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ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ 

 

Στην Αθήνα σήμερα την     /     /        μεταξύ: 

 

1. του Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 

ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (εφεξής «ΣΕΠΠΠ»), που 

εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη αρ.56 και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τη Γενική 

Διευθύντρια Λυμπεροπούλου Αικατερίνη, δυνάμει Απόφασης - εξουσιοδότησης από το Διοικητικό 

Συμβούλιο του ΣΕΠΠΠ, ο οποίος θα αποκαλείται στη συνέχεια «ο ΣΕΠΠΠ», και 

 

2. Του Μέλους με Α.Μ. (αριθμός μέλους) …………….. και (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία εταιρίας) 

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

ο οποίος θα αποκαλείται στη συνέχεια «ο Συμβαλλόμενος») συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται 

αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

Με την από 21.04.2016 Σύμβαση Συνεργασίας (η «Σύμβαση Συνεργασίας») ο Σ.Ε.Π.Π.Π. συμφώνησε 

συγκεκριμένη συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (στη συνέχεια «η Τράπεζα») για την 

εκτέλεση της οποίας ο Σ.Ε.Π.Π.Π. χρησιμοποιεί υπαλλήλους του, καθώς και τα Μέλη του Σ.Ε.Π.Π.Π. - 

ιδιοκτήτες των σημείων πώλησης, μεταξύ των οποίων και τον δεύτερο εδώ Συμβαλλόμενο. Στο πλαίσιο 

αυτό ο Συμβαλλόμενος υπό την ιδιότητα του Μέλους - ιδιοκτήτη Πρακτορείου ενδέχεται να αποκτά 

πρόσβαση σε εμπιστευτικά στοιχεία της Τράπεζας που τηρούνται σε διάφορες μορφές (εγγράφως, 

ηλεκτρονικά κλπ), ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε προσωπικά δεδομένα, καθώς και σε στοιχεία που 

εμπεριέχονται στο μηχανογραφικό σύστημα που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο της Σύμβασης Συνεργασίας 

(στο εξής «Μηχανογραφικό Σύστημα»).  

 

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι η παροχή εγγύησης και ανάληψης υποχρέωσης και ευθύνης για 

αποζημίωση, εκ μέρους του Συμβαλλόμενου Μέλους προς τον Σ.Ε.Π.Π.Π. για τη μη αποκάλυψη και την 

καθ’ οιονδήποτε τρόπο μη χρήση των εμπιστευτικών πληροφοριών, που αφορούν σε οποιοδήποτε θέμα 

χειρίζεται ή λαμβάνει γνώση ο Συμβαλλόμενος κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Συνεργασίας καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο, περιλαμβανομένης της πρόσβασης στο Μηχανογραφικό Σύστημα που έχει δημιουργηθεί 

στο πλαίσιο της Σύμβασης Συνεργασίας. 

 

Γ. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

 

Αντιμετωπίζεται από το Συμβαλλόμενο Μέλος ως απόλυτα μυστική, απόρρητη και εμπιστευτική και δεν 

γνωστοποιείται από τον Συμβαλλόμενο προς οιοδήποτε πρόσωπο κάθε πληροφορία, 

συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, προσωπικών δεδομένων προσώπων που έχουν 

σχέση με την Τράπεζα (εφεξής καλούμενη «Εμπιστευτική Πληροφορία»), η οποία χορηγείται ή 

αποκαλύπτεται στον Συμβαλλόμενο κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του ή της δραστηριοποίησης του ως 

Σημείου Πώλησης, εξαιτίας και για τους σκοπούς υλοποίησης της Σύμβασης Συνεργασίας, ενδεικτικά και 

όχι περιοριστικά, είτε α) λόγω της πρόσβασής του στο Μηχανογραφικό Σύστημα είτε β) επειδή 
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αποκαλύπτονται από την ίδια την Τράπεζα στον Συμβαλλόμενο εγγράφως ή προφορικώς ή με οπτική 

παρουσίαση ή με παράδοση αντικειμένων.  Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, καθώς και 

της Σύμβασης Συνεργασίας, αλλά και μετά τη λήξη αυτών, ο Συμβαλλόμενος υποχρεούται να μην 

αποκαλύψει σε τρίτους καμία Εμπιστευτική Πληροφορία, γραπτή, έντυπη, ηλεκτρονική ή με οποιαδήποτε 

άλλη μορφή.  

