
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Στην ………………………, σήμερα την  …./…./2021, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων,  

Α) Αφενός της  ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία  ….............. και με διακριτικό τίτλο 

«………………………..» που εδρεύει στην …………………………, επί της οδού …………… με 

Α.Φ.Μ. …………………, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. ……………………., νομίμως εκπροσωπούμενης για την 

υπογραφή της παρούσας από τους…………………………………, (καλουμένης εφεξής o 

«Αναθέτων Πελάτης ή Πελάτης») και  

Β) Αφετέρου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INVENTICS Α.Ε. Αναπτυξιακή 

Οργάνωσης και Τεχνολογίας» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (9o χλμ Θεσσαλονίκης Θέρμης, 

57001) με ΑΦΜ: 099772572 και ΔΟΥ: ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, νομίμως εκπροσωπούμενης για την 

υπογραφή της παρούσας από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Ευστάθιο 

Παρχαρίδη του Γεωργίου, (καλούμενης εφεξής η «INVENTICS» ή η «Εταιρεία»),  

συμφωνούνται, τα εξής: 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στην οργάνωση και ζωντανή μετάδοση συνεδρίων και  

εκδηλώσεων, καθώς και στην κωδικοποίηση και διαδικτυακή διανομή βίντεο. 

Στο ανωτέρω πλαίσιο, τα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν, σύμφωνα με τους όρους που 

ακολουθούν (εφεξής η «Σύμβαση») 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Με την παρούσα ο Πελάτης αναθέτει στην Εταιρεία και η Εταιρεία αναλαμβάνει, σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας καθώς και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες και 

κανονιστικά απαιτούμενες προδιαγραφές και τα διεθνή ή/και εγχώρια πρότυπα και κανόνες, τη 

δημιουργία, και οργάνωση της εκδήλωσης με τίτλο:……………………………………………….. 

….........................................................................................., τη δυνατότητα προβολής της στη 

σελίδα, τη ζωντανή μετάδοση της μέσω διαδικτύου, ροής δεδομένων και όλων των λεπτομερώς 

αναφερομένων στην προσφορά της Εταιρείας υπηρεσιών, μέσω της πλατφόρμας Livemedia 

ιδιοκτησίας της Εταιρείας, (εφεξής, το «Έργο»), σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα ως 

Παράρτημα Ι και αποτελούσα αναπόσπαστο τμήμα αυτής υπ’ αριθμ. ..................... προσφορά 

της Εταιρείας. 

Αναφέρονται οι υπηρεσίες και η περιγραφή του έργου: .............................. 

 

 



2. ΑΜΟΙΒΗ 

2.1.Η αμοιβή της Εταιρείας για την εκτέλεση του Έργου συμφωνείται στο ποσό των ........................... 

πλέον του Φ.Π.Α.(24%) σύμφωνα και με την αναλυτική προσφορά. 

2.2.Η τιμολόγηση του Έργου και ο τρόπος καταβολής του τιμήματος στην Εταιρεία από τον 

Πελάτη θα πραγματοποιηθεί όπως περιγράφεται στην προσφορά. 

2.3.Τα μέρη συμφωνούν ότι, σε περίπτωση που κάποιες εκ των αναφερομένων στο Παράρτημα της 

παρούσας υπηρεσίες δεν παρασχεθούν τελικά από την Εταιρεία στον Πελάτη, το αναλογούν σε 

αυτές τίμημα θα αφαιρεθεί από την ως άνω αμοιβή. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Inventics 

περιορίζεται στο ποσό της αμοιβής της. 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

1.1. H κυριότητα του έργου εν γένει και κάθε αρχείου δεδομένων που θα δημιουργηθεί από την 

Εταιρεία στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης ανήκει στον Πελάτη και φιλοξενείται από 

τα δίκτυα του Livemedia και την Inventics. 

Εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα του Πελάτη, η Εταιρία υποχρεούται να προβαίνει σε άμεση 

διαγραφή κάθε αρχείου που αφορά στο έργο και κάθε αρχείου προσωπικών δεδομένων που 

βρίσκεται στην κατοχή της, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών αντιγράφων σε πρωτεύοντες ή 

δευτερεύοντες διακομιστές εγκατεστημένους στις εγκαταστάσεις της  Εταιρίας είτε εκτός αυτών.    

