συµβατικής
διαφοράς, µέσω του συµβιβασµού, της διαµεσολάβησης και της
διαιτησίας. Περισσότερες πληροφορίες για αµφότερα τα τµήµατα
του EconAM ανευρίσκονται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου
(www.econam.gr)
43. Επίβλεψη από εθελοντές του EconAM. Η πλειοψηφία των σταδίων
της προσοµοίωσης επιβλέπεται από εθελοντές του EconAM. Οι
αρµοδιότητες τους συνίστανται στην διευκόλυνση της επικοινωνίας
των συµµετεχόντων που επιβλέπουν µε τους διοργανωτές, καθώς και
στην διατύπωση σχολίων υπό µορφή “feedback” προς τους
πρώτους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δεν αποκλείεται η ενεργή
ανάµειξη τους στη διαδικασία την οποία επιτηρούν, προκειµένου να
βοηθήσουν τους συµµετέχοντες.
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44. Περάτωση εργασιών συνεδρίου, αξιολόγηση αυτού από τους
συµµετέχοντες. Το επίσηµο πέρας του συνεδρίου κηρύσσεται σε
ξεχωριστή συγκέντρωση συµµετεχόντων και διοργανωτών που
λαµβάνει χώρα αµέσως µετά την ολοκλήρωση του προσοµοιωτικού
τµήµατος.
45. Μετά το συνέδριο, αποστέλλεται στους συµµετέχοντες ηλεκτρονικός
σύνδεσµος µε τον οποίο µπορούν να απαντήσουν σε ένα σύντοµο
ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης (feedback form) του συνεδρίου. Οι
απαντήσεις είναι ανώνυµες και αξιοποιούνται προς την κατεύθυνση
της βελτίωσης των παροχών και των διαδικασιών του EconAM.
46. Βεβαιώσεις συµµετοχής. Όποιος συµµετείχε σε όλες τις εργασίες του
συνεδρίου, τόσο του θεωρητικού, όσο και το προσοµοιωτικού
τµήµατος του, λαµβάνει βεβαίωση συµµετοχής από τους
διοργανωτές. Η βεβαίωση αποστέλλεται σε ηλεκτρονική µορφή στο
email που έχει δηλώσει ο συµµετέχων. Οι διοργανωτές δύνανται να
µην χορηγήσουν τη σχετική βεβαίωση σε συµµετέχοντες που δεν
συµµορφώθηκαν προς τις παραγράφους 12, 48 – 50 των Κανόνων.
47. Αλλαγές στη διαδικασία. Η διαδικασία των παραγράφων 42 - 44
µπορεί να τροποποιηθεί, ανά πάσα στιγµή, τόσο πριν, όσο και κατά
τη διάρκεια του συνεδρίου από την ιδρυτική οµάδα για λόγους
οικονοµίας του συνεδρίου ή ανωτέρας βίας, µε γνώµονα το
συµφέρον των συµµετεχόντων. Οι τελευταίοι ενηµερώνονται έγκαιρα
για τυχόν τροποποιήσεις.

Αρχές Δεοντολογίας του EconAM
48. Πεδίο εφαρµογής. Οι αρχές δεοντολογίας του EconAM
καταλαµβάνουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που εµπλέκονται µε αυτό
(οργανωτική οµάδα, συµµετέχοντες, εθελοντές, διαµεσολαβητές,
διαιτητές) (στο εξής, «τα εµπλεκόµενα µέρη») και ρυθµίζουν τις
εκατέρωθεν σχέσεις τους. Ακόµα καταλαµβάνουν ολόκληρο το
χρονικό διάστηµα για το οποίο διαρκούν οι εργασίες του EconAM,
πλέον του διαστήµατος προετοιµασίας αυτού. Η εφαρµογή τους
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είναι υποχρεωτική και τυχόν αντίθετη συµφωνία µεταξύ των
εµπλεκόµενων µερών δεν αναπτύσσει ισχύ.
