ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Εμπιςτευτικό υμφωνθτικό
Σο παρόν κακορίηει τθν από κοινοφ ανταλλαγι εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν και
επαγγελματικϊν απορριτων ςτο πλαίςιο του Διαγωνιςμοφ "Οδφςςειεσ Καινοτομίασ 2012",
εφ εξισ "Διαγωνισμός", μεταξφ του ςυντονιςτι τθσ ομάδασ, ………………………................,
αποτελουμζνθσ
από
τουσ
..........................................................................................
......................................................................., εφ εξισ "Συντονιστής", του Πανεπιςτθμίου
Ιωαννίνων και τθσ εταιρείασ "Επιςτθμονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου Α.Ε.", εφ εξισ
«Ε.ΤΕ.Π.Η.».
Η κοινοποίθςθ των απόρρθτων αυτϊν ςτοιχείων πραγματοποιείται από το υντονιςτι ςτο
πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ τθσ ομάδασ του ςτο Διαγωνιςμό. Περιλαμβάνει οποιαδιποτε
ςτοιχεία αναφζρονται ςτθν ενότθτα "Περιγραφι πρόταςθσ/ιδζασ" τθσ "Αίτθςθσ
υμμετοχισ", κακϊσ και κάκε ςτοιχείο ςχετικό με τθν πρόταςθ/ιδζα που κα κοινοποιθκεί
ςτα επόμενα ςτάδια του Διαγωνιςμοφ. Σο Επαγγελματικό-Απόρρθτο κα παρζχεται βάςει
Νομικοφ Συστήματος.
Σο Επαγγελματικό-Απόρρθτο κοινοποιείται με μορφι δθμοςίευςθσ, γραπτισ ι προφορικισ
και περιλαμβάνει, ανεξαιρζτωσ, επιςτθμονικι πλθροφόρθςθ, τεχνογνωςία, διεργαςίεσ,
καινοτομίεσ, μεκόδουσ, ςχεδιαγράμματα, μοντζλα ςχεδίαςθσ, λογιςτικοφσ υπολογιςμοφσ,
τεχνικζσ, ειδικό εξοπλιςμό, μθχανιςμοφσ, προϊόντα, επιχειρθςιακζσ διεργαςίεσ, οικονομικά
ςτοιχεία, ςτοιχεία προμθκευτϊν, ςτοιχεία διαςποράσ, λειτουργικά ζξοδα, ςτοιχεία
λογιςμικοφ, θλεκτρονικά προγράμματα, βάςεισ δεδομζνων, ςτόχουσ ι γενικότερεσ
αναφορζσ και παρατθριςεισ.
Οι τρεισ (3) ςυμβαλλόμενοι ςυμφωνοφν ςτισ παρακάτω διατάξεισ:
1.

Κάκε μζλοσ (μζλθ τθσ ομάδασ ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό) που ζχει δικαίωμα
πρόςβαςθσ ςτο Επαγγελματικό-Απόρρθτο εφ εξισ , «Συμβαλλόμενος» κα διατθρεί
μυςτικό το Επαγγελματικό-Απόρρθτο του άλλου μζλουσ εφ εξισ,
«Αντισυμβαλλόμενος» και δεν κα κάνει χριςθ του Επαγγελματικοφ-Απόρρθτου για
λόγουσ που δεν αφοροφν το Διαγωνιςμό. φμφωνα με τουσ όρουσ αυτισ τθσ
ςυμφωνίασ, κάκε ςυμβαλλόμενοσ δεν κα επιτρζψει τθν αποκάλυψθ του
Επαγγελματικοφ-Απόρρθτου ςε τρίτουσ κατά τθ διάρκεια του Διαγωνιςμοφ ι ςε
οποιαδιποτε άλλθ χρονικι ςτιγμι ςτο μζλλον, και δεν κα κάνει χριςθ του
Επαγγελματικοφ-Απόρρθτου προσ όφελοσ οποιουδιποτε τρίτου μζλουσ.

2.

Κάκε ςυμβαλλόμενοσ ζχει δικαίωμα κοινοποίθςθσ του Επαγγελματικοφ-Απόρρθτου
αποκλειςτικά ςε εκείνουσ τουσ υπαλλιλουσ του-ςυνεργάτεσ, οι οποίοι χρειάηεται να
γνωρίηουν το Επαγγελματικό-Απόρρθτο για τθ διεκπεραίωςθ των επαγγελματικϊν

τουσ υποχρεϊςεων κατά τθ διάρκεια του Διαγωνιςμοφ. Κάκε ςυμβαλλόμενοσ είναι
υπεφκυνοσ για οποιαδιποτε ακζτθςθ τθσ ςυμφωνίασ εκ μζρουσ των υπαλλιλων του.
3.

Κάκε ςυμβαλλόμενοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ αρμόηουςεσ διαδικαςίεσ για τθ
διατιρθςθ τθσ ακεραιότθτασ του Επαγγελματικοφ-Απορριτου, διαδικαςίεσ ανάλογεσ
μ’ αυτζσ που ακολουκεί για τθ διατιρθςθ τθσ ακεραιότθτασ του δικοφ του
Επαγγελματικοφ-Απορριτου.

4.

Οι όροι αυτισ τθσ ςυμφωνίασ δεςμεφουν επίςθσ και τουσ αναδόχουσ των τριϊν (3)
μελϊν, ενϊ ιςχφουν μζχρι και πζντε ζτθ μετά τθ λιξθ του Διαγωνιςμοφ από τθν
υπογραφι του εν λόγω ςυμφωνθτικοφ.

