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Για να εγκριθώ ως Μέλος συμφωνώ ότι:
Καλύπτω τις Απαιτήσεις Μέλους που έχουν καθοριστεί στον Κανονισμό
Λειτουργίας.
Έχω γνώση και εμπειρία σε χρηματοοικονομικά και επιχειρηματικά θέματα
και μπορώ να αξιολογώ τα σχετικά οφέλη και τους κινδύνους οποιασδήποτε
επένδυσης.
Συμφωνώ να συμπεριφέρομαι σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες του
Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. όπως αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Ε.Α. /
Ε.Β.Ε.Α., στο Κώδικα Συμπεριφοράς Μέλους, στο Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας,
και σε αυτή τη Συμφωνία Μέλους, Τα κείμενα αυτά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της Συμφωνίας Μέλους. Επιπλέον, αποδέχομαι την Αποποίηση Ευθυνών του Δ.Ε.Α.
/ Ε.Β.Ε.Α. που είναι ενσωματωμένη στη παρούσα αίτηση.
Αντιλαμβάνομαι ότι το Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. δεν είναι venture fund, επενδυτική
τράπεζα, μεσίτης ή άλλη μορφή επενδυτικού συμβούλου, ή δεν έχει έγκριση της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δεν παρέχει συμβουλές, δεν συστήνει (endorse) κάποια
επενδυτική ευκαιρία, και δεν προβαίνει σε ανεξάρτητη εξέταση για να εξακριβώσει
την πληροφόρηση που παρέχουν οι εταιρείες.
Πρέπει να προβώ στη δική μου ανάλυση και λεπτομερή έλεγχο για την
καταλληλότητα οποιασδήποτε επένδυσης αναλάβω σε εταιρεία που θα μου
παρουσιάσει το Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. . Έτσι αναγνωρίζω ότι ουδείς άλλος είναι υπεύθυνος
για οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση λαμβάνω ως αποτέλεσμα του να είμαι
Μέλος του Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. Η επιλογή να χρησιμοποιήσω και να αξιοποιήσω όπως
κρίνω τη γνώση που έλαβα από το Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. είναι η δική μου προσωπική
επιλογή.
Αντιλαμβάνομαι ότι οι συναντήσεις του Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. δεν αποτελούν προτάσεις να
αγορασθεί ή να πωληθεί οποιαδήποτε κινητή αξία από την οργάνωση Ε.Α. ή άλλη
οντότητα.
Αποδέχομαι να πληρώνω την ετήσια εισφορά μέλους όπως καθορίζεται από Δ.Ε.Α./
Ε.Β.Ε.Α.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΛΟΥΣ
- Θα συμπεριφέρομαι με επαγγελματικό τρόπο πάντοτε.
- Θα σέβομαι την ιδιωτική ζωή (privacy) των άλλων Μελών και δεν θα παρέχω το
όνομά τους σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την έγκρισή τους.
- Θα διερευνώ ως εμπιστευτική την πληροφόρηση που λαμβάνω ως Μέλος από το
Δ.Ε.Α. / Ε.Β.Ε.Α. .
- Αντιλαμβάνομαι και αναγνωρίζω ότι οι συναντήσεις Ε.Α. και η επικοινωνία
εστιάζονται σε επενδυτικές επιδιώξεις (pursuits) και δεν
προωθούν τα
επιχειρηματικά συμφέροντα άλλου Μέλους.
- Θα πληροφορώ το Δ.Ε.Α. / Ε.Β.Ε.Α. για την οποιαδήποτε σχέση έχω ή θα έχω με μια
παρουσιάζουσα εταιρεία, συμπεριλαμβανομένου και οποιουδήποτε προσωπικού
οφέλους που μπορεί να λαμβάνω από την εταιρεία.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το παρόν συμφωνητικό εμπιστευτικότητας τίθεται σε ισχύ σήμερα την ...................
(…..) του μηνός ……………………. του έτους 2014, μεταξύ αφενός μεν της αστικής μη
κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΜΕ-ΕΒΕΑ»,
που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Ακαδημίας 7 και εκπροσωπείται νόμιμα από
τον Πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνο Μίχαλο, παρακάτω δε
αναφέρεται ως «Φορέας Διαχείρισης», και αφετέρου δε του …………………………………. του
………………, κατοίκου ……………..., οδός .................., αριθ. ......., παρακάτω δε αναφέρεται
ως «Μέλος του Δικτύου Επιχειρηματικών Αγγέλων του Ε.Β.Ε.Α. (Μέλος)».
Το παρόν συμφωνητικό συνάπτεται στα πλαίσια του έργου «Δίκτυο Επιχειρηματικών
Αγγέλων ΕΒΕΑ», το δε Μέλος ως άνω δηλώνει ότι έλαβε γνώση του περιεχομένου του
Κανονισμού Λειτουργίας του Δικτύου Επιχειρηματικών Αγγέλων ΕΒΕΑ, που έχει αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα www.
του Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α., αποδέχεται και προσχωρεί σε αυτόν.
Μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα
ακόλουθα:
Το Μέλος υποχρεούται να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για την κάθε μορφής πληροφόρηση
που λαμβάνει από το Φορέα Διαχείρησης.
Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία, που παρέχονται από τον Φορέα Διαχείρισης, στα
πλαίσια των συζητήσεων, γραπτής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, παράδοσης έντυπου
υλικού προς το Μέλος, τηρούνται με εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα από το Μέλος. Κατά
το ίδιο τρόπο ο Φορέας Διαχείρησης τηρεί με εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα όσα στοιχεία
και πληροφορίες λαμβάνει από το Μέλος κατά την εκτέλεση της μεταξύς τους συνεργασίας,
στα πλαίσια του ανωτέρω έργου.
Το Μέλος δεν θα χρησιμοποιήσει ή θα αποκαλύψει τις πληροφορίες και τα στοιχεία
οποιασδήποτε επενδυτικής πρότασης προς τρίτους, ούτε θα τα οικειοποιηθεί για
οποιονδήποτε λόγο ή σκοπό, πέραν του σκοπού εκπλήρωσης των σχετικών υποχρεώσεών
του που απορρέουν από το ανωτέρω έργο, στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας ή
κατά διαφορετικό τρόπο και, επίσης, δεσμεύεται να διατηρεί τις πληροφορίες και τα
στοιχεία υπό απόλυτη εχεμύθεια και να αποτρέπει την εσφαλμένη χρήση ή γνωστοποίηση
των ανωτέρω από το προσωπικό, τους αντιπροσώπους, τους συνεργάτες και τους
υπεργολάβους του.
Η ως άνω υποχρέωση απορρήτου και εχεμύθειας του Μέλους ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια
μέχρι και την ολοκλήρωση όλων των υπηρεσιών που υπόκεινται στο παρόν συμφωνητικό
εμπιστευτικότητας.
Το παρόν συμφωνητικό εμπιστευτικότητας και τα σχετικά με αυτό θέματα, διέπονται
από τους Νόμους της Ελλάδος, ανεξαρτήτως παρεκκλίσεων από τις προβλεπόμενες
διατάξεις και για κάθε διαφωνία ή διαφορά που προέρχεται από το παρόν συμφωνητικό,
αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια Αθηνών.
Σε πίστωση της ανωτέρω συμφωνίας τα συμβαλλόμενα μέρη υπέγραψαν το παρόν
συμφωνητικό εμπιστευτικότητας, το οποίο τίθεται σε ισχύ την ως άνω αναγραφόμενη
ημερομηνία.
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (DISCLAIMER)
Το Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. δεν αποτελεί venture fund, επενδυτική τράπεζα, μεσίτη, επενδυτικό
σύμβουλο αλλά ένα φορέα μέσω του οποίου οι επενδυτές μπορούν να εκπαιδεύονται
σε επενδυτικά και επιχειρηματικά θέματα, καθώς και να τους παρουσιάζονται εταιρείες
για πιθανές επενδύσεις. Το Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. δεν είναι καταχωρημένο στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς. Κάθε μέλος είναι υπεύθυνο για τις επενδυτικές του αποφάσεις, ενώ η
οργάνωση Ε.Α. δεν συστήνει οποιαδήποτε εταιρεία για επένδυση. Όλες οι επενδύσεις σε
επιχειρηματικές δραστηριότητες εμπεριέχουν υψηλό βαθμό κινδύνου, και οι επενδυτές
πρέπει να είναι ικανοί να αναλαμβάνουν τον κίνδυνο της πλήρους χρηματοοικονομικής