49. Παραβίαση αρχών. Η παραβίαση των αρχών δεοντολογίας
αξιολογείται ελεύθερα από τους Ιδρυτές του EconAM, εκτός αν
ορίζεται ειδικότερη συνέπεια της παραβίασης τους από παράγραφο
των Κανόνων του συνεδρίου. Καθένα από τα εµπλεκόµενα µέρη,
όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 48, µπορεί να θέσει υπόψιν
της ιδρυτικής οµάδας περιστατικό ενδεχόµενης παραβίασης των
αρχών. Για τους σκοπούς των Κανόνων, παραβίαση των αρχών
θεωρείται κάθε υπαίτια πράξη ή παράλειψη που µπορεί να
καταλογισθεί σε εµπλεκόµενο µέρος.
50.Απαρίθµηση αρχών δεοντολογίας.
50.1.Οι σχέσεις µεταξύ των εµπλεκόµενων µερών πρέπει να
βασίζονται στην αµοιβαία εµπιστοσύνη. Κάθε µέρος οφείλει να
συµπεριφέρεται απέναντι στα υπόλοιπα µε τον πρέποντα
σεβασµό και µε αξιοπρέπεια.
50.2.Κάθε µέρος οφείλει στα υπόλοιπα ίσο σεβασµό και µέριµνα,
ανεξάρτητα από το φύλο τους, τον σεξουαλικό τους
προσανατολισµό, την εθνική τους προέλευση, τις θρησκευτικές ή
άλλες πεποιθήσεις τους.
50.3.Κάθε µέρος οφείλει να µην προβαίνει σε πράξεις παρενόχλησης
των υπολοίπων. Αυτές περιλαµβάνουν σκόπιµα, επιθετικά ή
απαξιωτικά, σχόλια που αφορούν στο φύλο, τον σεξουαλικό
προσανατολισµό, την εθνική προέλευση, τις θρησκευτικές ή
άλλες πεποιθήσεις, σχόλια προσβλητικά της τιµής και της
υπόληψης του µέρους, απόπειρες εκφοβισµού, εκτόξευση
απειλών, άνευ συναίνεσης µέρους φωτογράφηση ή
βιντεοσκόπηση αυτού, άνευ συναίνεσης µέρους σωµατική
επαφή µε αυτό, συνεχείς διακοπές µέρους ενόσω αυτό µιλά.
50.4.Απαγορεύεται η άσκηση σωµατικής βίας εις βάρος
οποιουδήποτε µέρους.
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50.5.Όλα τα µέρη οφείλουν να επιλύουν τις µεταξύ τους διαφωνίες µε
πολιτισµένο τρόπο και να απέχουν από προσβλητικές
χειρονοµίες και υβριστικές φράσεις.
50.6.Κατά το θεωρητικό µέρος του συνεδρίου, τα µέρη οφείλουν να
µην παρεµποδίζουν τους οµιλητές κατά την παράδοση των
workshops, να ακολουθούν τις υποδείξεις του διευθύνοντος τη
συζήτηση και να υποβάλλουν ερωτήσεις επιδεικνύοντας τον
πρέποντα σεβασµό.
50.7.Κ α τ ά τ η ν π ρ ο σ ο µ ο ί ω σ η , τ α µ έ ρ η υ π ο χ ρ ε ο ύ ν τ α ι ν α
συµπεριφέρονται καλόπιστα, να σέβονται τις οδηγίες διεξαγωγής
των προσοµοιωτικών σταδίων και να φροντίζουν ώστε τα
υπόλοιπα µέρη να έχουν τον χρόνο και την άνεση να
εκφραστούν.
50.8.Η ο ρ γ α ν ω τ ι κ ή ο µ ά δ α υ π ο χ ρ ε ο ύ τ α ι ν α α ι τ ι ο λ ο γ ε ί
εµπεριστατωµένα κάθε απόφαση της µε την οποία, είτε
παρεκκλίνει από τους Κανόνες, είτε επιβάλλει κύρωση που
προβλέπεται από αυτούς, είτε, τέλος, απορρίπτει αίτηµα κάποιου
µέρους.
50.9.Κατά τις εργασίες του συνεδρίου, όλα τα εµπλεκόµενα µέρη
οφείλουν να είναι ενδεδυµένα σε “business casual” dress code.
Ακόµα οφείλουν να καπνίζουν µόνο σε χώρους όπου επιτρέπεται
το κάπνισµα. Η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και η χρήση
απαγορευµένων από τον νόµο ουσιών δεν επιτρέπεται καθ΄όλη
την διάρκεια των εργασιών του EconAM.

