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ΤΜΒΑΗ ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΜΔΣΑΞΤ .Δ.Π.Π.Π. & ΜΔΛΟΤ 

 

Σηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ     /     /2017  κεηαμύ: 

 

1. ηος ςνεηαιπιζμού με ηην επωνςμία «ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΔ ΠΡΑΚΣΟΡΔ ΠΑΙΥΝΙΓΙΩΝ 

ΠΡΟΓΝΩΗ – ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ» (εθεξήρ «ΔΠΠΠ»), πος 

εδπεύει ζηην Αθήνα, οδόρ Μάπνη απ.56 και εκπποζωπείηαι νόμιμα ζηην παπούζα από ηη Γενική 

Γιεςθύνηπια Λςμπεποπούλος Αικαηεπίνη, δςνάμει Απόθαζηρ - εξοςζιοδόηηζηρ από ηο Γιοικηηικό 

ςμβούλιο ηος ΔΠΠΠ, ν νπνίνο ζα απνθαιείηαη ζηε ζπλέρεηα «ο ΔΠΠΠ», θαη 

 

2. Τνπ Μέινπο κε Α.Μ. (απιθμόρ μέλοςρ) ……………..θαη (ονομαηεπώνςμο ή επωνςμία εηαιπίαρ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

ν νπνίνο ζα απνθαιείηαη ζηε ζπλέρεηα «ο ςμβαλλόμενορ») ζπκθσλνύληαη, ζπλνκνινγνύληαη θαη γίλνληαη 

απνδεθηά ηα αθόινπζα: 

 

Α. ΙΣΟΡΙΚΟ 

 

Με ηελ από 21.04.2016 Σύκβαζε Σπλεξγαζίαο (ε «Σύκβαζε Σπλεξγαζίαο») ν Σ.Ε.Π.Π.Π. ζπκθώλεζε 

ζπγθεθξηκέλε ζπλεξγαζία κε ηελ Εζληθή Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο Α.Ε. (ζηε ζπλέρεηα «ε Τξάπεδα») γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο νπνίαο ν Σ.Ε.Π.Π.Π. ρξεζηκνπνηεί ππαιιήινπο ηνπ, θαζώο θαη ηα Μέιε ηνπ Σ.Ε.Π.Π.Π. - 

ηδηνθηήηεο ησλ ζεκείσλ πώιεζεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ηνλ δεύηεξν εδώ Σπκβαιιόκελν. Σην πιαίζην 

απηό ν Σπκβαιιόκελνο ππό ηελ ηδηόηεηα ηνπ Μέινπο - ηδηνθηήηε Πξαθηνξείνπ ελδέρεηαη λα απνθηά 

πξόζβαζε ζε εκπηζηεπηηθά ζηνηρεία ηεο Τξάπεδαο πνπ ηεξνύληαη ζε δηάθνξεο κνξθέο (εγγξάθσο, 

ειεθηξνληθά θιπ), ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά, ζε πξνζσπηθά δεδνκέλα, θαζώο θαη ζε ζηνηρεία πνπ 

εκπεξηέρνληαη ζην κεραλνγξαθηθό ζύζηεκα πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζην πιαίζην ηεο Σύκβαζεο Σπλεξγαζίαο 

(ζην εμήο «Μεραλνγξαθηθό Σύζηεκα»).  

 

Β. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ-ΚΟΠΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Σθνπόο ηεο παξνύζαο Σύκβαζεο είλαη ε παξνρή εγγύεζεο θαη αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη επζύλεο γηα 

απνδεκίσζε, εθ κέξνπο ηνπ Σπκβαιιόκελνπ Μέινπο πξνο ηνλ Σ.Ε.Π.Π.Π. γηα ηε κε απνθάιπςε θαη ηελ 

θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν κε ρξήζε ησλ εκπηζηεπηηθώλ πιεξνθνξηώλ, πνπ αθνξνύλ ζε νπνηνδήπνηε ζέκα 

ρεηξίδεηαη ή ιακβάλεη γλώζε ν Σπκβαιιόκελνο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο Σύκβαζεο Σπλεξγαζίαοθαζ’ 

νηνλδήπνηε ηξόπν, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξόζβαζεο ζην Μεραλνγξαθηθό Σύζηεκα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί 

ζην πιαίζην ηεο Σύκβαζεο Σπλεξγαζίαο. 

 

Γ. ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

 

Αληηκεησπίδεηαη από ην Σπκβαιιόκελν Μέινο σο απόιπηα κπζηηθή, απόξξεηε θαη εκπηζηεπηηθή θαη δελ 

γλσζηνπνηείηαη από ηνλ Σπκβαιιόκελν πξνο νηνδήπνηε πξόζσπν θάζε πιεξνθνξία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά, πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ πξνζώπσλ πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηελ Τξάπεδα (εθεμήο θαινύκελε «Εκπηζηεπηηθή Πιεξνθνξία»), ε νπνία ρνξεγείηαη ή 

απνθαιύπηεηαη ζηνλ Σπκβαιιόκελν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απαζρόιεζεο ηνπ ή ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ σο 

Σεκείνπ Πώιεζεο, εμαηηίαο θαη γηα ηνπο ζθνπνύο πινπνίεζεο ηεο Σύκβαζεο Σπλεξγαζίαο, ελδεηθηηθά θαη 

όρη πεξηνξηζηηθά, είηε α) ιόγσ ηεο πξόζβαζήο ηνπ ζην Μεραλνγξαθηθό Σύζηεκα είηε β) επεηδή 
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απνθαιύπηνληαη από ηελ ίδηα ηελ Τξάπεδα ζηνλ Σπκβαιιόκελν εγγξάθσο ή πξνθνξηθώο ή κε νπηηθή 

παξνπζίαζε ή κε παξάδνζε αληηθεηκέλσλ.  Καηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, θαζώο θαη 

ηεο Σύκβαζεο Σπλεξγαζίαο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε απηώλ, ν Σπκβαιιόκελνο ππνρξενύηαη λα κελ 

απνθαιύςεη ζε ηξίηνπο θακία Εκπηζηεπηηθή Πιεξνθνξία, γξαπηή, έληππε, ειεθηξνληθή ή κε νπνηαδήπνηε 

άιιε κνξθή.  

