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Στην Θεσσαλονίκη σήµερα , ............., µεταξύ των εδώ συµβαλλοµένων  
 

Α) Του )))))))))))))))))))))))))). 

στη συνέχεια καλούµενος χάριν συντοµίας ως «Σχεδιαστής»,   

 

Β) Της/Του ))))))))))))))))))))))))... 

αποκαλούµενος στο εξής για συντοµία ως «Εργοδότης»,  

 

συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:  

 

Για το έργο ))))))))))))))))))))))))).. 

 
1. Ο «Σχεδιαστής» υποχρεούται να τηρεί απόλυτη εχεµύθεια για την ύπαρξη 

και τους όρους οποιασδήποτε συµφωνίας, έγγραφης ή προφορικής που 

συνάπτεται µεταξύ του και του «Εργοδότη», σε σχέση µε τις υπηρεσίες που 

καλείται να εκτελέσει. 

 

2. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία, που παρέχονται από τον «Εργοδότη», 

στο πλαίσιο των συζητήσεων, ανταλλαγής ηλεκτρονικών µηνυµάτων (e-mail), 

παράδοσης έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού προς τον «Σχεδιαστή», 

θεωρούνται πνευµατική ιδιοκτησία του «Εργοδότη». 

 

3. Ο «Σχεδιαστής» δεσµεύεται ότι δεν θα χρησιµοποιήσει ή θα αποκαλύψει τις 

πληροφορίες ή θα ανακοινώσει προφορικά ή θα διαρρεύσει εγγράφως ή µε 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο θα διαβιβάσει ή θα γνωστοποιήσει προς τρίτους 

εµπορικές πληροφορίες, φόρµουλες, προγράµµατα λογισµικού, 

αποτελέσµατα ελέγχων, µελέτες, υποδείγµατα, σχέδια, φωτογραφίες, σκίτσα, 

προδιαγραφές ή άλλα επαγγελµατικά µυστικά, τεχνογνωσία ή ευρήµατα των 

υποβληθεισών επιχειρηµατικών ιδεών, για οποιονδήποτε λόγο ή σκοπό, 

πέραν του σκοπού εκπλήρωσης των σχετικών υποχρεώσεών του που 

απορρέουν από το ανωτέρω έργο ή στο πλαίσιο σύναψης οποιασδήποτε 

συµφωνίας ή όπως αλλιώς ορίζεται µε διαφορετικό τρόπο. Επίσης, 

δεσµεύεται να διατηρεί τις εν λόγω πληροφορίες και τα ανωτέρω στοιχεία υπό 

απόλυτη εχεµύθεια και να αποτρέπει την εσφαλµένη χρήση ή γνωστοποίησή 

τους από το προσωπικό, τους αντιπροσώπους, τους συνεργάτες ή τους 

υπεργολάβους του. 

 

4. Η ως άνω υποχρέωση απορρήτου και εχεµύθειας του «Σχεδιαστή» ισχύει 

καθ’ όλη τη διάρκεια µέχρι και την ολοκλήρωση όλων των υπηρεσιών που 

υπόκεινται στο παρόν συµφωνητικό εµπιστευτικότητας και αναφέρονται στην 

εκτέλεση του προαναφερόµενου έργου. 

 

5. Το παρόν συµφωνητικό εµπιστευτικότητας και τα σχετικά µε αυτό θέµατα, 

διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, ανεξαρτήτως παρεκκλίσεων από τις 
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προβλεπόµενες διατάξεις και για κάθε διαφωνία ή διαφορά που προέρχεται 

από το παρόν συµφωνητικό, αποκλειστικά αρµόδια ορίζονται τα δικαστήρια 

Θεσσαλονίκης. 

 

6. Η παρούσα συµφωνία δεν θα περιλαµβάνει οποιαδήποτε πληροφορία η 

οποία:  

α) είναι ήδη γνωστή στον «Σχεδιαστή» πριν την έναρξη εργασίας βάση 

συµβάσεως. 

β) είναι ή αρχίζει να γίνεται δηµόσια γνωστή µέσω πράξεως του 

«Εργοδότη». 

γ) έχει εγκριθεί η άρση του απορρήτου από τον «Εργοδότη». 

 

 

Σε πίστωση της ανωτέρω συµφωνίας, τα συµβαλλόµενα µέρη υπέγραψαν το παρόν 

συµφωνητικό εµπιστευτικότητας, το οποίο τίθεται σε ισχύ την ως άνω 

αναγραφόµενη ηµεροµηνία. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

   Ο ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗΣ       Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ 

 

      

 
 