Πανδηµία της νόσου Covid-19
51. Αλλαγή σε τρόπο διεξαγωγής του EconAM. Σε περίπτωση που δεν
είναι, είτε εφικτή, ή απρόσφορη για λόγους δηµόσιας υγείας, η
διοργάνωση του EconAM δια ζώσης, αυτό θα λάβει χώρα online. Οι
διοργανωτές θα καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια προκειµένου
να υπερκεραστούν όσα προβλήµατα προκύψουν από την µεταβολή
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του τρόπου διεξαγωγής, για τον οποίο θα έχει υπάρξει έγκαιρη
δηµόσια ανακοίνωση. Οι Κανόνες εφαρµόζονται και επί του online
EconAM.
52. Δια ζώσης διεξαγωγή, διαρκούσης της πανδηµίας. Σε περίπτωση
που είναι εφικτή, αλλά και πρόσφορη εξ απόψεως δηµόσιας υγείας,
η δια ζώσης διοργάνωση του EconAM, ενόσω διαρκεί η πανδηµία,
ισχύουν τα ακόλουθα. Όλα τα εµπλεκόµενα µέρη, κατά την έννοια
της παραγράφου 48, υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία
δηλώνουν πως επιθυµούν να συµµετάσχουν στο συνέδριο
αναλαµβάνοντας την ατοµική τους ευθύνη, κατά δεύτερον, δε, πως
αναλαµβάνουν την υποχρέωση να τηρήσουν όλα τα απαραίτητα
υγειονοµικά πρωτόκολλα που αφορούν στον περιορισµό της
διασποράς του ιού. Με τον όρο «υγειονοµικά πρωτόκολλα»
εννοούνται οι νόµοι, οι υπουργικές αποφάσεις, λοιπές διοικητικές
πράξεις και οι συστάσεις του Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας,
καθώς και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας.
53. Οποιαδήποτε υπαίτια και καταλογιστή παραβίαση των υγειονοµικών
πρωτοκόλλων επισύρει την άµεση αποβολή του παραβιάσαντος
από το συνέδριο.

Πολιτική Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού
Χαρακτήρα
54. Γενικά, σκοποί επεξεργασίας. Το EconAM είναι µία εκπαιδευτική
εκδήλωση, για την πραγµάτωση της οποίας απαιτείται η συλλογή,
αποθήκευση, χρήση και εν γένει επεξεργασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα. Αναλυτικότερα, οι σκοποί για τους οποίους
λαµβάνει χώρα η επεξεργασία των δεδοµένων είναι η ευχερής
διευθέτηση ζητηµάτων που ανάγονται στην εγγραφή και στη
συµµετοχή στο συνέδριο, η επικοινωνία κατά τη διάρκεια του
συνεδρίου, η παρουσίαση της εκδήλωσης στην ιστοσελίδα και τους
λογαριασµούς κοινωνικής δικτύωσης του EconAM που
απαριθµούνται στην παράγραφο 71 (στο εξής, «σκοπός
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marketing»), καθώς και η επικοινωνία µετά το συνέδριο, ώστε να
λάβουν χώρα οι αποστολές που προβλέπονται στις παραγράφους
45 και 46.
55. Η παρούσα πολιτική βασίζεται στο Γενικό Κανονισµό Προσωπικών
Δεδοµένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), καθώς και στον ελληνικό
νόµο 4624/2019.
56. Έννοιες. Η παρούσα πολιτική χρησιµοποιεί έννοιες που ορίζονται
στο άρθρο 4 του ΓΚΠΔ, καθώς και στο άρθρο 4 του νόµου
4624/2019.
57. Υπεύθυνος προστασίας δεδοµένων (DPO). Ιδιωτικός φορέας, κατά
την έννοια του άρθρου 4 του νόµου 4624/2019, συγκεκριµένα τα
φυσικά πρόσωπα – διοργανωτές του EconAM, όπως αυτά ορίζονται
στις παραγράφους 4 – 6 του παρόντος.
