ΠΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ ___________________
Επιστημονικά Υπεύθυνος: __________________________, (Βαθμίδα _____________________)
Σχολή/Τμήμα _____________________
Τομέας _____________________________
Τ. Θ. Παν. ____________, 541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. 2310 99 ____________ ‐ Fax 2310 99 _____________
e‐mail: _________________________

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Στ………………………………………………. (τόπος), σήμερα, την ……………………………….


Η υπηρεσία / οργανισμός / επιχείρηση με την επωνυμία
«………………………..……………………………………………………………………………
………………………………………………………………» με έδρα
...........................................................…………………………………………………………..
ΑΦΜ……………………………………, ∆ΟΥ………………………..………………………….,
που εκπροσωπείται νόμιμα από τον
……………………………………………………………………………………………………..,
(ιδιότητα) …………………………………………………….., στη συνέχεια καλούμενος ως
«Φορέας Υποδοχής»,



β. Ο / Η Φοιτητής / Φοιτήτρια
………………………………………………………………………………………..………….
της Σχολής/ Τμήματος ………………………………………………………………..………
στο εξής αναφερόμενος / η ως «Ασκούμενος/η»
επειδή:

 έχουν εκφράσει την επιθυμία να συνεργαστούν και ειδικότερα ο «Φορέας Υποδοχής» να
παρέχει θέση Πρακτικής Άσκησης στον / στην «Ασκούμενο / η»
 αναγνωρίζουν ότι προκειμένου να προχωρήσει αυτή η συνεργασία είναι αναγκαίο ο
«Φορέας Υποδοχής» να αποκαλύψει ορισμένες πληροφορίες στον / στην «Ασκούμενο /
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η» που αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες (είτε σε υλική είτε σε άυλη μορφή) (στο
εξής αποκαλούμενες «Εμπιστευτικές Πληροφορίες») και
 επειδή ο / η «Ασκούμενος / η» συμφωνεί να δεχθεί την αποκάλυψη τέτοιων
πληροφοριών σε μία βάση εμπιστευτικότητας και υπό τους περιορισμούς και τη δομή
αυτής της συμφωνίας,
τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και αποδέχονται τα εξής:
1. Ο / Η «Ασκούμενος /η» δε θα αποκαλύψει δια πράξεως του ούτε θα γίνει η αιτία να
αποκαλυφθούν σε οποιονδήποτε τρίτο οποιουδήποτε τύπου ή μορφής, οι γραπτές και
προφορικές αποκαλούμενες «Εμπιστευτικές Πληροφορίες», οι οποίες πρέπει να δοθούν ή
να αποκαλυφθούν στον / στην «Ασκούμενο / η» κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης.
Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο όρος «Εμπιστευτικές Πληροφορίες» δεν περιλαμβάνει
οποιαδήποτε πληροφορία η οποία:
1. είναι ήδη γνωστή στον / στην «Ασκούμενο / η» πριν την έναρξη της
Πρακτικής Άσκησης.
2. έχει γίνει ήδη γνωστή στον / στην «Ασκούμενο / η» από τον «Φορέα
Υποδοχής» χωρίς να υπάρχει ανάλογη σύμβαση.
3. έχει εγκριθεί η άρση του απορρήτου από το «Φορές Υποδοχής».
4. Η άρση του απορρήτου έχει γίνει ή γίνεται συμφώνως με την εφαρμογή του Νόμου.
2. Ο / Η «Ασκούμενος / η» ως εκ τούτου αναγνωρίζει ότι όλες οι «Εμπιστευτικές
Πληροφορίες»

ανήκουν μόνο

στον «Φορέα Υποδοχής»,

αποτελούν πολύτιμα

επαγγελματικά απόρρητα του και ότι η άνευ δικαιώματος ή εγκρίσεως αποκάλυψη αυτών ή
η χρήση αυτών από τον / την «Ασκούμενο / η» θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στο
«Φορέα Υποδοχής». Ο / Η «Ασκούμενος / η» συμφωνεί να χρησιμοποιεί τις
«Εμπιστευτικές Πληροφορίες» κατά τρόπο σύμφωνο με τους όρους και τις προϋποθέσεις
της παρούσης συμβάσεως.
3. Σε περίπτωση κατά την οποία η συνεργασία μεταξύ του / της «Ασκούμενου / ης» και του
«Φορέα Υποδοχής» διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο, τότε ο / η «Ασκούμενος / η»

θα

επιστρέψει στο «Φορέα Υποδοχής», όλα τα πλάνα, σχέδια, τα απτά αντικείμενα και
θέματα που περιλαμβάνονται στις «Εμπιστευτικές Πληροφορίες», συμπεριλαμβανομένων
όλων των αντιγράφων, των σχετικών σημειώσεων που αφορούν και (ή) την
επαναπαραγωγή αυτών, τα οποία ευρίσκονται στην κατοχή του / της «Ασκούμενου / η» ή
στα οποία ο / η «Ασκούμενος / η» έχει πρόσβαση.
4. Ο / Η «Ασκούμενος / η» αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι όλα όσα περιέχονται σε αυτή την
συμφωνία, δεν θα ερμηνευτούν ως παρέχοντα ή απονέμοντα, οποιοδήποτε δικαίωμα ή
άδεια στις «Εμπιστευτικές Πληροφορίες».
5. Η σύμβαση αυτή θα διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο.
6. Οι υποχρεώσεις και συμφωνίες του / της «Ασκούμενου / ης» που εμπεριέχονται στην
παρούσα σύμβαση θα ισχύουν για οποιαδήποτε αποκάλυψη μυστικών γίνει στον / στην
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«Ασκούμενο / η» από το «Φορέα Υποδοχής», μετά την έναρξη της Πρακτικής του / της
Άσκησης, σύμφωνα με την σύμβαση.
7. Εις πίστωση των ανωτέρω, τα μέρη έχουν δεόντως προκαλέσει την εκτέλεση / εφαρμογή
αυτής της σύμβασης την ως άνω ημερομηνία.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του

Ο / Η Ασκούμενος / η

Φορέα Υποδοχής

Π19

Έναρξη Ισχύος 1/7/2013

Έκδοση 2.1
Σελίδα 3 από 3