1.2 Για την υλοποίηση της Σύμβασης, τα στελέχη και το προσωπικό των μερών θα συνεργασθούν 

στενά, παρέχοντας κάθε απαιτούμενη πληροφορία και κάθε δυνατή αρωγή. Καθ’ όλη την διάρκεια 

ισχύος της Σύμβασης, η Εταιρεία θα παραμένει η μόνη εργοδότης των υπαλλήλων που θα 

απασχοληθούν με το αντικείμενο της παρούσας και θα έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν 

από την κείμενη νομοθεσία και την σύμβασή της με αυτούς. 

1.3 Η Εταιρεία είναι ανεξάρτητος επαγγελματίας και δεν τελεί σε προσωπική, νομική ή οικονομική 

εξάρτηση από τον Πελάτη. 

 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

2.1. Η Εταιρεία βεβαιώνει και εγγυάται ότι έχει την οργάνωση, την ικανότητα, την τεχνογνωσία, τα 

αναγκαία μέσα και το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για να εκτελέσει το Έργο νομίμως, 

προσηκόντως εμπροθέσμως και κατά τους συμφωνηθέντες όρους, καθώς και ότι είναι σε θέση να 

συνεργάζεται απρόσκοπτα και επ’ ωφελεία του Πελάτη, ώστε να εξασφαλισθεί η επιτυχής υλοποίηση 

του Έργου. 

2.2. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την υλοποίηση του Έργου και οι υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν σχετικά συμφωνείται ότι είναι αυτές που περιλαμβάνονται στην συνημμένη 

προσφορά. 



Περαιτέρω, η ΙΝVENTICS δηλώνει ότι γνωρίζει την ευαισθησία του Πελάτη στη διαφύλαξη του 

απορρήτου γενικώς και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ειδικότερα, εν όψει δε του 

καθήκοντος επαγγελματικής εχεμυθείας όλων των  μερών, δεσμεύεται να χειρισθεί τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που περιέρχονται σε γνώση της στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης 

αυστηρά και μόνο για τις ανάγκες εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης και να δεσμεύσει τα πρόσωπα 

που τυχόν θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης με παρόμοια σύμβαση 

εμπιστευτικότητας, λαμβάνοντας και όλα τα αναγκαία μέτρα και προφυλάξεις, προκειμένου να 

εμποδίσει την αποκάλυψη των εμπιστευτικών πληροφοριών, είτε εν όλω είτε εν μέρει, είτε στο παρόν 

είτε στο μέλλον σε τρίτα πρόσωπα, νομικά ή φυσικά, οργανισμούς ή υπηρεσίες εν γένει.   

 

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 

3.1. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης η Εταιρεία αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

-Να εξασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι, προστηθέντες ή υπεργολάβοι αυτής, που απασχολούνται για 

την εκτέλεση της Σύμβασης έχουν τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα, την ειδικότητα και τις 

ανάλογες ικανότητες που απαιτούνται για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας. 

-Να συμμορφώνεται με τους κανόνες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) όπως αυτοί 

υπαγορεύονται από τις σχετικές Κοινοτικές διατάξεις σε ζητήματα όπως: 

• προστασίας του περιβάλλοντος, 

• σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων/παιδικής εργασίας, 

• υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 

• κοινωνικής ισότητας / αλληλεγγύης. 

 

-Να εκτελεί το Έργο με ιδιαίτερη επιμέλεια, προσοχή και τεχνική επάρκεια, σύμφωνα με τους 

παραδεδεγμένους τεχνικούς κανόνες και πρότυπα που ισχύουν στη διεθνή και εγχώρια αγορά, με 

την απαραίτητη επαγγελματική ευσυνειδησία και με κατάλληλα προς τούτο εκπαιδευμένο 

προσωπικό. Παράλληλα, η Εταιρεία υποχρεούται για την απόλυτη συμμόρφωσή της με τις 

προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου και ασφαλείας που εφαρμόζει ο Πελάτης αναφορικά με τον 

βαθμό απορρήτου/εμπιστευτικότητας καθώς επίσης και με τα κατά τα οριζόμενα στην παρούσα 

σύμβαση σε σχέση με την προάσπιση των δικαιωμάτων του πελάτη επί της πνευματικής ή/και 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας αυτού. 