απώλειας. Η επιλογή χρησιμοποίησης και ο τρόπος αξιοποίησης της πληροφόρησης και της
γνώσης που αποκτήθηκε μέσω του Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. είναι επιλογή του κάθε ιδιώτη – μέλους.
Δεν παρέχεται κατεύθυνση, ούτε είναι υπεύθυνο κάποιο πρόσωπο που συνδέεται με το
Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. για τη χρήση της πιο πάνω πληροφόρησης από έναν Ε.Α. για επένδυση και
για τα αποτελέσματα της επένδυσης. Το Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε
διερεύνηση για να πιστοποιήσει την πληροφορία που υποβάλλεται στους δυνητικούς
επενδυτές. Ως εκ τούτου το Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. δεν προβαίνει σε εκπροσωπήσεις ή εγγυήσεις
(warranties) σχετικά με αυτές τις εταιρείες. Τα μέλη πρέπει να αναλαμβάνουν το δικό
τους λεπτομερή έλεγχο και να διαπραγματεύονται τους όρους οποιασδήποτε επένδυσης
επιλέγουν να αναλάβουν.
Διαβιβάστηκαν, η Αίτηση, η Συμφωνία Μέλους, ο Κώδικας Συμπεριφοράς, το Συμφωνητικό
Εμπιστευτικότητας και η Αποποίηση Ευθύνης.
Έγιναν κατανοητά και συμφωνώ.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Το Μέλος

