
ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

[Σε περίπτωση εταιρείας] Η εταιρεία με την επωνυμία «……………………………….………………………» που 
εδρεύει στ…… ……………………………………………………….…, με Α.Φ.Μ. ………….………………….. της Δ.Ο.Υ. 
……………………………………., νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον/ την …………………………………………………….. 
(εφεξής ο «Δηλών»)  

Ή  

[Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης] Ο/Η ……………………………………………………………….., που εδρεύει 
στ….. ……………………………………….…………, με Α.Φ.Μ. ………………………………….. της Δ.Ο.Υ. 
……………………………. (εφεξής ο «Δηλών»)  

 

ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΔΗΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΠΡΟΣ 

 

Την εταιρεία ειδικού σκοπού υπό την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με έδρα στην Λεωφόρο Συγγρού αριθ. 364, ΤΚ 17674, Καλλιθέα Αττικής (εφεξής 
«ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ»)  

Τα εξής:  

1. Η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ σκοπεύει να αποκαλύψει πληροφορίες (στο εξής: «Εμπιστευτικές Πληροφορίες») 
στον Δηλούντα, όσον αφορά στην από Νοεμβρίου 2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
την επιλογή συνεργατών για τους χώρους εστίασης Agora Bistro, Canal Café, Park Kiosk, SNFCC Food 
Court Canteens (εφεξής η «Πρόσκληση») και επιθυμεί να διασφαλίσει ότι ο Δηλών θα διατηρήσει το 
απόρρητο των Εμπιστευτικών Πληροφοριών της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ. Ως «Εμπιστευτικές Πληροφορίες» 
νοούνται και συλλογικά περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες που θα παρασχεθούν από την ΚΠΙΣΝ 
ΜΑΕ, και αφορούν στη λειτουργία και οργάνωση του ΚΠΙΣΝ και ανήκουν στην ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ, και οι 
οποίες δεν είναι δημόσια προσβάσιμες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται, όλως ενδεικτικώς οι εξής: 

(A) οικονομικές ή επιχειρηματικές πληροφορίες, επιχειρηματικά σχέδια, προβλέψεις ή στρατηγικές, 
επιχειρηματικές πρακτικές και σχέσεις, εταιρικές πολιτικές, διαδικασίες, πρακτικές ή διαδικασίες, 
συστήματα, μέθοδοι λειτουργίας ή σχέδια μάρκετινγκ-εμπορίας, 

(B) έρευνα, ανάπτυξη ή άλλες δραστηριότητες έρευνας,  

(Γ) κανονιστικές πρακτικές, διαδικασίες ή πολιτικές, 

(Δ) πληροφορίες των εργαζομένων, συνεργατών, πελατών και των σχετικών συμβατικών σχέσεων της 
ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ με τα εν λόγω πρόσωπα, 

(E) εταιρικές, στρατηγικές, εμπορικές, αδειοδοτικές ή άλλες συμφωνίες ή άλλες τεχνικές 
πληροφορίες ή δεδομένα, 

(ΣΤ) τεχνογνωσία, εμπορικά μυστικά ή άλλες αποκλειστικές πληροφορίες, 

(Ζ) τα κείμενα και έγγραφα της Πρόσκλησης, τις επικοινωνίες που λαμβάνουν χώρα σχετικά με αυτή 



(Η) Στοιχεία ασφάλισης 

(Θ) πάσης φύσεως πληροφορίες σχετικά με τους χώρους εστίασης της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ, τον τρόπο 
λειτουργίας, οργάνωσης, κ.λπ. 