-Να εκτελεί το αντικείμενο που της ανατίθεται δυνάμει της Σύμβασης προσηκόντως και 

εμπροθέσμως σύμφωνα με τους όρους αυτής, χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία της. 

3.2. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, ο Πελάτης αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

α) Να καταβάλλει την συμφωνημένη αμοιβή στο σε ποσό και χρόνο που συμφωνείται στο οικείο 

Παράρτημα της παρούσας  και 

β) Να προσδιορίζει και να παρέχει τα αναγκαία επιμέρους στοιχεία, απαιτήσεις και προδιαγραφές 



και εν γένει να θέτει στη διάθεση της Εταιρείας οποιαδήποτε βοήθεια, προκειμένου να τη διευκολύνει 

για την εκτέλεση της Σύμβασης. 

 

4. ΕΚΧΩΡΗΣΗ/ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η Εταιρεία δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει την παρούσα Σύμβαση ή οποιοδήποτε 

από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που περιέχονται σε αυτήν ή απορρέουν από αυτήν σε 

οποιονδήποτε τρίτο. 

  

5. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

5.1 Η Εταιρεία βεβαιώνει και εγγυάται προς τον Πελάτη ότι τυγχάνει νόμιμος κάτοχος και χρήστης 

όλων των απαιτούμενων από τον νόμο εξουσιοδοτήσεων, αδειών και συμβάσεων χρήσης και 

εκμετάλλευσης κάθε δικαιώματος πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που ενσωματώνεται ή 

συνοδεύει τις παρεχόμενες υπηρεσίες και ότι δεν παραβιάζει καμία πατέντα, δικαίωμα πνευματικής 

ιδιοκτησίας, εμπορικό απόρρητο ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας οποιουδήποτε προσώπου ή 

οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. 

5.2 Ρητά συμφωνείται ότι με το παρόν τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να λάβουν όλα τα αναγκαία 

μέτρα για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ετέρου μέρους από 

οποιαδήποτε απαγορευμένη πρόσβαση, χρήση, διάδοση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, απομίμηση ή 

αλλοίωση και κάθε άλλη μορφή απαγορευμένης χρήσης και επεξεργασίας, υποχρεούμενα να 

καλύψουν με δική τους ευθύνη και δαπάνη κάθε πιθανή ζημία του αντισυμβαλλόμενου μέρους ήθελε 

προκύψει εξαιτίας υπαίτιας παραβίασης από τα μέρη ή οποιονδήποτε τρίτο συνεργάτη ή 

υπεργολάβο τους, λόγω δικής τους υπαιτιότητας ή των τρίτων αυτών προσώπων. 

5.3 Ρητά συμφωνείται ότι η κυριότητα του Έργου εν γένει και κάθε αρχείου δεδομένων που θα 

δημιουργηθεί από την Εταιρεία στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης ανήκει στον 

αντισυμβαλλόμενο Πελάτη. Το έργο φιλοξενείται στους διακομιστές και τα δίκτυα της εταιρείας. 

Μετά τη λήξη της παρούσας και κατόπιν σχετικού αιτήματος του Πελάτη, η Εταιρεία υποχρεούται 

να προβαίνει σε διαγραφή κάθε αρχείου που αφορά το έργο και κάθε αρχείου προσωπικών 

δεδομένων που βρίσκεται ως εκ της παρούσας σύμβασης στην κατοχή της, συμπεριλαμβανομένων 

ηλεκτρονικών αντιγράφων σε πρωτεύοντες ή δευτερεύοντες διακομιστές εγκατεστημένους είτε στις 

εγκαταστάσεις της Εταιρείας είτε εκτός αυτών.  

 

6. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

6.1 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  

Οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να χειρίζονται ως εμπιστευτική κάθε 

πληροφορία, που περιέρχεται σε γνώση τους, και κάθε είδους έγγραφα ή πληροφορίες, που 

ανταλλάσσονται μεταξύ τους στο πλαίσιο της παρούσας συνεργασίας, ανεξάρτητα από τον τρόπο 



επικοινωνίας ή τήρησης των πληροφοριών (εγγράφως, ηλεκτρονικά, προφορικά ή με  οποιοδήποτε 

άλλο τρόπο). 

