
Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στη  Θεσσαλονίκη  σήμερα  την  ....................................... 201... μεταξύ  των  κάτωθι 

συμβαλλομένων:

Α. Της εταιρείας ........................................................................................ που εδρεύει στην Σίνδο 

Θεσσαλονίκης  και  εκπροσωπείται  νόμιμα  στην  παρούσα  σύμβαση  από  τον 

κ. ..................................................... , αποκαλούμενη στο εξής ως Φορέας.

και

B. Της εταιρίας Σ. Κουζώφ & ΣΙΑ ΕΕ με τη διακριτική επωνυμία “ErgoQ”, η οποία εδρεύει στην 

Θεσσαλονίκη οδός Αντ. Τρίτση 21 και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα σύμβαση από 

τον κ. Στέφανο Κουζώφ, Διαχειριστή, αποκαλούμενη στο εξής ως Σύμβουλος.

O  Φορέας  πρόκειται  να  αποκαλύψει  στα  στελέχη  του  Συμβούλου  έγγραφες  ή/και 

προφορικές εμπιστευτικές πληροφορίες (Πληροφορίες) σχετικά με τις δραστηριότητες του. 

Οι  πληροφορίες  θα  περιέλθουν  κατά  τον  τρόπο  αυτό  στον  Σύμβουλο,  και  θα 

χρησιμοποιηθούν  αποκλειστικά  και   μόνο  στο  πλαίσιο  του  σχεδιασμού  της 

αυτοματοποίησης διαδικασιών του Φορέα.

Για τον λόγο αυτό ο Σύμβουλος δηλώνει τα ακόλουθα:

1. Ο  Σύμβουλος  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  χρησιμοποιήσει  τις  εμπιστευτικές 

Πληροφορίες σε οιαδήποτε (ηλεκτρονική, έντυπη ή προφορική) μορφή  και αν του 

χορηγηθούν,  μόνο στα πλαίσια του συμφωνημένου σκοπού.

2. Ο  Σύμβουλος  και  το  προσωπικό  του  αναλαμβάνουν  με  την  παρούσα  την 

υποχρέωση να διατηρούν επαγγελματική εχεμύθεια αναφορικά με  τη  συνεργασία 

τους με τον Φορέα και τις εμπιστευτικές πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση 

τους.

3. Ο Σύμβουλος αναλαμβάνει την υποχρέωση, να θέτει τις εμπιστευτικές Πληροφορίες, 

σε  γνώση  μόνο  εκείνων  από  τους  υπαλλήλους  του,  οι  οποίοι  χρειάζεται  να  τις 

γνωρίζουν,  και  παράλληλα δεσμεύεται  ότι  τα  προαναφερόμενα άτομα τελούν  σε 

πλήρη γνώση των υποχρεώσεων της εταιρίας, που απορρέουν από την παρούσα, 

και  ότι  αναλαμβάνουν τις  ίδιες  υποχρεώσεις όπως αυτές ορίζονται  στον παρόν 

έγγραφο.
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4.  Ο  Σύμβουλος  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να   διαφυλάξει  τις  εμπιστευτικές 

Πληροφορίες ωσάν ανήκουν στον ίδιο, και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα 

για την αποφυγή αποκάλυψης αυτών σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

5. Όλες οι Εμπιστευτικές πληροφορίες μαζί με τα αντίγραφα τους, ανεξάρτητα από τη 

χρήση που τους γίνεται  από την εταιρία, θα εξακολουθούν να παραμένουν στην 

αποκλειστική κυριότητα του Φορέα και θα επιστρέφονται χωρίς χρονοτριβή σε αυτόν 

κατά τη λήξη – για οποιοδήποτε λόγο- της συνεργασίας, ή μετά από απαίτηση του.

Τροποποιήσεις, τελικές διατάξεις και νομικό πλαίσιο

Η παρούσα σύμβαση τίθεται  αμέσως με την υπογραφή της σε ισχύ και  θα λήξει  με την 

περάτωση του έργου εκ μέρους του Φορέα, και την πλήρη εκκαθάριση των σχέσεων των 

συμβαλλομένων μερών, σύμφωνα  με όσα αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση.

Σε  περίπτωση  που  κάποιο  τμήμα  του  παρόντος  Συμφωνητικού  κριθεί  παράνομο  και 

καταχρηστικό, τότε το τμήμα αυτό θα αφαιρεθεί και θα αντικατασταθεί από άλλο, το οποίο 

θα είναι απολύτως σύμφωνο με το νόμο και ταυτόχρονα, θα προσεγγίζει και προσομοιάζει 

επαρκώς το εμπορικό, τεχνολογικό ή/ και οικονομικό νόημα του αφαιρεθέντος τμήματος.

Κυρίαρχος  νόμος  που  διέπει  την  παρούσα  σύμβαση,  καθώς  και  τις  εμπορικές  και 

οικονομικές συναλλαγές, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από αυτή, είναι 

αποκλειστικά και μόνο ο Ελληνικός νόμος, όπως αυτός τροποποιείται και συμπληρώνεται 

από το νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε πίστωση όλων των παραπάνω, η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε και τυπώθηκε σε δύο 

όμοια πρωτότυπα τα οποία σήμερα συνυπογράφτηκαν από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος παρέλαβε από ένα (1) πρωτότυπο για ιδία εταιρική χρήση.

           Για τον Σύμβουλο Για τον Φορέα

         Στέφανος Κουζώφ     ...........................................
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