(Ι)τυχόν προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στο μέτρο που προβλέπεται από το ισχύον πλαίσιο, 

Εμπιστευτικές νοούνται οι πληροφορίες οι οποίες γνωστοποιούνται στον Δηλούντα είτε προφορικά 
είτε σε έγγραφη μορφή, με επίδειξη ή με άλλο τρόπο και σε οποιαδήποτε μορφή 
(συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων, των εγγράφων, των σχεδίων, των ταινιών, των μέσων με 
δυνατότητα ανάγνωσης από υπολογιστή, των μαγνητικών ταινιών, των εγχειριδίων, των 
προδιαγραφών, των διαγραμμάτων ροής, των καταχωρίσεων προγραμμάτων και των εκτυπώσεων 
αρχείων δεδομένων). Οποιεσδήποτε πληροφορίες προκύπτουν από ή απορρέουν από οποιαδήποτε 
Εμπιστευτική Πληροφορία και περιέχονται σε οποιαδήποτε μορφή (συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
υλικών που παράγονται από ή για λογαριασμό του Δηλούντος) θεωρούνται επίσης ως Εμπιστευτικές 
Πληροφορίες της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ. 

Σε περίπτωση αμφιβολίας, όλες οι πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση του Δηλούντος, 
λογίζονται ως εμπιστευτικές. Διευκρινίζεται ότι δεν αποτελούν Εμπιστευτικές Πληροφορίες οι 
πληροφορίες που αφορούν την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. και είναι νομίμως δημοσιευμένες ή προσβάσιμες από 
οποιονδήποτε τρίτο. 

2. Ο Δηλών δεσμεύεται να χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες μόνον για τον σκοπό της 
συμμετοχής του στη διαδικασία της Πρόσκλησης, και μόνο με τρόπους που είναι απαραίτητους προς 
την επίτευξη του σκοπού αυτού. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν είναι επιτρεπτή χωρίς την 
προηγούμενη γραπτή συμφωνία της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ. 

3. Ο Δηλών αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί εμπιστευτικές τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, 
να διατηρεί κρυφές-ασφαλείς τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες και να μην δημοσιεύει, καθιστά 
διαθέσιμες ή με άλλο τρόπο επικοινωνεί ή αποκαλύπτει, άμεσα ή έμμεσα, οποιοδήποτε μέρος των 
Εμπιστευτικών Πληροφοριών ή την ύπαρξη ή τη φύση τους σε τρίτους, εκτός από τους υπαλλήλους 
του και τους επαγγελματίες συμβούλους του και αποκλειστικά και μόνο στο βαθμό που είναι 
αναγκαίο και με την προϋπόθεση ότι οι τρίτοι τυχόν αποδέκτες γνωρίζουν ότι οφείλουν καθήκον 
εμπιστοσύνης στην ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ και δεσμεύονται με αντίστοιχες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας 
ισοδύναμες με αυτές της παρούσας με επιμέλεια και ευθύνη του Δηλούντος, 

4. Οι δεσμεύσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 ανωτέρω ισχύουν για όλες τις 
πληροφορίες που γνωστοποιεί η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ στον Δηλούντα, ανεξάρτητα από τον τρόπο ή τη μορφή 
με την οποία αποκαλύπτονται ή καταγράφονται, αλλά δεν ισχύουν για: α) οποιαδήποτε πληροφορία 
είναι σε δημόσια χρήση (εκτός αν τέτοια χρήση έχει προέλθει από την παραβίαση της παρούσας ή 
άλλης υποχρέωσης εμπιστευτικότητας) ή β) οποιαδήποτε πληροφορία η οποία είναι ήδη γνωστή 
στον Δηλούντα και η οποία δεν υπόκειται σε καμία υποχρέωση εμπιστευτικότητας προτού 
γνωστοποιηθεί στον Δηλούντα από την ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ. 

5. Η υπογραφή της παρούσας Δήλωσης και Ανάληψης Δέσμευσης Εμπιστευτικότητας δεν 
συνεπάγεται, σε καμία περίπτωση, ούτε υπονοεί με κανέναν τρόπο τη σύναψη των συμβάσεων που 
αφορά η Πρόσκληση. 