Ως «Εμπιστευτικές Πληροφορίες» νοούνται οι πληροφορίες και τα στοιχεία που αφορούν 

την επιχειρηματική και λειτουργική οργάνωση, την τιμολογιακή πολιτική, τις εργασίες, το 

πελατολόγιο, τα λειτουργικά κόστη, τα επιχειρηματικά πλάνα και στρατηγικές, άλλες συνεργασίες, 

μεθόδους παραγωγής, διοικητικές και οικονομικές μεθόδους και πρακτικές, προμηθευτές, 

τεχνογνωσία, συστήματα κ.λπ., των συμβαλλομένων, που δεν είναι γνωστά σε τρίτους. Οι ως άνω 

πληροφορίες και στοιχεία, ενδέχεται να περιέχονται σε οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μη, χωρίς 

απαραίτητα να φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό». 

Οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες 

ως εμπορικό απόρρητο, επιδεικνύοντας αυστηρή εμπιστευτικότητα και να μην αποκαλύπτουν, 

γνωστοποιούν, χρησιμοποιούν, δημοσιεύουν, κοινοποιούν, διοχετεύουν ή με οποιοδήποτε άλλο 

τρόπο ανακοινώνουν σε τρίτους ή επιτρέπουν την πρόσβαση τρίτων σε αυτές, άμεσα ή έμμεσα, εν 

όλο ή εν μέρει για οποιονδήποτε λόγο (με σκοπό ανταγωνισμό ή όχι), σε οποιαδήποτε χρονική 

στιγμή, οποιαδήποτε από τις ανωτέρω Εμπιστευτικές Πληροφορίες περιήλθαν σε γνώση τους, 

καθώς και να μην αναπαράγουν, κωδικοποιούν, μεταφέρουν, αποθηκεύουν ή αντιγράφουν αυτές, 

παρά μόνο και στο μέτρο που αυτό απαιτείται για την υλοποίηση της σύμβασης. Ως τρίτος για την 

εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, νοείται κάθε πρόσωπο, περιλαμβανομένων και των 

υπαλλήλων, προστηθέντων, συνεργατών και τυχόν αντιπροσώπων των συμβαλλομένων, το οποίο 

δεν εμπλέκεται στην εφαρμογή και υλοποίηση της σύμβασης. 

Περαιτέρω, έκαστος των συμβαλλομένων αναλαμβάνει την υποχρέωση να λάβει όλα τα 

αναγκαία μέτρα, προκειμένου κανένας από τους υπαλλήλους, προστηθέντες, συνεργάτες 

οποιασδήποτε μορφής ή τυχόν αντιπροσώπους του, να μην παραβιάσει την ανωτέρω 

εμπιστευτικότητα, τόσο για τις απαραίτητες πληροφορίες που του εμπιστεύθηκε ο συμβαλλόμενος 

ως εκ της υπηρεσίας του, όσο και γι’ αυτές που περιήλθαν με οποιονδήποτε τρόπο στην αντίληψή 

του. Ανεξαρτήτως της ανωτέρω υποχρέωσης, οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται να κάνουν χρήση των 

Εμπιστευτικών Πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό υλοποίησης της σύμβασης. Στην 

περίπτωση που, για τους σκοπούς υλοποίησης της σύμβασης, είναι απαραίτητο να ανακοινώσουν 

σε εκπροσώπους, υπαλλήλους ή προστηθέντες τους, το σύνολο ή μέρος των Εμπιστευτικών 

Πληροφοριών, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώσουν τους εκπροσώπους, προστηθέντες 

κλπ. για την εμπιστευτική φύση των πληροφοριών αυτών και για τη δέσμευσή τους να ενεργούν 

σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, στην ίδια έκταση στην οποία 

δεσμεύεται ο συμβαλλόμενος. Η με οποιοδήποτε τρόπο διάδοση, ανακοίνωση, κοινοποίηση κ.λπ. 

των Εμπιστευτικών Πληροφοριών από τους εκπροσώπους, προστηθέντες κλπ. των 

συμβαλλομένων λογίζεται ως παραβίαση των υποχρεώσεων του συμβαλλόμενου, τις οποίες 

ανέλαβε δυνάμει της παρούσας συμφωνίας. 



