
  
Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου 
Περιοχή Άρτας 

Περιφερειακή Οδός & Δημητρίου 2 

 

 
    ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
    Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5        Τ 210 9281600     infodeddie@deddie.gr                                                                              
    117 43 Αθήνα                               F 210 9281698              www.deddie.gr 1/4 

 

 

                        

       
                  

 

 
 

 
 
 

Δ  Ι  Α  Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ  Η 
 

ΑΡΙΘ: Z0605002848 
 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΛΩΝ  ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ  ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΤΑΣ (ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 6.019  ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ, ΕΝΤΟΣ 

ΠΕΝΤΕ  (5) ΜΗΝΩΝ». 
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 Στην Άρτα σήμερα την…………….. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ’ ενός της ανώνυμης 
εταιρείας με την επωνυμία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός οδός Καλλιρρόης 5 & 
Περραιβού 20, Τ.Κ. 117043, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από 
τον Δ/ντή της Περιοχής Άρτας Χαραλάμπη Φώτη, αφ’ ετέρου του κ………………………..….…., 

κατοίκου…….……………...….....…, συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία 
αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
 1.   Η ΔΕΔΔΗΕ, η οποία στο εξής θα αποκαλείται «Εταιρεία» έχει υπογράψει την Κύρια 
Σύμβαση με το δεύτερο των συμβαλλομένων, ο οποίος στο εξής θα αποκαλείται     
«Αντισυμβαλλόμενος». 
 

2.      Με  την παρούσα σύμβαση ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί 

απόλυτη και αυστηρή εχεμύθεια για όλες τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες που του έχουν 
παρασχεθεί ή θα του παρασχεθούν, καθώς και για όλες τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες στις 
οποίες θα έχει πρόσβαση λόγω της ιδιότητάς του και της συνακόλουθης Συνεργασίας του με την 
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στα πλαίσια εκτέλεσης της Κύριας Σύμβασης. 
 
 

3. Ορισμοί: Συνεργασία, Εμπιστευτικές Πληροφορίες 
 
            Ο όρος Συνεργασία, στα πλαίσια της οποίας υπογράφεται η παρούσα Σύμβαση 
Εμπιστευτικότητας, περιλαμβάνει την εκτέλεση του έργου της Κύριας Σύμβασης. 
            Ο όρος Εμπιστευτικές Πληροφορίες, ενδεικτικά περιλαμβάνει την ίδια τη Συνεργασία 
μεταξύ της Εταιρείας και του Αντισυμβαλλομένου, καθώς και οποιαδήποτε εμπορικά σημαντική 

πληροφορία σχετικά με την οργάνωση, την χρηματοοικονομική πολιτική, επιχειρηματικά πλάνα 
και στρατηγικές, τις συνεργασίες και τις επενδύσεις της Εταιρείας ή/και των συνδεδεμένων με 

αυτήν εταιρειών, η οποία έχει περιέλθει στον Αντισυμβαλλόμενο με οποιοδήποτε τρόπο και με 
οποιαδήποτε μορφή (έγγραφη, ηλεκτρονική ή προφορική) και χωρίς απαραίτητα να φέρουν την 
ένδειξη «εμπιστευτικό».  
Επίσης, ως Εμπιστευτική Πληροφορία νοείται οποιαδήποτε πληροφορία χαρακτηρίζεται από 
την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία ως προνομιακή και οποιαδήποτε πληροφορία γίνεται 

γνωστή στον Αντισυμβαλλόμενο στα πλαίσια της Συνεργασίας, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω, 
καθώς και κατά την εκτέλεση και επ’ ευκαιρία της Κύριας Σύμβασης ή/και της παρούσας 
Σύμβασης.  
 
4.Διάρκεια 
Η υποχρέωση εχεμύθειας του Αντισυμβαλλομένου εκτείνεται τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της 
παρούσας σύμβασης (από την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης και μέχρι την λήξη, με 

οποιονδήποτε τρόπο της Συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του Αντισυμβαλλομένου),όσο 
και για (2) χρόνια μετά την για οποιονδήποτε λόγο λύση ή λήξη αυτής.  

 
5.   Υποχρεώσεις του Αντισυμβαλλομένου. 
 
 5.1.Ειδικότερα ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις: 

 
α. να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε άλλα στελέχη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό 

παρά μόνο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων που   απορρέουν από την 
Κύρια Σύμβαση. 
 

     να μην ανακοινώνει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε άλλα στελέχη, υπαλλήλους ή   
εξωτερικούς συνεργάτες του 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 εντολή και συναίνεση της Εταιρείας. 
            

