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ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Στην ……………………………….σήμερα την ………………………………………………………… 

Η εταιρεία με την επωνυμία « ……..………………………………………………….» που εδρεύει στην 

………………………………….., με ΑΦΜ………………………………….. της Δ.Ο.Υ. ………………..και 

εκπροσωπείται νόμιμα από …………………………………………………………………………………..………….., 

(εφεξής καλούμενη το «Λαμβάνον Μέρος»   

ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΔΗΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΠΡΟΣ 

Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.», 

η οποία εδρεύει στην Λεωφ. Συγγρού 364, TK: 17674, Καλλιθέα Αττικής με Α.Φ.Μ. 998092132 

της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά (στο εξής αναφερόμενη ως «ΚΠΙΣΝ Α.Ε.») 

Τα εξής: 

1. Το Λαμβάνον Μέρος επιθυμεί να διερευνήσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με την 

ΚΠΙΣΝ ΑΕ με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών εστίασης (catering) σε 

φιλοξενούμενες στο ΚΠΙΣΝ εκδηλώσεις, εκτός του Φάρου, και τη λειτουργία των 

Opera Bars στο κτίριο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ)  (εφεξής ο «Σκοπός») και στο 

πλαίσιο του Σκοπού αυτού το Λαμβάνον Μέρος αναγνωρίζει ότι μπορεί να αποκτήσει 

πρόσβαση στις Εμπιστευτικές Πληροφορίες της ΚΠΙΣΝ Α.Ε., όπως ορίζονται 

κατωτέρω. 

2. «Εμπιστευτική Πληροφορία» για τους σκοπούς της παρούσας νοείται κάθε 

πληροφορία και υλικό, κάθε έγγραφο, κάθε στοιχείο και κάθε δεδομένο, τεχνικό ή 

μη,  (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πνευματικό δικαίωμα, τεχνογνωσία, 

σχέδιο, σχέδια κτιρίων, μελέτη, οικονομικά στοιχεία, στοιχεία διοικητικής 

οργάνωσης και λειτουργίας) και γενικά κάθε πληροφορία που αφορά την εν γένει 

σύσταση, λειτουργία ή οργάνωση της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. σε οποιαδήποτε μορφή (έντυπη ή 

ψηφιακή ή άλλη) που μπορεί να λάβει το Λαμβάνον Μέρος ή να του γνωστοποιηθεί 

από την ΚΠΙΣΝ Α.Ε. σε οποιαδήποτε μορφή (ηλεκτρονική, έντυπη ή προφορική ή 

άλλη) και με οποιοδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση αμφιβολίας, όλες οι πληροφορίες 

που περιέρχονται σε γνώση Λαμβάνοντος Μέρους, λογίζονται ως εμπιστευτικές. 

Διευκρινίζεται ότι δεν αποτελούν Εμπιστευτικές Πληροφορίες οι πληροφορίες που 

αφορούν την ΚΠΙΣΝ Α.Ε. και είναι νομίμως δημοσιευμένες ή προσβάσιμες από 

οποιονδήποτε τρίτο. 
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3. Το Λαμβάνον Μέρος θα διαφυλάξει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες και οφείλει να 

λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή αποκάλυψης/ 

διάθεσης/μεταβίβασης αυτών σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Το Λαμβάνον Μέρος 

δεν θα αποκαλύψει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε κανένα τρίτο πρόσωπο ούτε 

θα τις χρησιμοποιήσει για κανένα σκοπό, εκτός όπως προβλέπεται στην παρούσα.  

Εάν το Λαμβάνον Μέρος υποχρεωθεί από το νόμο στην αποκάλυψη οποιασδήποτε 

Εμπιστευτικής Πληροφορίας σε τρίτο θα πρέπει να ενημερώνει σχετικά την ΚΠΙΣΝ 

Α.Ε. τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από τέτοια αποκάλυψη.  

4. Το Λαμβάνον Μέρος θα περιορίσει την πρόσβαση στις Εμπιστευτικές Πληροφορίες 

μόνο σε εκείνα τα άτομα που τελούν υπό τον άμεσο έλεγχό του και, τα οποία, με τη 

γνώση και τη συναίνεση της ΚΠΙΣΝ Α.Ε., συνεργάζονται με το Λαμβάνον Μέρος για 

το σκοπό που προβλέπεται στην παρούσα και τα οποία υπόκεινται ήδη σε 

υποχρέωση εμπιστευτικότητας τουλάχιστον τόσο περιοριστική όσο και η αντίστοιχη 

υποχρέωση βάσει της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση, το Λαμβάνον Μέρος και τρίτα 

μέρη που συνδέονται με αυτό θα ευθύνονται αλληλεγγύως από κοινού και εις 

ολόκληρον έναντι της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. για τυχόν παραβίαση της παρούσας δήλωσης. 

5. Όλες οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες μαζί με τα τυχόν αντίγραφα τους, θα 

εξακολουθούν να παραμένουν στην αποκλειστική κυριότητα  της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. και το 

Λαμβάνον Μέρος δεν αποκτά κανένα ιδιοκτησιακό δικαίωμα σε αυτές ούτε θα 

διεκδικήσει οποιοδήποτε ιδιοκτησιακό δικαίωμα στο σύνολο ή τμήμα αυτών με 

οποιονδήποτε τρόπο. Το Λαμβάνον Μέρος θα επιστρέψει στην ΚΠΙΣΝ ΑΕ αμέσως, 

κατόπιν γραπτού αιτήματος της, τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων σε όλες τις μορφές, και θα διαγράψει τις 

Εμπιστευτικές Πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί σε οποιοδήποτε μαγνητικό ή 

οπτικό δίσκο ή μνήμη. 

6. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι ανωτέρω υποχρεώσεις το Λαμβάνον Μέρος, 

αποδέχεται τις ευθύνες και τις συνέπειες που απορρέουν από το εφαρμοστέο δίκαιο 

και θα αποζημιώσει την ΚΠΙΣΝ Α.Ε. για κάθε τυχόν θετική ή αποθετική ζημία που 

υποστεί. 

7. Η υπογραφή της παρούσας δήλωσης εμπιστευτικότητας ρητά διευκρινίζεται ότι δεν 

δημιουργεί καμία υποχρέωση σύναψης συμφωνίας ή πραγματοποίησης 

οποιασδήποτε συνεργασίας μεταξύ της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. και του Λαμβάνοντος Μέρους. 
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8. H παρούσα δήλωση θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό 

Δίκαιο. Τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την παρούσα δήλωση, θα υπάγονται 

στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας. 

9. Οι δεσμεύσεις που κατά ανωτέρω αναλαμβάνει το Λαμβάνον Μέρος έναντι της 

ΚΠΙΣΝ Α.Ε. ισχύουν εις το διηνεκές. 

[τόπος], [ημερομηνία] 

[Για το Λαμβάνον Μέρος] 

 

[Ονοματεπώνυμο] 

[Σφραγίδα] 

 

 


