ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το παρόν συμφωνητικό εμπιστευτικότητας τίθεται σε ισχύ σήμερα
την ................... (…..) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014, μεταξύ αφενός
(1) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» που εκτελεί το έργο με τον τίτλο
«ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΑΘΗΝΑΣ» και εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Ακαδημίας 7, εκπροσωπείται δε
νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνο
Μίχαλο, το οποίο παρακάτω θα αναφέρεται ως «Ανάδοχος Έργου», και αφετέρου
δε
(2) του …………………………………. του ……………… , κατοίκου ……………...,
οδός .................., αρι θ. ....... με αριθ μό Δελ τίου Αστυν ομι κής
Ταυτότητας………..που παρακάτω θα αναφέρεται ως «υπάλληλος του ΕΒΕΑ/
Σύμβουλος του ΕΒΕΑ/ Εξωτερικός Συνεργάτης του ΕΒΕΑ/ νόμιμος εκπρόσωπος
της εταιρείας……….».
Το παρόν συμφωνητικό συνάπτεται στο πλαίσιο του έργου «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ νεοφυών
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 465418, το οποίο εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ`
αριθμ. 68/ΕΦΔ61/16.1.2014 απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων και συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους.
Μεταξύ των ως άνω συμβαλλόμενων μερών συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα
ακόλουθα:
1. Ο/Η «Υπάλληλος του ΕΒΕΑ/ Σύμβουλος του ΕΒΕΑ/ Εξωτερικός Συνεργάτης/ Νόμιμος
εκπρόσωπος της εταιρείας……..» υποχρεούται να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για την
ύπαρξη και τους όρους οποιασδήποτε συμφωνίας, έγγραφης ή προφορικής που
συνάπτεται μεταξύ του Αναδόχου Έργου και του/της «Υπαλλήλου του ΕΒΕΑ/
Σύμβουλου του ΕΒΕΑ/ Εξωτερικού Συνεργάτη/ Νόμιμου εκπροσώπου της
εταιρείας…..», σε σχέση με τις υπηρεσίες που καλείται να εκτελέσει ο/η «Υπάλληλος
του ΕΒΕΑ/ Σύμβουλος του ΕΒΕΑ/ Εξωτερικός Συνεργάτης/ Νόμιμος εκπρόσωπος της
εταιρείας…..» για λογαριασμό του Αναδόχου Έργου.
2. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία, που παρέχονται από τον Ανάδοχο Έργου, στο
πλαίσιο των συζητήσεων, ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), παράδοσης
έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού προς τον/την «Υπάλληλο του ΕΒΕΑ/ Σύμβουλο του
ΕΒΕΑ/ Εξωτερικό Συνεργάτη/ Νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας», θεωρούνται
πνευματική ιδιοκτησία του αληθούς δικαιούχου αυτών. Κατά το ίδιο τρόπο ο ανωτέρω
δικαιούχος θεωρείται ιδιοκτήτης και όσων στοιχείων ή πληροφοριών δημιουργήθηκαν
ή αποκτήθηκαν από τον/την «Υπάλληλο του ΕΒΕΑ/ Σύμβουλο του ΕΒΕΑ/ Εξωτερικό
Συνεργάτη/ Νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας» κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών
του στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου.
3. Ο/Η «Υπάλληλος του ΕΒΕΑ/ Σύμβουλος του ΕΒΕΑ/ Εξωτερικός Συνεργάτης/ Νόμιμος
εκπρόσωπος της εταιρείας» δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει ή θα αποκαλύψει
τις πληροφορίες ή θα ανακοινώσει προφορικά ή θα διαρρεύσει εγγράφως ή µε
οποιονδήποτε άλλο τρόπο θα διαβιβάσει ή θα γνωστοποιήσει προς τρίτους εµπορικές
πληροφορίες, φόρµουλες, προγράµµατα λογισµικού, αποτελέσµατα ελέγχων, µελέτες,
υποδείγματα, σχέδια, φωτογραφίες, σκίτσα, προδιαγραφές ή άλλα επαγγελµατικά
µυστικά, τεχνογνωσία ή ευρήµατα των υποβληθεισών επιχειρηματικών ιδεών, για
οποιονδήποτε λόγο ή σκοπό, πέραν του σκοπού εκπλήρωσης των σχετικών
υποχρεώσεών του που απορρέουν από το ανωτέρω έργο ή στο πλαίσιο σύναψης
οποιασδήποτε συμφωνίας ή όπως αλλιώς ορίζεται με διαφορετικό τρόπο. Επίσης,
δεσμεύεται να διατηρεί τις εν λόγω πληροφορίες και τα ανωτέρω στοιχεία υπό
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απόλυτη εχεμύθεια και να αποτρέπει την εσφαλμένη χρήση ή γνωστοποίησή τους από
το προσωπικό, τους αντιπροσώπους, τους συνεργάτες ή τους υπεργολάβους του.
4. Η ως άνω υποχρέωση απορρήτου και εχεμύθειας του/της «Υπαλλήλου του ΕΒΕΑ/
Σύμβουλου του ΕΒΕΑ/ Εξωτερικού Συνεργάτη/ Νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας»
ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια μέχρι και την ολοκλήρωση όλων των υπηρεσιών που
υπόκεινται στο παρόν συμφωνητικό εμπιστευτικότητας και αναφέρονται στην
εκτέλεση του προαναφερόμενου έργου.
5. Το παρόν συμφωνητικό εμπιστευτικότητας και τα σχετικά με αυτό θέματα, διέπονται
από το ελληνικό δίκαιο, ανεξαρτήτως παρεκκλίσεων από τις προβλεπόμενες διατάξεις
και για κάθε διαφωνία ή διαφορά που προέρχεται από το παρόν συμφωνητικό,
αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια Αθηνών.
Σε πίστωση της ανωτέρω συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη υπέγραψαν το παρόν
συμφωνητικό εμπιστευτικότητας, το οποίο τίθεται σε ισχύ την ως άνω αναγραφόμενη
ημερομηνία.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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