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 η Εργοδότρια 
Εταιρεία. 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 από 

τον Αντισυμβαλλόμενο και θα παραδοθεί μετά την ολοκλήρωση του έργου. 
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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 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 της Εταιρείας ή άλλων 

δικαιωμάτων επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας από τον ίδιο ή μέσω τρίτων παρένθετων 
προσώπων σύμφωνα με το Π.Δ. 53/1992. 
 

β.  να μην προβαίνει σε συναλλαγές με αντικείμενο την απόκτηση ή την διάθεση ή την απόπειρα 
διάθεσης ή απόκτησης για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτων άμεσα ή έμμεσα μετοχών, 

παραγώγων προϊόντων και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και των 

συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, χρησιμοποιώντας τις προνομιακές πληροφορίες που έχει 
στην διάθεση σου (όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 6 Ν. 3340/2005 και στο άρθρο 
2 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) λόγω της πρόσβασης 
που έχει σε αυτές στα πλαίσια της Συνεργασίας με την Εταιρεία (άρθρο 3 Ν. 3340/2005) 
 

γ.  να μην ανακοινώνει προνομιακές πληροφορίες (όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 6 Ν. 
3340/2005 και στο άρθρο 2 παρ. 2 της υπ’ αριθ. 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς) σε άλλο πρόσωπο και να μην συνιστά σε άλλο πρόσωπο ή να μην το παρακινεί 
βάσει των ως άνω προνομιακών πληροφοριών να αποκτήσει ή να διαθέσει το ίδιο ή μέσω άλλου 
μετοχές, παράγωγα και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα της Εταιρείας (άρθρο  Ν. 3340/2005) 
 

δ.  να συνεργάζεται με το Κλιμάκιο Ανακοινώσεων και Μετόχων της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, να παρέχει σε 
αυτό κάθε στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο για την παρακολούθηση των χρηματιστηριακών του 

συναλλαγών και να ανακοινώσει αμελλητί κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών 

 
ε.  να παρέχει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3340/2005 και όπως προβλέπεται και από τον 

Κανονισμό Λειτουργίας της Επιχείρησης στο Κλιμάκιο Ανακοινώσεων και Μετόχων όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία για την κατάρτιση του σχετικού καταλόγου. 
 
5.2 Σε περίπτωση λήξεως ή λύσεως της Συνεργασίας του Αντισυμβαλλομένου με την Εταιρεία 

για οποιοδήποτε λόγο ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από την Εταιρεία ακόμα και πριν την λύση ή 
καταγγελία της Συνεργασίας, αν διαπιστωθεί εκ μέρους της Εταιρείας 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 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 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. 
 
6. Παραβίαση υποχρεώσεων – Ευθύνη για αποζημίωση 
Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με την 

παρούσα, ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς της 
Εταιρείας. 
 
7. Ποινική ευθύνη 
Πέρα από τη συμβατική και κατά το νόμο αστική ευθύνη, ο Αντισυμβαλλόμενος φέρει και 
ποινική ευθύνη σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις για την προστασία του 

Επαγγελματικού και Βιομηχανικού Απορρήτου, ιδιαίτερα δε με το άρθρο 371 του Ποινικού 

Κώδικα και τις διατάξεις των άρθρων 16.17.18 του Ν. 146/1914 περί του Αθέμιτου 
Ανταγωνισμού, καθώς και τις διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας περί υποχρέωσης 
τήρησης απορρήτου και μη εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών. 
 
8. Απαγόρευση εκχωρήσεως 
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. 
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9. Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία 
Ρητά συμφωνείται ότι η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και ότι για την 
επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει από την παρούσα Σύμβαση αποκλειστικά 
αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.  
 
10. Τροποποίηση της Σύμβασης  

Κάθε τροποποίηση των όρων και των συμφωνιών της παρούσας σύμβασης θα γίνεται μόνο 
γραπτά, συμφωνουμένου του εγγράφου ως συστατικού τύπου και αποκλειομένου οποιουδήποτε 
άλλου εγγράφου ως συστατικού τύπου και αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου μέσου 
απόδειξης και αυτού ακόμα όρκου. 
 

 

Αφού συνομολόγησαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παραπάνω οι συμβαλλόμενοι, 
συντάχθηκε σε πίστωση η παρούσα Σύμβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται ως ακολούθως και τα συμβαλλόμενα μέρη από ένα αντίγραφό της. 
 
 
 
 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                                             ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ 