 

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

1. Ο Συμβαλλόμενος ο οποίος αποκτά πρόσβαση σε Εμπιστευτικές Πληροφορίες υποχρεούται να λάβει 

όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του εμπιστευτικού και απόρρητου χαρακτήρα των 

πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση του. 

2. Ο Συμβαλλόμενος δεν θα αναπαράγει καθ' οιονδήποτε τρόπο εν όλω ή εν μέρει τις Εμπιστευτικές 

Πληροφορίες, δεν θα αποκαλύπτει σε οποιονδήποτε τρίτο, ούτε θα κάνει χρήση με οποιονδήποτε τρόπο, 

οποιασδήποτε πληροφορίας ή στοιχείου σχετικών με την Τράπεζα, τις εργασίες, τα προϊόντα, 

επιχειρηματικές, διοικητικές και οικονομικές μεθόδους και πρακτικές, έρευνα και ανάπτυξη, 

μελλοντικές προθέσεις και επιχειρηματικά σχέδια, εμπορικά απόρρητα, λογαριασμούς και οικονομικά 

στοιχεία, καταλόγους πελατών, προσωπικού, πολιτική, και υποθέσεις και συναλλαγές της Τράπεζας, 

συγγενικών ή θυγατρικών προς αυτήν εταιρειών, ή οποιουδήποτε πελάτη τους, προσωπικά δεδομένα 

προσωπικού, τρίτων, πελατών ή μη της Τράπεζας προστατευόμενα κατά το Ν.2472/97 και τις σχετικές 

αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που περιήλθαν σε γνώση του, και θα 

εμποδίσει την περιέλευση τέτοιων πληροφοριών σε τρίτους. 

3. Κατά τη λήξη της δραστηριοποίησής του ως σημείου πώλησης του Σ.Ε.Π.Π.Π. για οποιονδήποτε λόγο, 

ο Συμβαλλόμενος θα επιστρέφει αμέσως στον Σ.Ε.Π.Π.Π., χωρίς ανάγκη όχλησης ή άλλης ενέργειας 

από μέρους των ανωτέρω, οποιαδήποτε αλληλογραφία, έγγραφα, υπομνήματα, σημειώσεις, αρχεία, 

αναφορές, φακέλους, προδιαγραφές, και οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα που ανήκουν στην Τράπεζα, 

που τυχόν βρίσκονται στην κατοχή του ή υπό τον έλεγχο του, μαζί με όποια τυχόν αντίγραφα των 

ανωτέρω, προκειμένου ο Σ.Ε.Π.Π.Π. να τα επιστρέψει στην Τράπεζα. 

 

Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Η παρούσα Σύμβαση και οι προαναφερόμενες αναληφθείσες από τον Συμβαλλόμενο υποχρεώσεις θα 

ισχύουν για όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο Συμβαλλόμενος διαθέτει πρόσβαση σε Εμπιστευτικές 

Πληροφορίες, καθώς και μετά από τη λήξη του δικαιώματος πρόσβασης σε αυτές ή και την λήξη της 

Σύμβασης Συνεργασίας ή και την λήξη της σχέσης του με τον Σ.Ε.Π.Π.Π. για οποιονδήποτε λόγο. 

 

Το παρόν υπογράφεται σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα από τα οποία ο ΣΕΠΠΠ έλαβε το ένα (1) και το Μέλος 

το άλλο ένα (1). 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

  ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΠΠΠ                                                      Το Μέλος -  Ιδιοκτήτης Πρακτορείου 

     η Γεν. Διευθύντρια 

Λυμπεροπούλου Κατερίνα                                                 ………...…………………………... 

        

 

                               (υπογραφή και σφραγίδα) 