Οι συμβαλλόμενοι δεν έχουν ευθύνη σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συμφωνίας για 

τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας πληροφοριών που έχουν δημοσιοποιηθεί και είναι διαθέσιμες 

στο ευρύ κοινό για οποιονδήποτε λόγο πέραν των συμφωνηθέντων με την παρούσα, καθώς και για 

πληροφορίες που έχουν αναπτυχθεί από τα μέρη χωρίς παράβαση της υποχρέωσης 

εμπιστευτικότητας. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε των συμβαλλομένων υποχρεωθεί εκ του 

νόμου ή από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή σε ανακοίνωση πληροφοριών, κάθε 

συμβαλλόμενος δεσμεύεται ότι θα προβαίνει σε ανακοίνωση μόνον εκείνων των πληροφοριών που 

είναι απολύτως αναγκαίες και επιβάλλονται εκ του νόμου ή την αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή 

και ότι θα ενημερώνει πάραυτα τον έτερο συμβαλλόμενο για την ως άνω ανακοίνωση και την εν 

λόγω διοικητική ή δικαστική αρχή για τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών. 

Οι παραπάνω περιγραφόμενες υποχρεώσεις εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της παρούσας συνεργασίας των συμβαλλομένων. 

 

6.2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Κατά την παροχή των Υπηρεσιών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα, η Εταιρεία 

θα επεξεργάζεται τις εν λόγω εμπιστευτικές πληροφορίες, οι οποίες χορηγούνται ή αποκαλύπτονται 

σ’ αυτήν εξαιτίας και προς εκτέλεση των Υπηρεσιών, ως Εκτελούσα την Επεξεργασία, πάντοτε κατ’ 

εντολή και για λογαριασμό του Πελάτη ως Υπευθύνου Επεξεργασίας.  

Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες αντιμετωπίζονται ως απόλυτα μυστικές και απόρρητες και δεν 

γνωστοποιούνται, εκούσια ή ακούσια, σε άλλα πρόσωπα πλην των υπαλλήλων, προστηθέντων, 

συνεργατών ή τυχόν αντιπροσώπων της Εταιρείας οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην 

υλοποίηση των Υπηρεσιών και γνωρίζουν ότι κάθε τέτοια πληροφορία είναι εμπιστευτική, και των 

οποίων τα καθήκοντα δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν χωρίς να λάβουν γνώση των 

Εμπιστευτικών Πληροφοριών, και, σε κάθε περίπτωση, οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες 

αποκαλύπτονται μόνον στον ελάχιστο απαραίτητο βαθμό και χρησιμοποιούνται μόνο για την 

εκτέλεση της παρούσας πράξης.  

Η Εταιρεία οφείλει να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα ξεχωριστά από τα δεδομένα που 

τίθενται σε επεξεργασία για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου μέρους. 

Η παρούσα υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας παραμένει ισχυρή και μετά την για 

οποιονδήποτε λόγο λύση ή λήξη της Σύμβασης. 

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ  

Η Εταιρεία θα συμμορφώνεται πλήρως με τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτούνται 

σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο ώστε να διασφαλίζει ένα επίπεδο 

προστασίας ανάλογο με τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία. Η Εταιρεία θα πρέπει να 



διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται ενάντια στην τυχαία ή παράνομη 

καταστροφή ή τυχαία απώλεια, ζημία, μεταβολή, μη εξουσιοδοτημένη διάθεση ή πρόσβαση, 

ιδιαιτέρως όπου η επεξεργασία περιλαμβάνει μετάδοση δεδομένων σε δίκτυο, και ενάντια σε κάθε 

άλλη παράνομη μορφή επεξεργασίας.  

Εάν ο Πελάτης διαπιστώσει κατόπιν ελέγχου, ότι τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα της 

Εταιρείας είναι αναποτελεσματικά, μπορεί να απαιτήσει επιπλέον μέτρα, ώστε να εξασφαλίσει 

συμμόρφωση με την παρούσα ή με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με την προστασία 

προσωπικών δεδομένων, χωρίς να επιβαρύνεται με ενδεχόμενο κόστος. Αυτή η επιλογή δεν 

απαλλάσσει την Εταιρεία από την αρχική της υποχρέωση να αξιολογεί ανεξάρτητα το κατάλληλο 

επίπεδο ασφάλειας και να εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα. 

