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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ ΤΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

1. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ παρέχει διά του Συμβούλου τις συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις
Επιχειρήσεις χωρίς οιαδήποτε επιβάρυνση τους. Οι Επιχειρήσεις δεν καταβάλουν
οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση στο Σύμβουλο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Επίσης, οι
Επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται να απασχολήσουν το Σύμβουλο καθοιονδήποτε τρόπο
και για οποιοδήποτε αντικείμενο, με ή χωρίς αμοιβή, πέραν του καθορισθέντος
αντικειμένου, κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
2. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ παρέχει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις Επιχειρήσεις,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη
έναντι των επιχειρήσεων για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, τυχόν
προκύψει από την εκ μέρους της ωφελουμένης επιχειρήσεως εφαρμογής των
συμβουλευτικών υπηρεσιών του παρόντος συμφωνητικού. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, χωρίς
την

προηγούμενη

γραπτή

συναίνεση

των

Επιχειρήσεων

δεν

αποκαλύπτει

εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που έλαβε γνώση κατά την
υλοποίηση του έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα των οποίων λαμβάνει
γνώση κατά τη διάρκεια της συνεργασίας.
3. Οι Επιχειρήσεις συνεργάζονται ουσιαστικά με το Σύμβουλο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ,
παρέχοντάς του το σύνολο των στοιχείων και πληροφοριών που θα ζητηθούν, στο
πλαίσιο των δωρεάν παρεχόμενων υπηρεσιών προς αυτές, εφόσον ο Σύμβουλος τις
κρίνει απαραίτητες για την παροχή των υπηρεσιών του.
4. Οι Επιχειρήσεις και οι εκπρόσωποι τους καθώς και οι προστηθέντες αυτών θα
πρέπει να είναι πρόθυμοι, να δέχονται την καθοδήγηση και τις συμβουλές του
Συμβούλου, να συνεργάζονται μαζί του με πνεύμα καλής πίστης, να τον
υποστηρίζουν ενεργά για την παροχή ή ανεύρεση πληροφοριών και στοιχείων των
επιχειρήσεων αναγκαίων για την παροχή των υπηρεσιών του, να αναγνωρίζουν το
ρόλο και τη θέση του Συμβούλου, να διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο και τα
μέσα, προκειμένου ο Σύμβουλος να είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες του για
την καλύτερη δυνατή ολοκλήρωση του προγράμματος και με γνώμονα την επιτυχή
ολοκλήρωση του.
5. Οι Επιχειρήσεις διαθέτουν στο Σύμβουλο αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και
στοιχεία απαραίτητα για την προσήκουσα εκτέλεση του έργου του.
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6. Οι Επιχειρήσεις αποδέχονται ότι προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή των
υπηρεσιών του Συμβούλου, οι επαφές και η κάθε μορφής αναγκαία επικοινωνία και
συνεργασία, η συμφωνία για τις ώρες και ημέρες παρουσίας του Συμβούλου στις
επιχειρήσεις ή και τροποποίηση τους θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μεταξύ του
νομίμου εκπροσώπου των επιχειρήσεων και του Συμβούλου.
7. Οι Επιχειρήσεις αποδέχονται επίσης τη χρήση της επωνυμίας της ή/και του
διακριτικού τίτλου αυτής από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε όλο το πληροφοριακό υλικό,
οποιασδήποτε μορφής, σε σχέση με την ανωτέρω Πράξη. Τέλος, οι Επιχειρήσεις
αποδέχονται τη χρήση, συλλογή και επεξεργασία από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ δεδομένων
και στοιχείων της για ερευνητικούς, επιστημονικούς και στατιστικούς σκοπούς
αποκλειστικά.
8. Η περίοδος, εντός της οποίας παρέχονται οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, ορίζεται σε
δώδεκα (12) μήνες. Εφόσον υπάρχει ανάγκη χρονικής παράτασης, η περίοδος
παρατείνεται για έναν (1) μήνα. Ο Σύμβουλος υποχρεούται να υποβάλλει
εγγράφως αίτημα παράτασης του χρονοδιαγράμματος παράδοσης.
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