Δήλωση Εμπιστευτικότητας
1. Ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει με την παρούσα την υποχρέωση να τηρεί
απόλυτη εχεμύθεια σε ό,τι αφορά στις Εμπιστευτικές Πληροφορίες που του
παρέχονται ή του είναι προσιτές λόγω της ιδιότητάς του και της σχέσης του με
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
2. Ορισμοί. Συνεργασία. Εμπιστευτικές Πληροφορίες.
Ο όρος Συνεργασία περιλαμβάνει την κύρια σύμβαση μεταξύ του
Αντισυμβαλλομένου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς λόγω της οποίας
υπογράφεται η παρούσα Δήλωση Εμπιστευτικότητας ή/και οποιασδήποτε
μορφής συνεργασία ή διαπραγμάτευση μεταξύ του Αντισυμβαλλομένου και της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με σκοπό τη σύναψη σημαντικής εμπορικής,
οικονομικής ή επενδυτικής συμφωνίας μεταξύ τους.
Ο όρος Εμπιστευτικές Πληροφορίες σημαίνει την ίδια τη Συνεργασία μεταξύ της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Αντισυμβαλλομένου καθώς και οποιαδήποτε
εμπορικά σημαντική πληροφορία σχετικά με την οργάνωση, τις υπηρεσίες, την
οικονομική διάρθρωση, τη χρηματοοικονομική πολιτική και τις συνεργασίες της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία έχει περιέλθει στον Αντισυμβαλλόμενο με
οποιοδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε υλική ή άυλη μορφή. Επίσης, ως
Εμπιστευτική Πληροφορία νοείται οποιαδήποτε πληροφορία χαρακτηρίζεται από
την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία ως εμπιστευτική, και οποιαδήποτε
πληροφορία γίνεται γνωστή στον Αντισυμβαλλόμενο κατά την εκτέλεση και έπ’
ευκαιρία της Συνεργασίας ή και της παρούσας Σύμβασης.
3.Υποχρεώσεις του Αντισυμβαλλομένου.
Ειδικότερα ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις:
- να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για οποιοδήποτε άλλο
σκοπό παρά μόνο για το αντικείμενο της εργασίας του και τις δραστηριότητές του
σε σχέση με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
- να μην ανακοινώνει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε άλλους συνεργάτες που
απασχολούνται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή σε τρίτους παρά μόνο όταν
αυτό είναι αναγκαίο για να φέρει σε πέρας το έργο που έχει αναλάβει και μόνο
ύστερα από σχετική έγγραφη εντολή και συναίνεση της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς
- να μην αναπαράγει οποτεδήποτε τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες ούτε να τις
αποθηκεύει σε ηλεκτρονική μορφή, παρά μόνο για να φέρει σε πέρας το έργο που
έχει αναλάβει από την Εργοδότρια Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση

αναπαραγωγής των πληροφοριών εν συνόλω ή εν μέρει τα αντίγραφα πρέπει να
φέρουν την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και θα τηρείται αρχείο όλων των αντιγράφων
- να διατηρεί υπό ασφαλείς συνθήκες το σύνολο των Εμπιστευτικών Πληροφοριών,
καθώς και οποιοδήποτε αντικείμενο που περιέχει Εμπιστευτικές Πληροφορίες
- να επιστρέφει, οποτεδήποτε, ύστερα από σχετικό αίτημα της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, το σύνολο ή μέρος των Εμπιστευτικών Πληροφοριών που
βρίσκονται στην κατοχή του
- να μην εκμεταλλεύεται τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες προκειμένου να
προσπορίσει ίδιο περιουσιακό όφελος, ιδίως από την απόκτηση ή εκχώρηση των
μετοχών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή άλλων δικαιωμάτων επί περιουσιακών
στοιχείων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από τον ίδιο ή μέσω τρίτων παρένθετων
προσώπων.
- να μην προβαίνει σε συναλλαγές με αντικείμενο την απόκτηση ή τη διάθεση ή
την απόπειρα διάθεσης ή απόκτησης για λογαριασμό του ή για λογαριασμό του ή
για λογαριασμό τρίτων άμεσα ή έμμεσα μετοχών, παραγώγων προϊόντων και
άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, χρησιμοποιώντας τις προνομιακές που έχει στη
διάθεση του λόγω της πρόσβασης που έχει σε αυτές, στα πλαίσια της συνεργασίας
με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
4. Σε περίπτωση λήξεως ή λύσεως της Συνεργασίας του Αντισυμβαλλόμενου με
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για οποιοδήποτε λόγο ή οποτεδήποτε του ζητηθεί
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ακόμα και πριν την λύση ή καταγγελία της
Συνεργασίας, αν διαπιστωθεί εκ μέρους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η με
οποιοδήποτε τρόπο παράβαση των όρων της παρούσας εκ μέρους του
Αντισυμβαλλομένου, αυτός είναι υποχρεωμένος:
(α) να σταματήσει αμέσως να κάνει χρήση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών
(β) να παραδώσει αμέσως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οποιαδήποτε
αντικείμενα ή έγγραφα τα οποία περιέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και
βρίσκονται στην κατοχή του ή, κατά παράβαση των όρων της παρούσας, στην
κατοχή τρίτων και
(γ) να ανακοινώσει εγγράφως κατάλογο των ονομάτων και διευθύνσεων των τρίτων
προσώπων στους οποίους ο Αντισυμβαλλόμενος έχει ανακοινώσει Εμπιστευτικές
Πληροφορίες, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ή κατά παράβαση αυτών.
5. Ρητά συνομολογείται ότι σε περίπτωση λήξεως ή λύσεως της Συνεργασίας του
Αντισυμβαλλόμενου με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οι υποχρεώσεις της παρ. α
του άρθρου 4 συνεχίζουν να βαρύνουν τον Αντισυμβαλλόμενο για δύο (2) χρόνια
μετά την κατά οποιονδήποτε τρόπο λήξη της Συνεργασίας.

6. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που
αναλαμβάνει με την παρούσα, ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται για την
αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
7. Πέρα από τη συμβατική και κατά νόμο αστική του ευθύνη, ο
Αντισυμβαλλόμενος φέρει και ποινική ευθύνη σύμφωνα με τις σχετικές
νομοθετικές διατάξεις για την προστασία του Επαγγελματικού και Βιομηχανικού
Απορρήτου ιδία δε με το άρθρο 371 του Ποινικού Κώδικα και τις διατάξεις των
άρθρων 16, 17, 18 του ν. 146/1914 περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού, καθώς και τις
διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας περί υποχρέωσης τήρησης
απορρήτου και μη εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών.
8. Κανένα από τα Μέρη δεν εκχωρεί στο άλλο με την παρούσα οποιαδήποτε
δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εφευρέσεις, πατέντες, εμπορικά μυστικά, πνευματικά
δικαιώματα ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής
ιδιοκτησίας.
(Αθήνα, ………….)
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Θεώρηση του νομίμου και του γνησίου της υπογραφής