6. Ο Δηλών, σε περίπτωση που καταστεί τρίτο μέρος ως προς τη διαδικασία της Πρόσκλησης 
(ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, σε περίπτωση απορριφθεί η πρόταση του κ.λπ.) και, σε κάθε 
περίπτωση, κατόπιν αιτήματος της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ, θα επιστρέψει όλα τα υλικά, τα αντίγραφα και τα 
αρχεία των Εμπιστευτικών Πληροφοριών στην ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ, θα καταστρέψει ή θα διαγράψει 
οποιαδήποτε Εμπιστευτική Πληροφορία κατέχει, συμπεριλαμβανομένων τυχόν Εμπιστευτικών 
Πληροφοριών που περιέχονται σε οποιοδήποτε υλικό και έγγραφο που εκπονήθηκαν από τον 
Δηλούντα ή καταγράφονται σε οποιαδήποτε συσκευή μνήμης και δεν θα διατηρεί αντίγραφα ή 
αρχεία των Εμπιστευτικών Πληροφοριών. Μια σχετική υπεύθυνη δήλωση που αναφέρει τα ανωτέρω 
και επιβεβαιώνει ότι δεν έχουν διατηρηθεί Εμπιστευτικές Πληροφορίες, οφείλει να παρασχεθεί από 
τον Δηλούντα. 

7. Αναγνωρίζεται ότι καταρχήν δεν προκύπτει η ανάγκη διαβίβασης στον Δηλούντα προσωπικών 
δεδομένων από την ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα. Παρόλα αυτά, σε 
περίπτωση που και στο μέτρο που ο Δηλών λαμβάνει Εμπιστευτικές Πληροφορίες από το ΚΠΙΣΝ οι 
οποίες περιέχουν προσωπικά δεδομένα, τότε ο Δηλών: 

(Α) θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους σκοπούς της Πρόσκλησης και μόνο 
σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στην παρούσα Δήλωση και Ανάληψη Δέσμευσης 
Εμπιστευτικότητας ή ορίζονται από το την ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ, 

(Γ) δεν θα τροποποιεί, συμπληρώνει ή αλλοιώνει το περιεχόμενο των προσωπικών δεδομένων και 
δεν θα αποκαλύπτει ή επιτρέπει την αποκάλυψή τους σε οποιοδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη 
έγγραφη συναίνεση της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ, 

(Δ) καθ' οιονδήποτε χρόνο θα εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη ή μη σύννομη επεξεργασία και από τυχαία 
απώλεια, καταστροφή, ζημία, τροποποίηση ή αποκάλυψη, και γενικά θα συμμορφώνεται με όλες τις 
υποχρεώσεις του από την κείμενη νομοθεσία 

(E) θα ενημερώνει την ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, εάν ο Δηλών λάβει (i) αίτημα 
από ένα υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με αντίρρηση στην πρόσβαση ή ενημέρωση για την 
πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του εν λόγω υποκειμένου, ή (ii) παράπονο ή αίτημα που 
σχετίζεται με τις υποχρεώσεις της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Προστασίας 
Δεδομένων ή (iii) κάθε άλλη επικοινωνία που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τα προσωπικά δεδομένα 
σε σχέση με την παρούσα Δήλωση και Ανάληψη Δέσμευσης Εμπιστευτικότητας, 

(ΣΤ) θα παράσχει στην ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ κάθε συνεργασία και υποστήριξη αναφορικά με οιοδήποτε 
παράπονο ή αίτημα αναφορικά με προσωπικά δεδομένα συμπεριλαμβανομένης της παροχής στην 
ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ όλων των στοιχείων του παραπόνου ή αιτήματος, και κάθε πληροφορίας σχετικά με αυτό. 

8. Ούτε η υπογραφή της παρούσας Δήλωσης και Ανάληψη Δέσμευσης Εμπιστευτικότητας ούτε η 
παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας δίδει με οποιονδήποτε τρόπο στον Δηλούντα οποιαδήποτε 
άδεια, όφελος ή δικαίωμα σχετικά με οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής, βιομηχανικής ή εν 
γένει ιδιοκτησίας της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα χρήσης ή ιδιοκτησιακό στις 
Εμπιστευτικές Πληροφορίες ή σε οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή διαδικασία ή άλλη πληροφορία ή 
δικαίωμα που απορρέει από αυτές. 