58. Συλλογή δεδοµένων. Για επεξεργασία συλλέγονται οι κάτωθι
κατηγορίες δεδοµένων:
58.1.Στοιχεία ταυτοποίησης, συγκεκριµένα το ονοµατεπώνυµο, η
ηλικία, και η πανεπιστηµιακή σχολή φοίτησης.
58.2.Στοιχεία επικοινωνίας και συγκεκριµένα η διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email), καθώς και οι διευθύνσεις
των µέσων κοινωνικής δικτύωσης “Facebook” και “LinkedIn”.
58.3.Στοιχεία συναλλαγής και συγκεκριµένα το αποδεικτικό κατάθεσης
του ποσού που αντιστοιχεί στο τέλος εγγραφής του συνεδρίου σε
λογαριασµό του Συνδέσµου Ανωνύµων Εταιρειών και Ε.Π.Ε.. Δεν
επεξεργάζονται τα οικονοµικά στοιχεία που αναγράφονται επί του
αποδεικτικού, όπως ο τραπεζικός λογαριασµός.
58.4.Φωτογραφίες ή τυχόν άλλο υλικό από εκδηλώσεις του EconAM.
58.5.Δεδοµένα που αφορούν σε αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας
και συλλέγονται ηλεκτρονικά κατά τη χρήση της ιστοσελίδας
(www.econam.gr) , όπως διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου
(IP address).
59. Τρόπος συλλογής των δεδοµένων. Η συλλογή των δεδοµένων
γίνεται, είτε κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα του EconAM, είτε κατά
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τη συµµετοχή σε εκδηλώσεις του EconAM, είτε, τέλος, κατά την
ηλεκτρονική επικοινωνία µε τους διοργανωτές του EconAM.
60. Νοµική βάση της επεξεργασίας. Η συλλογή, χρήση και εν γένει
επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων γίνεται µόνο κατόπιν
συναίνεσης των υποκειµένων, ή αν ο ίδιος ο νόµος το επιτρέπει
(άρθρο 6 του ΓΚΠΔ). Σε περίπτωση συγκατάθεσης, αυτή λαµβάνεται
σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ΓΚΠΔ και άρθρο 49 του νόµου
4624/2019. Η συγκατάθεση ανακαλείται ελεύθερα οποτεδήποτε,
χωρίς να θιγεί η νοµιµότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη
συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της. Η άσκηση του
δικαιώµατος ανάκλησης γίνεται µε τον τρόπο που ορίζεται στην
παράγραφο 65.
61. Τόπος επεξεργασίας. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων
λαµβάνει χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δη εντός της
Ελληνικής Δηµοκρατίας.
62. Αποδέκτες των δεδοµένων. Τα δεδοµένα που συλλέγονται τυγχάνουν
επεξεργασίας από τους διοργανωτές του EconAM, προς τους
σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 54.
63. Χρόνος διατήρησης των δεδοµένων. Ο χρόνος διατήρησης των
δεδοµένων ποικίλει ανάλογα µε τον σκοπό της επεξεργασίας. Για
όλους τους άλλους σκοπούς, πλην αυτού του marketing, οι
διοργανωτές διατηρούν τα δεδοµένα έως και την αποστολή των
βεβαιώσεων συµµετοχής στους συµµετέχοντες της εκδήλωσης. Για
σκοπό marketing, διατηρούνται µόνο οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου, το ονοµατεπώνυµο, τα δεδοµένα των φωτογραφιών
και τυχόν άλλο υλικό από εκδηλώσεις του EconAM για χρονικό
διάστηµα από 5 (πέντε) έως 10 (δέκα) έτη από τη λήψη συναίνεσης
και τη συλλογή αυτών.
64. Τα δικαιώµατα των υποκειµένων επεξεργασίας προσωπικών
δεδοµένων. Το υποκείµενο έχει ανά πάσα στιγµή το δικαίωµα:
64.1.Πρόσβασης στα δεδοµένα του, ζητώντας πληροφόρηση για τα
δεδοµένα που το αφορούν.
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64.2.Διόρθωσης ανακριβών ή συµπλήρωσης ελλιπών δεδοµένων
που το αφορούν.
64.3.Διαγραφής των δεδοµένων που το αφορούν, εκτός αν συντρέχει
κάποια περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ΓΚΠΔ.
