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Αντικείμενο : «Υλοποίηση του Δικτύου Επικοινωνιών  ΔΕΔΔΗΕ (στα 

σημεία που ορίζονται για τις ανάγκες του),  την λειτουργία αυτών και την 

παροχή υπηρεσιών συντήρησης του Δικτύου 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ   

 

Στην  Αθήνα  σήμερα  ……...……………..  του  έτους 2016,  τα συμβαλλόμενα  

μέρη,  αφ’  ενός,  η  Ανώνυμη  Εταιρεία  με  την  επωνυμία «Διαχειριστής 

Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), 

που έχει την έδρα της στην Αθήνα, οδός Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5,  

νόμιμα  εκπροσωπούμενη  για  την  υπογραφή  της  παρούσας Συμφωνίας  

από ………………………………...………………………….  και,  αφ’  ετέρου, 

………………….................................................................νόμιμα 

εκπροσωπούμενη  για  την  υπογραφή  της  παρούσας  Συμφωνίας  από 

…………… …………………. με έδρα ……… ………… …………… ………………. 

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχθηκαν τα εξής:   

 

1. Η  ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε.,  αποκαλούμενη  εφεξής «Εταιρεία»,  συνήψε  Κύρια  

Σύμβαση με  το  δεύτερο  υπογράφοντα, αποκαλούμενο  εφεξής 

«Ανάδοχο»,  με  αντικείμενο  την Εκτέλεση του έργου:   Υλοποίηση του 

Δικτύου Επικοινωνιών  ΔΕΔΔΗΕ (στα σημεία που ορίζονται για τις ανάγκες 

του),  την λειτουργία αυτών και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του 

Δικτύου 

2.   Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με την παρούσα την υποχρέωση να 

αντιμετωπίζει  ως  αυστηρά  απόρρητη  και  μυστική  κάθε  Εμπιστευτική 

πληροφορία  που  παρέχεται  σε  αυτόν  ή  στην  οποία  αποκτά  πρόσβαση  

λόγω της ιδιότητάς του και της σχέσης του με την Εταιρεία.   

3.  Ορισμοί, Συνεργασία, Εμπιστευτική Πληροφορία.  Ο  όρος  Συνεργασία  

συμπεριλαμβάνει  την  Κύρια  Σύμβαση  μεταξύ  του Αναδόχου  και  της  
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Εταιρείας  για  την  οποία  υπογράφεται  η Παρούσα  Συμφωνία  

Εμπιστευτικότητας.  Ο  όρος  Εμπιστευτική  Πληροφορία  σημαίνει  τη  

συνεργασία  μεταξύ  του Αναδόχου και της Εταιρείας αυτής καθαυτής 

καθώς και κάθε πληροφορία  εμπορικής  σημασίας  που  αφορά  την  

οργάνωση,  τις  υπηρεσίες, την δομή,  τη χρηματοοικονομική πολιτική,  τη 

συνεργασία και  τις επενδύσεις  της  Εταιρείας  και/ή  των  θυγατρικών  

εταιρειών  της,  την  οποία αποκτά ο Ανάδοχος με οποιοδήποτε μέσο και σε 

οποιαδήποτε υλική ή άυλη μορφή. Επίσης,  ως  Εμπιστευτική  πληροφορία  

νοείται  κάθε  πληροφορία  που  περιέρχεται  σε  γνώση  του Αναδόχου 

κατά την εκτέλεση ή επ’ ευκαιρία της Συνεργασίας και/ ή της παρούσας 

Συμφωνίας.   

 

4.   Υποχρεώσεις του Αναδόχου.   