9. Ο Δηλών θα διασφαλίσει ότι ο ίδιος οι συνεργάτες, προστηθέντες, συνεργαζόμενες εταιρίες και 
επιχειρήσεις, οι θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρίες, τα στελέχη, οι υπάλληλοι, οι διευθυντές, οι 



σύμβουλοι, οι αντιπρόσωποι, οι εκπρόσωποι και οι υπεργολάβοι δεν θα προβούν σε οιαδήποτε 
ενέργεια που θα μπορούσε να παραβεί τη διαδικασία της Πρόσκλησης και τον Νόμο, να θέσει το 
ΚΠΙΣΝ σε κίνδυνο σχετικά με την συμμόρφωσή του με την νομοθεσία, όπως ενδεικτικώς τη 
Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων ή κάθε ισχύοντα νόμο ή κανονισμό για την αποτροπή 
απάτης, διαφθοράς, παράνομα οικονομικά οφέλη, δραστηριότητα κ.λπ.. 

10. Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνει ο Δηλών δυνάμει του παρόντος θα παραμείνουν σε ισχύ εις το 
διηνεκές, εκτός αν άλλως ρητώς ορίζεται. 

11. Ο Δηλών ευθύνεται για κάθε ζημία που τυχόν προκληθεί στην ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ είτε από τον ίδιο είτε 
από τους προστηθέντες ή βοηθούς εκπλήρωσης ή από τους πάσης φύσεως συνεργάτες του λόγω της 
μη τήρησης των υποχρεώσεών του από την παρούσα ή/και το νόμο. Ο Δηλών θα αποζημιώσει και θα 
απαλλάξει την ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ, τους εκπροσώπους, διευθυντές, προϊσταμένους, υπαλλήλους και 
συνεργάτες της από κάθε αξίωση, ευθύνη, υποχρέωση, απαίτηση, πρόστιμο, κόστος ή δαπάνη, που 
τυχόν απαιτηθεί ή εγερθεί από οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή το κράτος ή διοικητική αρχή έναντι της 
ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ ή/και των εκπροσώπων, διευθυντών, προϊσταμένων, υπαλλήλων και συνεργατών της 
ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ και οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του Δηλούντος ή των ως άνω αναφερόμενων 
τρίτων προσώπων που παραβαίνουν το νόμο ή/ και την παρούσα Σύμβαση. Επομένως σε περίπτωση 
που δεν τηρηθούν οι υποχρεώσεις από τον Δηλούντα ή τα ανωτέρω πρόσωπα, αυτός αποδέχεται τις 
ευθύνες και τις συνέπειες που απορρέουν από το εφαρμοστέο δίκαιο και θα αποζημιώσει την ΚΠΙΣΝ 
ΜΑΕ για κάθε τυχόν θετική ή αποθετική ζημία που υποστεί κατά τα ανωτέρω και θα καταβάλει σε 
αυτήν ως ποινική ρήτρα για κάθε πράξη παραβίασης/ μη επιτρεπτή χρήση των Εμπιστευτικών 
Πληροφοριών το ποσό των 5.000 ευρώ, χωρίς να επηρεάζονται τα δικαιώματα της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ 
σχετικά με τις εγγυητικές επιστολές που κατατίθενται από τον Δηλούντα. 

12. Η παρούσα Δήλωση και Ανάληψη Δέσμευσης Εμπιστευτικότητας διέπεται και ερμηνεύεται 
σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες σύγκρουσης νόμων. Τα 
δικαστήρια των Αθηνών έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει 
από ή σε σχέση με την παρούσα Δήλωση και Ανάληψη Δέσμευσης Εμπιστευτικότητας. 

 

 

…………………………………… 

[Τόπος και ημερομηνία] 

Για τον Δηλούντα 

 

 

………………………………. 

[Ονοματεπώνυμο, υπογραφή και σφραγίδα] 

  