 

Γ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 

 

1. Ο Σπκβαιιόκελνο ν νπνίνο απνθηά πξόζβαζε ζε Εκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο ππνρξενύηαη λα ιάβεη 

όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εκπηζηεπηηθνύ θαη απόξξεηνπ ραξαθηήξα ησλ 

πιεξνθνξηώλ πνπ πεξηέξρνληαη ζε γλώζε ηνπ. 

2. Ο Σπκβαιιόκελνο δελ ζα αλαπαξάγεη θαζ' νηνλδήπνηε ηξόπν ελ όισ ή ελ κέξεη ηηο Εκπηζηεπηηθέο 

Πιεξνθνξίεο, δελ ζα απνθαιύπηεη ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, νύηε ζα θάλεη ρξήζε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, 

νπνηαζδήπνηε πιεξνθνξίαο ή ζηνηρείνπ ζρεηηθώλ κε ηελ Τξάπεδα, ηηο εξγαζίεο, ηα πξντόληα, 

επηρεηξεκαηηθέο, δηνηθεηηθέο θαη νηθνλνκηθέο κεζόδνπο θαη πξαθηηθέο, έξεπλα θαη αλάπηπμε, 

κειινληηθέο πξνζέζεηο θαη επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα, εκπνξηθά απόξξεηα, ινγαξηαζκνύο θαη νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία, θαηαιόγνπο πειαηώλ, πξνζσπηθνύ, πνιηηηθή, θαη ππνζέζεηο θαη ζπλαιιαγέο ηεο Τξάπεδαο, 

ζπγγεληθώλ ή ζπγαηξηθώλ πξνο απηήλ εηαηξεηώλ, ή νπνηνπδήπνηε πειάηε ηνπο, πξνζσπηθά δεδνκέλα 

πξνζσπηθνύ, ηξίησλ, πειαηώλ ή κε ηεο Τξάπεδαο πξνζηαηεπόκελα θαηά ην Ν.2472/97 θαη ηηο ζρεηηθέο 

απνθάζεηο ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Δεδνκέλσλ, πνπ πεξηήιζαλ ζε γλώζε ηνπ, θαη ζα 

εκπνδίζεη ηελ πεξηέιεπζε ηέηνησλ πιεξνθνξηώλ ζε ηξίηνπο. 

3. Καηά ηε ιήμε ηεο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ σο ζεκείνπ πώιεζεο ηνπ Σ.Ε.Π.Π.Π. γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, 

ν Σπκβαιιόκελνο ζα επηζηξέθεη ακέζσο ζηνλ Σ.Ε.Π.Π.Π., ρσξίο αλάγθε όριεζεο ή άιιεο ελέξγεηαο 

από κέξνπο ησλ αλσηέξσ, νπνηαδήπνηε αιιεινγξαθία, έγγξαθα, ππνκλήκαηα, ζεκεηώζεηο, αξρεία, 

αλαθνξέο, θαθέινπο, πξνδηαγξαθέο, θαη νπνηαδήπνηε άιια αληηθείκελα πνπ αλήθνπλ ζηελ Τξάπεδα, 

πνπ ηπρόλ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ ή ππό ηνλ έιεγρν ηνπ, καδί κε όπνηα ηπρόλ αληίγξαθα ησλ 

αλσηέξσ, πξνθεηκέλνπ ν Σ.Ε.Π.Π.Π.λα ηα επηζηξέςεη ζηελ Τξάπεδα. 

 

Δ. ΠΔΡΙΟΓΟ ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ 

 

Η παξνύζα Σύκβαζε θαη νη πξναλαθεξόκελεο αλαιεθζείζεο από ηνλ Σπκβαιιόκελν ππνρξεώζεηο ζα 

ηζρύνπλ γηα όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ν Σπκβαιιόκελνο δηαζέηεη πξόζβαζε ζε Εκπηζηεπηηθέο 

Πιεξνθνξίεο, θαζώο θαη κεηά από ηε ιήμε ηνπ δηθαηώκαηνο πξόζβαζεο ζε απηέο ή θαη ηελ ιήμε ηεο 

Σύκβαζεο Σπλεξγαζίαο ή θαη ηελ ιήμε ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηνλ Σ.Ε.Π.Π.Π. γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν. 

 

Τν παξόλ ππνγξάθεηαη ζε δύν (2) όκνηα πξσηόηππα από ηα νπνία ν ΣΕΠΠΠ έιαβε ην έλα (1) θαη ην Μέινο 

ην άιιν έλα (1). 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

   ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΠΠΠ                                                        Σο Μέλορ -  Ιδιοκηήηηρ Ππακηοπείος 

   ε Γελ. Δηεπζύληξηα 

Λπκπεξνπνύινπ Καηεξίλα                                                 ………...…………………………... 

        

 

     (υπογραφή και σφραγίδα) 


