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Σύμβαση Εμπιστευτικότητας 

 

Στην ….. σήμερα την ……….. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ’ ενός της 

ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας  Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 

Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της 

παρούσας από τον κ. …………………………., …………………….της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και 

αφ’ ετέρου της …………..…………………. (με ΑΦΜ  ……………..… και αρμόδια 

ΔΟΥ την …………………), που εδρεύει στο…………………, στην 

………………………………… και η οποία στο εξής θα καλείται «Ανάδοχος»  ή 

«Αντισυμβαλλόμενος» και εκπροσωπείται εδώ νόμιμα από 

τον………………………………………………., συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και 

έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

1. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, η οποία στο εξής θα αποκαλείται «Εταιρεία», έχει 

συνυπογράψει με το δεύτερο των συμβαλλομένων, ο οποίος στο εξής θα 

αποκαλείται «Αντισυμβαλλόμενος» την Κύρια Σύμβαση, με αντικείμενο την 

εκτέλεση Έργου, το οποίο συνίσταται στην:  

«ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΜΗΝΙΑΙΑΣ,  ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»  

 

2. Ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει με την παρούσα, την υποχρέωση να 

τηρεί απόλυτη εχεμύθεια αναφορικά με τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες που 

του παρέχονται ή του είναι προσιτές λόγω της ιδιότητάς του και της σχέσης 

του με την Εταιρεία. 

 

3. Ορισμοί : Συνεργασία. Εμπιστευτικές Πληροφορίες. 

Ο όρος «Συνεργασία» περιλαμβάνει την κύρια σύμβαση μεταξύ του 

Αντισυμβαλλόμενου και της Εταιρείας, λόγω της οποίας  υπογράφεται η 

παρούσα Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ή/και οποιασδήποτε μορφής 

συνεργασία ή διαπραγμάτευση μεταξύ του Αντισυμβαλλόμενου και της 

Εταιρείας με σκοπό τη σύναψη σημαντικής εμπορικής, οικονομικής ή 

επενδυτικής συμφωνίας μεταξύ τους.    
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Ο όρος Εμπιστευτικές Πληροφορίες, σημαίνει την ίδια τη Συνεργασία μεταξύ 

της Εταιρείας και του Αντισυμβαλλόμενου καθώς και οποιαδήποτε εμπορικά 

σημαντική πληροφορία σχετικά με την οργάνωση, τις υπηρεσίες, την 

οικονομική διάρθρωση, τη χρηματοοικονομική πολιτική, τις συνεργασίες και 

τις επενδύσεις της Εταιρείας ή/και των συνδεδεμένων εταιρειών της, 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. 

 

4. Υποχρεώσεις του Αναδόχου. 

Ειδικότερα ο Ανάδοχος αναλαμβάνει σωρευτικά τις εξής  υποχρεώσεις: 

 να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για οποιοδήποτε άλλο 

σκοπό παρά μόνο για το αντικείμενο της εργασίας του και για τις 

δραστηριότητές του σε σχέση με την Εταιρεία 

 να μην ανακοινώνει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε άλλους συνεργάτες 

που απασχολούνται στην Εταιρεία 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 συναίνεση και εντολή  της Εταιρείας 

 να μην αναπαράγει 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 Εταιρεία. Σε περίπτωση αναπαραγωγής των 

πληροφοριών εν συνόλω ή εν μέρει, τα αντίγραφα πρέπει να φέρουν την 

ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και θα τηρείται πλήρες αρχείο όλων των αντιγράφων 

 να διατηρεί υπό ασφαλείς συνθήκες το σύνολο των Εμπιστευτικών 

Πληροφοριών, καθώς και οποιοδήποτε αντικείμενο που περιέχει 

Εμπιστευτικές Πληροφορίες 

 να επιστρέφει ανά πάσα στιγμή, , ύστερα από σχετικό αίτημα της Εταιρείας, 

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 ή άλλων δικαιωμάτων επί περιουσιακών στοιχείων της 

Εταιρείας ή της ΔΕΗ Α.Ε. από τον ίδιο ή μέσω τρίτων παρένθετων 

προσώπων, σύμφωνα με το Π.Δ. 53/1992. 



 

Σελίδα 3 από 6  

 

  Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες ή/ και στοιχεία στα οποία  ο Ανάδοχος 

θα έχει πρόσβαση, ενδέχεται να  περιέχουν  προσωπικά δεδομένα και 

στοιχεία καταναλωτών, υπαλλήλων  ή προμηθευτών/συνεργατών του 

ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία ο Ανάδοχος θα διαχειρίζεται όπως προβλέπεται 

σχετικά από την ισχύουσα νομοθεσία. Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος 

οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για 

την ασφάλεια των παρεχόμενων από τον ΔΕΔΔΗΕ στοιχείων και την 

προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, 

αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή 

αθέμιτης επεξεργασίας. Αυτά τα μέτρα πρέπει να εξασφαλίζουν 

επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η 

επεξεργασία και η φύση των στοιχείων που είναι αντικείμενο της 

επεξεργασίας. Απαγορεύεται δε αυστηρώς η διαβίβαση, κοινοποίηση ή 

γνωστοποίησή τους από  τον Ανάδοχο σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση 

επιτρέπεται, για τις ανάγκες εκτέλεσης της παρούσας, να έχει 

πρόσβαση στα ανωτέρω δεδομένα μόνο το εξουσιοδοτημένο 

προσωπικό  του Αναδόχου , το οποίο :  

 

      α. Θα παρέχει επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών 

γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του 

απορρήτου.  