Για το ΚΕΜΕ – ΕΒΕΑ
Με εντολή Προέδρου

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΥΛΟΣ ΘΩΜΟΓΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

Παρακαλούμε αποστείλετε την αίτησή σας προς:
Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων Ε.Β.Ε.Α.
Μέγαρο Ε.Β.Ε.Α.,
Ακαδημίας 7-9, 6ος όροφος,
Τ.Κ. 106 71, Αθήνα
Ή σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση info@businessangelsgreece.gr
Παρακαλούμε υποβάλλετε τα παρόντα έγγραφα μαζί με την πληρωμή της ετήσιας
εισφοράς μέλους των €200.00.
Η πληρωμή μπορεί να γίνει είτε (παρακαλούμε επιλέξτε μια από τις παρακάτω επιλογές):
Α) μέσω μεταφοράς του ανωτέρω ποσού στο τραπεζικό λογαριασμό του Δικτύου
Επιχειρηματικών Αγγέλων του Ε.Β.Ε.Α.,
Β) μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας από την ιστοσελίδα του Δικτύου Επιχειρηματικών
Αγγέλων του Ε.Β.Ε.Α.,
Γ) μέσω κατάθεσης επιταγής στα γραφεία του Δικτύου Επιχειρηματικών Αγγέλων του
Ε.Β.Ε.Α.
Αριθμός Λογαριασμού: 0026.0101.58.0200874172
Επωνυμία Εταιρίας: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ
*ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ή ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΑΜΕΙΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ*

Για οποιαδήποτε μορφή πληρωμής θα παρέχεται αποδεικτικό κατάθεσης από το Δικτύο
Επιχειρηματικών Αγγέλων του Ε.Β.Ε.Α.
Το ποσό δεν θα εισπραχθεί μέχρι την αποδοχή της αίτησής σας.