Η Εταιρεία επιτρέπει στον Πελάτη να διενεργεί κάθε έλεγχο αναφορικά με την επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων στην οποία έχει προβεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, προκειμένου 

να επαληθεύσει ότι ως Εκτελούσα την Επεξεργασία συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της 

σύμφωνα με την παρούσα πράξη, καθώς και τη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών 

δεδομένων. 

Γ. ΕΥΘΥΝΗ 

Η Εταιρεία οφείλει να επιστρέφει ή να διαγράφει όλα τα προσωπικά δεδομένα που βρίσκονται 

στις εγκαταστάσεις της ή εκτός των εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών 

αντιγράφων σε πρωτεύοντες και δευτερεύοντες διακομιστές, κατόπιν σχετικού αιτήματος του 

Πελάτη. 

 

7.ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  

7.1 Η διάρκεια της παρούσας λήγει με την υλοποίηση του Έργου. 

7.2 Οιοσδήποτε των συμβαλλομένων μερών δικαιούται να καταγγείλει τη παρούσα σύμβαση, στις 

εξής περιπτώσεις: 

(α) Αν κάποιος από τους συμβαλλόμενους πτωχεύσει, δηλώσει παύση των πληρωμών, τεθεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση ή σε οποιαδήποτε διαδικασία αφερεγγυότητας, 

σύμφωνα με τον Πτωχευτικό Κώδικα. 

(β) Αν κάποιος από τους συμβαλλόμενους δεν εκπληρώνει νομίμως, εμπροθέσμως, προσηκόντως 

και σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα με την παρούσα σύμβαση τις υποχρεώσεις του εκ της παρούσας 

σύμβασης ή παραβιάσει έναν ή περισσότερους όρους της παρούσας σύμβασης και δεν προβεί στην 

άρση της παραβίασης αυτής (όταν αυτό είναι εφικτό) ή δεν συμμορφωθεί εντός δέκα (10) ημερών 

από την σχετική ειδοποίησή του προς τούτο από τον αντισυμβαλλόμενό του. Μετά την πάροδο 

άπρακτης της ως άνω προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, ο αντισυμβαλλόμενος δικαιούται να 

καταγγείλει εγγράφως την παρούσα σύμβαση. Τα αποτελέσματα της ως άνω καταγγελίας θα 

επέρχονται μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίησή της. 



(γ) με άμεσα αποτελέσματα, λόγω σπουδαίου λόγου. 

 

8. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για την εκ μέρους τους μη εκπλήρωση ή 

παραβίαση οποιωνδήποτε συμβατικών υποχρεώσεών τους που οφείλονται σε λόγους ανωτέρας 

βίας (ενδεικτικά: φυσικά φαινόμενα, πόλεμοι κλπ), ήτοι γεγονότα μη δυνάμενα να προβλεφθούν κατά 

την συνήθη πορεία των πραγμάτων ή περιστατικά που ξεφεύγουν από τον έλεγχο των 

συμβαλλομένων και που θα ήταν αναπότρεπτα, όποιες προσπάθειες και αν έκαναν προκειμένου να 

αποφευχθούν. Όποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη επικαλούμενο υπαγωγή της αδυναμίας 

εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να 

γνωστοποιήσει και να επικαλεστεί προς το άλλο συμβαλλόμενο μέρος τους σχετικούς λόγους και 

περιστατικά, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Στις περιπτώσεις αυτές η διάρκεια της σύμβασης θα παρατείνεται αντιστοίχως για όσο χρονικό 

διάστημα διαρκεί το γεγονός ανωτέρας βίας, εκτός αν οι συμβαλλόμενοι με κοινή συμφωνία προβούν 

στην λύση της σύμβασης. 

 

9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό και Κοινοτικό Δίκαιο. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με την παρούσα που 

μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της 

παρούσας ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 

συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς, αυτή 

διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στην 

Αθήνα. 

Η Σύμβαση αυτή αφού συμφωνήθηκε, συντάχθηκε και υπογράφηκε σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα 

και κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

Για τον ΠΕΛΑΤΗ Για την INVENTICS Α.Ε. 
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Διευθύνων Σύμβουλος 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

  (προσφορά INVENTICS) 

 

 