 

     β. Θα τελεί υπό την άμεση εποπτεία του νομίμου εκπροσώπου του 

Αναδόχου ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν.  

 

    γ. Θα έχει ενημερωθεί και δεσμευθεί προηγούμενα ως προς την 

εμπιστευτικότητα των εν λόγω δεδομένων και για την υποχρέωσή του  

να εφαρμόζει τις διατάξει ς  του Ν. 2472/97, όπως  ισχύει . 

 

   O Ανάδοχος - συμπεριλαμβάνοντας το προσωπικό του, τυχόν 

συνεργάτες ή  υπεργολάβους του - θα ευθύνεται  αστικά και ποινικά 

για την παράβαση οποιωνδήποτε υποχρεώσεων που απορρέουν από 

τις διατάξεις του Ν. 2472/97, όπως ισχύει,  ή οποιωνδήποτε άλλων 

νόμων αντικαταστήσουν  ή τροποποιήσουν αυτόν  και  που θα αφορούν  

την προστασία των προσωπικών δεδομένων . 
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  Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα ενημερώνει το άλλο αμέσως, μόλις 

διαπιστώσει οποιαδήποτε παράνομη χρήση ή αποκάλυψη 

εμπιστευτικών πληροφοριών και θα συνεργάζεται με το μέρος αυτό με 

κάθε εύλογο τρόπο, προκειμένου να το βοηθήσει να επανακτήσει τα 

εμπιστευτικά στοιχεία και να παρεμποδίσει παράνομη χρήση ή 

αποκάλυψή τους.  

 

  Η μη συμμόρφωση του Αναδόχου με τις ανωτέρω υποχρεώσεις 

συνεπάγεται, την κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής 

Εκτέλεσης ως ποινική ρήτρα και  τη διεκδίκηση περαιτέρω 

αποζημιώσεων και συνιστά σπουδαίο λόγο, για άμεση και μονομερή 

λύση της παρούσας Σύμβασης, με καταγγελία εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ. 

Σε αυτή την περίπτωση, ο ΔΕΔΔΗΕ  επιφυλάσσεται να ασκήσει όλα τα 

δικαιώματά του που προβλέπονται από την παρούσα σύμβαση και το 

νόμο και ειδικά το δικαίωμα  αποζημίωσης. Επιπλέον, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως τον ΔΕΔΔΗΕ, για οποιεσδήποτε 

ένδικες πράξεις, αξιώσεις, αιτήματα, κόστη, βάρη, διαδικασίες και 

έξοδα που προκύπτουν από ή σε σχέση με ή συνέπεια οποιασδήποτε 

παράβασης σχετικής με τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στις 

διατάξεις του παρόντος.  

 

5   Σε περίπτωση λήξεως ή λύσεως της Συνεργασίας του Αντισυμβαλλόμενου 

με την Εταιρεία, για οποιοδήποτε λόγο, ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από την 

Εταιρεία, ακόμα και πριν τη λύση ή την καταγγελία της Συνεργασίας, αν 

διαπιστωθεί εκ μέρους της Εταιρείας η με οποιοδήποτε τρόπο παράβαση 

των όρων της παρούσας εκ μέρους του Αντισυμβαλλόμενου, αυτός είναι 

υποχρεωμένος: 

α. να σταματήσει αμέσως να κάνει χρήση των Εμπιστευτικών 

Πληροφοριών 

β. να παραδώσει αμέσως στην Εταιρεία 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 τον πλήρη 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. 
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5.1  Ρητά συνομολογείται ότι σε περίπτωση λήξεως ή λύσεως της Συνεργασίας 

του Αντισυμβαλλόμενου με την Εταιρεία οι υποχρεώσεις του άρθρου 4 

συνεχίζουν να βαρύνουν τον Αντισυμβαλλόμενο και μετά την καθ’  

οιονδήποτε 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 θετικής ή/και αποθετικής ζημίας της ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε. 

 

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. 

 

9. Ρητά συμφωνείται ότι για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που 

προκύπτει από την παρούσα Σύμβαση αποκλειστικά αρμόδια είναι τα 

Δικαστήρια της Αθήνας. 

 

10. Κάθε τροποποίηση των όρων και των συμφωνιών της παρούσας σύμβασης 

θα γίνεται μόνο γραπτά, συμφωνουμένου του εγγράφου ως συστατικού 

τύπου και ρητά αποκλειομένου οποιουδήποτε  άλλου μέσου απόδειξης και 

αυτού ακόμα του όρκου. 
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11. Με την επιφύλαξη της παρ. 5.1. ανωτέρω,  η  παρούσα Σύμβαση ισχύει από 

την υπογραφή της και μέχρι την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της 

Συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του Αντισυμβαλλόμενου.  

 

Αφού συνομολόγησαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν ρητά και 

ανεπιφύλαχτα τα παραπάνω οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε σε πίστωσή 

τους η παρούσα Σύμβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται ως ακολούθως και τα συμβαλλόμενα μέρη έλαβαν από ένα 

αντίγραφό της. 

 

                                         OΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

      ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

 

 

                    ΓΙΑ ΤΗ  ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

 

 

                 

    

    

     