5.

Oι όροι αυτισ τθσ ςυμφωνίασ δεν κεωροφν ωσ Επαγγελματικό-Απόρρθτο
οποιαδιποτε πλθροφορία ι γνϊςθ, θ οποία:
α.

Ζγινε γνωςτι ςτο ςυμβαλλόμενο τθ ςτιγμι τθσ κοινοποίθςθσ.

β.
Είχε δθμόςιο χαρακτιρα τθν ϊρα τθσ κοινοποίθςθσ ι απζκτθςε αργότερα
δθμόςιο χαρακτιρα εξαιτίασ παράλειψθσ ι ςχετικισ απόφαςθσ του ςυμβαλλόμενου
μζλουσ (περιοριςτικά μόνο εφόςον τα ςτοιχεία αποκτιςουν δθμόςιο χαρακτιρα).
γ.
Κοινοποιικθκε ςτο ςυμβαλλόμενο μζλοσ από κάποιο τρίτο μζλοσ, με τθν
προχπόκεςθ ότι, το τρίτο μζλοσ δεν απζκτθςε τθν πλθροφορία με άμεςο ι ζμμεςο
τρόπο από το ςυμβαλλόμενο μζλοσ και δεν ακζτθςε όρουσ ςυμφωνίασ ι
εμπιςτευτικισ ςχζςθσ για τθν απόκτθςθ των εν λόγω ςτοιχείων.
δ.
Αποκτικθκε ανεξάρτθτα από κάποιο από τα ςυμβαλλόμενα μζλθ, χωρίσ να
κίξει το Επαγγελματικό-Απόρρθτο του αντιςυμβαλλόμενου.
ε.
Απαιτείται να κοινοποιθκεί κατ’ εφαρμογι δικαςτικισ, διοικθτικισ ι
νομοκετικισ διαδικαςίασ ι βάςει αποδεικτικισ διαδικαςίασ, διενζργειασ
πραγματογνωμοςφνθσ, δικαςτικισ αγωγισ, άςκθςθσ αςτικϊν αξιϊςεων, δίωξθσ ι
αξίωςθσ. ε αυτι τθν περίπτωςθ ο ςυμβαλλόμενοσ κα πρζπει να το κάνει γνωςτό
ςτον αντιςυμβαλλόμενο, ζτςι ϊςτε ο τελευταίοσ να ζχει τθ δυνατότθτα αίτθςθσ
προςταςίασ δικαιωμάτων ι δικαιϊματοσ δικαςτικισ προςφυγισ.
6.

ε καμία περίπτωςθ, θ παροχι Επαγγελματικοφ-Απόρρθτου από τον
αντιςυμβαλλόμενο ςτο ςυμβαλλόμενο δεν κα πρζπει να αποτελεί οφτε να κεωρείται
ότι αποτελεί ςιωπθρι ι μθ άδεια εκμετάλλευςθσ εκ μζρουσ του ςυμβαλλόμενου για
κατάχρθςθ τθσ βιομθχανικισ ι πνευματικισ περιουςίασ του ΕπαγγελματικοφΑπόρρθτου. Κακζνασ από τουσ τρεισ (3) ςυμβαλλόμενουσ κα πρζπει να απζχει από
οποιαδιποτε προςπάκεια κατάςχεςθσ δικαιωμάτων βιομθχανικισ και πνευματικισ
περιουςίασ, δικαιϊματα τα οποία βαςίηονται εν μζρει ι αποκλειςτικά ςτο
Επαγγελματικό-Απόρρθτο του άλλου ςυμβαλλόμενου.

7.

Κανζνα από τα ςυμβαλλόμενα μζλθ δεν ζχει δικαίωμα πράξθσ εγγφθςθσ άμεςα ι
ζμμεςα, ωσ προσ οποιαδιποτε τεχνικι πλθροφορία που διακζτει,
ςυμπεριλαμβανομζνων ανεξαιρζτωσ ζμμεςων εγγυιςεων εμπορευςιμότθτασ, καλισ
φυςικισ κατάςταςθσ, απαλλαγισ παραποίθςθσ του δικαιϊματοσ ευρεςιτεχνίασ, είτε
αυτό προκφπτει εκ του νόμου, εκιμοτυπικά ι με άλλο τρόπο.

8.

Χωρίσ να αποκλείει ζνδικα μζςα, κάκε ςυμβαλλόμενοσ αναγνωρίηει ότι θ
αποηθμίωςθ δεν αποτελεί αποτελεςματικό ζνδικο μζςο, ςε περίπτωςθ που ακετιςει
τισ υποχρεϊςεισ του ςτον αντιςυμβαλλόμενο. Κατά ςυνζπεια, ο ςυμβαλλόμενοσ
αποδζχεται αίτθςθ προςωρινισ απαλλαγισ του αντιςυμβαλλόμενου μζλουσ, με
ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ του Επαγγελματικοφ –Απορριτου προσ όφελόσ του.

9.

Σο παρόν ςυμφωνθτικό ςυντάςςεται ςφμφωνα με τουσ νομοκετικοφσ κανόνεσ του
Ελλθνικοφ Κράτουσ.

Σο παρόν υμφωνθτικό ςυντάχκθκε ςε τρία (3) αντίγραφα και κάκε ςυμβαλλόμενο
μζροσ ζλαβε από ζνα.
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