64.4.Περιορισµού της επεξεργασίας των δεδοµένων του.
64.5.Εναντίωσης υπό τους όρους του άρθρου 21 του ΓΚΠΔ.
64.6.Φορητότητας των δεδοµένων, ήτοι το δικαίωµα να λαµβάνει τα
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και τα
οποία έχει παράσχει στον υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δοµηµένο,
κοινώς χρησιµοποιούµενο και αναγνώσιµο από µηχανήµατα
µορφότυπο, καθώς και το δικαίωµα να διαβιβάζει τα εν λόγω
δεδοµένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση
από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα.
64.7.Να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) ως αρµόδια εθνική
εποπτική αρχή, εφόσον θεωρεί ότι προσβάλλονται τα δικαιώµατά
του από την επεξεργασία των δεδοµένων του.
65. Άσκηση των δικαιωµάτων. Η άσκηση των ως άνω δικαιωµάτων,
πλην αυτού της παραγράφου 64.7, γίνεται κατόπιν επικοινωνίας µε
τους διοργανωτές του EconAM, µέσω των επίσηµων διαύλων
επικοινωνίας που αναγράφονται στην παράγραφο 71. Αν δεν
υφίσταται κάποιος νόµιµος λόγος άρνησης ικανοποίησης του
αιτήµατος του υποκειµένου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας προβαίνει σε
εκπλήρωση αυτού χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
66. Ηµεροµηνία ισχύος. Η πολιτική ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2021,
µέχρι αναθεώρησης αυτής για νοµικούς ή πραγµατικούς λόγους.
67. Παραποµπή σε σχετική νοµοθεσία. Ο ΓΚΠΔ ανευρίσκεται στην
ελληνική στη διεύθυνση «https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/
oj», ενώ ο νόµος 4624/2019 στη διεύθυνση «https://cutt.ly/hh1j8y0».

Λοιπές διατάξεις
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68. Γνώση των Κανόνων. Οι Κανόνες είναι αναρτηµένοι σε µορφή
εγγράφου PDF και δηµόσια προσβάσιµοι στην ιστοσελίδα του
συνεδρίου (www.econam.gr). Ακόµα, γίνεται παραποµπή σε αυτούς
µέσω συνδέσµου στην φόρµα εγγραφής. Ως εκ τούτου, κατά τον
χρόνο υποβολής της εν λόγω φόρµας, τεκµαίρεται η γνώση
ύπαρξης των κανόνων.
69. Ερµηνεία. Οι Κανόνες ερµηνεύονται αυθεντικά από τους συντάκτες
τους, ήτοι την ιδρυτική οµάδα του EconAM, κατά την βούληση αυτής.
Οποιοδήποτε ζήτηµα ερµηνείας γεννάται θα πρέπει να τίθεται υπόψιν
των µελών της τελευταίας.
70. Παρελθοντικές πρακτικές και Κανόνες. Το παρόν έγγραφο και µόνο
αυτό ενσωµατώνει το σύνολο των Κανόνων που διέπουν την
διοργάνωση του EconAM. Η επίκληση παρελθοντικών πρακτικών
αναφορικά µε τη διενέργεια του συνεδρίου δεν συνιστά µία αποδεκτή
δικαιολογητική βάση της αποτυχίας συµµόρφωσης µε τους Κανόνες.
71. Επίσηµοι δίαυλοι επικοινωνίας µε το EconAM. . Όπου στους Κανόνες
γίνεται µνεία της εκατέρωθεν επικοινωνίας µεταξύ διοργανωτών και
συµµετεχόντων, αυτή µπορεί να λάβει χώρα µε κάθε πρόσφορο
µέσο που αναγνωρίζεται ως επίσηµος δίαυλος επικοινωνίας του
συνεδρίου. Περιοριστικά αναφερόµενοι, αυτοί οι δίαυλοι είναι οι
ακόλουθοι:
71.1.Email (econam.athens@gmail.com)
71.2.Website (www.econam.gr)
71.3.LinkedIn (The Athens EconAM Conference)
71.4.Facebook (The Athens EconAM Conference)
71.5.Instagram (econam.athens)
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