Συγκεκριμένα,  ο  Ανάδοχος  αναλαμβάνει  τις  ακόλουθες υποχρεώσεις:   

 

Να  μη  χρησιμοποιεί  τις  Εμπιστευτικές  Πληροφορίες  για  κανέναν  άλλο 

σκοπό  εκτός  από  τη  συνεργασία  και  τις  δραστηριότητές  του  με  την 

Εταιρεία.  Να  μην  αποκαλύπτει  τις  Εμπιστευτικές  Πληροφορίες  σε  

άλλους συνεργάτες της Εταιρείας ή σε τρίτους, παρά μόνο εάν είναι 

απαραίτητο για  την  εκτέλεση  του  έργου  που  έχει  αναλάβει  και  μόνο  

μετά  από σχετικές γραπτές οδηγίες και τη συγκατάθεση της Εταιρείας.  Να  

μην  κατασκευάζει  αντίγραφα  των  Εμπιστευτικών Πληροφοριών  ούτε να  

τις  αποθηκεύει  σε  οποιοδήποτε  ηλεκτρονικό  μέσο  παρά  μόνο  για  το 

σκοπό  της  εκτέλεσης  του  έργου  που  του  έχει  αναθέσει  η  Εταιρεία.  

Σε περίπτωση παραγωγής μερικών ή ολικών αντιγράφων για τον 

παραπάνω λόγο,  τα  αντίτυπα  πρέπει  να φέρουν  την  ένδειξη 

«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ»  και  να τηρείται αρχείο όλων των αντιγράφων.  Να 

φυλάσσει σε ασφαλές μέρος κάθε Εμπιστευτική πληροφορία καθώς και 

κάθε θέμα που περιέχει Εμπιστευτικές Πληροφορίες.  Να  επιστρέφει  ανά  

πάσα  στιγμή  κατόπιν  αιτήσεως  της  Εταιρείας  όλες  ή μέρος των 
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Εμπιστευτικών Πληροφοριών που έχει στην κατοχή του.  Να μη 

χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για τον προσπορισμό ιδίου  

οικονομικού  οφέλους.  

 

Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες ή/ και στοιχεία στα οποία ο Ανάδοχος θα 

έχει πρόσβαση, θα περιέχουν και προσωπικά δεδομένα των 

πελατών/καταναλωτών 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 : 

 Θα παρέχει επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και 

προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. 

 Θα τελεί υπό την άμεση εποπτεία του νομίμου εκπροσώπου του 

Αναδόχου ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν. 

 Θα έχει ενημερωθεί και δεσμευθεί προηγούμενα ως προς την 

εμπιστευτικότητα των εν λόγω δεδομένων και για την υποχρέωσή του να 

εφαρμόζει τις διατάξεις  των Ν. 2472/97 και 3471/2006, όπως εκάστοτε 

ισχύουν. 

 

 O Ανάδοχος - συμπεριλαμβάνοντας το προσωπικό του, τυχόν συνεργάτες 

ή  υπεργολάβους του - θα ευθύνεται αστικά και ποινικά για την παράβαση 
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οποιωνδήποτε υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις των Ν. 

2472/97 και 3471/2006 ή οποιωνδήποτε άλλων νόμων αντικαταστήσουν ή 

τροποποιήσουν αυτούς  και που θα αφορούν την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων. 

 

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  λήξης  ή  καταγγελίας  της  Συνεργασίας  μεταξύ  του  

Αναδόχου και της Εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο, ή κατόπιν αιτήσεως 

της Εταιρείας ανά πάσα στιγμή, ακόμη και πριν από τη λήξη ή την 

καταγγελία της  Συνεργασίας,  εάν  η  Εταιρεία  θεωρεί  ότι  ο  Ανάδοχος 
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παραβίασε  με  οποιονδήποτε  τρόπο  τους  όρους  της Παρούσας  

Συμφωνίας,  ο Ανάδοχος υποχρεούται:   

(α) να σταματήσει αμέσως να χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες,   

(β)  να  παραδώσει  αμέσως  στην  Εταιρεία  το σύνολο των στοιχείων  ή  

έγγραφων  που  

περιέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες  τα οποία βρίσκονται στην κατοχή 

του ή, κατά παράβαση των όρων της παρούσας, στην κατοχή τρίτων, και  

(γ) να κοινοποιήσει  εγγράφως  το όνομα και  τη διεύθυνση  των  τρίτων 

στους οποίους  αποκάλυψε  τις  Εμπιστευτικές  Πληροφορίες  σύμφωνα  με  

τους όρους της παρούσας Συμφωνίας ή κατά παράβαση αυτών.   

6.   Συνομολογείται ρητά ότι, σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της 

Συνεργασίας μεταξύ  του Αναδόχου και  της Εταιρείας, οι υποχρεώσεις  του 

πρώτου που περιγράφονται στo Άρθρο 4 εξακολουθούν να  ισχύουν. 

7.   Συμφωνείται  ρητά  ότι  σε  περίπτωση  παραβίασης  των  

υποχρεώσεων  που αναλαμβάνει με την παρούσα, ο Ανάδοχος ευθύνεται 

για την αποκατάσταση κάθε τυχόν ζημίας της Εταιρείας.   

8.   Εκτός από την αστική ευθύνη που έχει λόγω της παρούσας Συμφωνίας 

και εκ του  νόμου,  ο  Ανάδοχος  υπέχει  επίσης  ποινική  ευθύνη σύμφωνα 

με τις αντίστοιχες νομικές διατάξεις που διέπουν την Προστασία του 

Επαγγελματικού  και  Βιομηχανικού  Απορρήτου  και  ιδίως  το  Άρθρο 371  

του Ποινικού Κώδικα και τις διατάξεις των Άρθρων 16, 17 και 18 του ν. 

146/1914 για τον Αθέμιτο Ανταγωνισμό καθώς και τις διατάξεις των νόμων 

που διέπουν τις  υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και μη χρησιμοποίησης 

εμπιστευτικών πληροφοριών για ίδιο όφελος.   

9.   Κανένας  συμβαλλόμενος  δεν  μεταβιβάζει  με  το  παρόν  στον  έτερο 

συμβαλλόμενο τυχόν διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εφευρέσεις, εμπορικά 

μυστικά, πνευματικά  δικαιώματα  ή  οποιοδήποτε  άλλο  δικαίωμα  

βιομηχανικής  ή διανοητικής ιδιοκτησίας.   
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10.   Συμφωνείται ρητά ότι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση τυχόν 

διαφορών που προκύπτουν από την παρούσα Σύμβαση είναι τα δικαστήρια 

της Αθήνας.   

11.   Τροποποιήσεις  των  όρων  και  των  προϋποθέσεων  της  παρούσας  

Συμφωνίας γίνονται μόνο  εγγράφως, με  τη συμφωνία ότι η  τήρηση  του  

γραπτού  τύπου αποτελεί  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την  ισχύ  τους,  

αποκλειόμενου  κάθε άλλου  τύπου  καθώς  και  κάθε  άλλου  αποδεικτικού  

μέσου, συμπεριλαμβανομένου του όρκου.   

12.   Με  την  επιφύλαξη  της  παραπάνω  παραγράφου 6,  η  παρούσα  

Συμφωνία παραμένει  σε  ισχύ  από  την  υπογραφή  της  μέχρι  τη  λήξη  

με  οποιονδήποτε τρόπο  της  συνεργασίας  μεταξύ  της  Εταιρείας  και  του  

Αναδόχου.   

 

ΣΕ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  όσων  συμφωνήθηκαν  και  συνομολογήθηκαν  

παραπάνω, συντάχθηκε  η  παρούσα  Συμφωνία  από  τα  συμβαλλόμενα  

μέρη  η  οποία,  αφού διαβάστηκε και επιβεβαιώθηκε το περιεχόμενό της, 

υπογράφηκε όπως ακολουθεί και κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα (1) 

αντίγραφο.   

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ                                   ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

 


