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Η συμφωνία αυτή έλαβε χώρα την………..201… μεταξύ ………..(Αγοραστής με 
έδρα …………….. και ……………..(Προμηθευτής) με έδρα………………. 

Όπου ο Αγοραστής διαθέτει στην κατοχή του ιδέες και πληροφορίες σχετικές με τα 
συστήματα αεροναυτιλίας TACAN τύπου FTA-43, οι οποίες είναι εμπιστευτικές και 
ανήκουν ή ελέγχονται από αυτόν (στο εξής εμπιστευτικές πληροφορίες). 

Όπου ο Προμηθευτής αποδέχεται τη μη γνωστοποίηση εμπιστευτικών 
πληροφοριών σχετικών με τα άρθρα της παρούσας συμφωνίας, με σκοπό την 
ανάθεση έργου «Εν Συνεχεία Υποστήριξη –Follow on Support (FOS) A/Φ Τ-6Α και 
του Προσομοιωτή Πτήσεων αυτών» του Αγοραστή. 

Συμφωνούν τα ακόλουθα: 

1. Διάθεση: Ο Αγοραστής συμφωνεί και ο Προμηθευτής αποδέχεται τη διάθεση 
εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με την «Εν Συνεχεία Υποστήριξη –Follow on 
Support (FOS) A/Φ Τ-6Α και του Προσομοιωτή Πτήσεων αυτών». 

2. Χρήση: Ο Προμηθευτής αποδέχεται να μη χρησιμοποιήσει τις εμπιστευτικές 
πληροφορίες για κάποιο σκοπό, για την κατασκευή ή έλεγχο οποιουδήποτε 
προϊόντος το οποίο ενσωματώνει εμπιστευτικές πληροφορίες, πλην των όσων 
αφορούν στην παρούσα συμφωνία. 

3. Μη Γνωστοποίηση: Ο Προμηθευτής δεσμεύεται ότι θα καταβάλλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατεύεται και να αποφεύγεται τυχόν 
γνωστοποίηση, διάθεση ή διαρροή των εμπιστευτικών πληροφοριών σε τρίτα 
πρόσωπα, αλλά πλην των υπαλλήλων του, για τους οποίους η ανάγκη γνώσης 
προκύπτει από τις απαιτούμενες εργασίες της παρούσας και την εξουσιοδότησή 
τους προς τούτο από τον Προμηθευτή. 

4. Προστασία Απορρήτου: Ο Προμηθευτής συμφωνεί ότι θα λάβει όλα τα 
απαιτούμενα μέτρα για την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών και την 
αποφυγή της διάθεσής τους σε κοινή γνώση ή σε μη εξουσιοδοτημένα προς τούτο 
άτομα. 

5. Όρια Εμπιστευτικών Πληροφοριών: Δε θεωρούνται εμπιστευτικές 
πληροφορίες οι οποίες: 

  α. Ήταν γνωστές ή στη διάθεση του Προμηθευτή πριν τη Διάθεσής τους 
από τον Αγοραστή. 

  β. Έγιναν ευρέως γνωστές χωρίς υπαιτιότητα του Προμηθευτή. 

  γ. Έγιναν γνωστές από τρίτο μέρος το οποίο δε διέπεται από τις 
δεσμεύσεις της παρούσας συμφωνίας. 
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  δ. Αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα από τον Προμηθευτή εκτός του πλαισίου της 
παρούσας. 

  ε. Δημοσιοποιήθηκαν στο κοινό κατόπιν απαίτησης κυβερνητικής 
υπηρεσίας, η οποία φέρει και την πλήρη ευθύνη γνωστοποίησης. 

6. Ιδιοκτησία: Ο Προμηθευτής αποδέχεται ότι όλες οι εμπιστευτικές 
πληροφορίες θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία του Αγοραστή και δε θα προβεί σε 
καμία ενέργεια χωρίς την πρότερη έγκριση του αγοραστή. Σε καμία περίπτωση η 
παρούσα συμφωνία δεν περιλαμβάνει μεταφορά δικαιώχρησης πληροφοριών, 
ευρεσιτεχνιών ή πνευματικής ιδιοκτησίας από τον Αγοραστή στον Προμηθευτή. 

7. Παύση Ισχύος: Οι υποχρεώσεις του Προμηθευτή περί μη γνωστοποίησης 
πληροφοριών ισχύουν μέχρι τα δεδομένα αυτά να πάψουν να είναι εμπιστευτικά. 

8. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις: Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της 
παρούσας ισχύουν για αμφότερα μέλη, τυχόν εταιρικά σχήματα που ενδεχόμενα 
θα ενταχθεί ή θα εξαγοράσουν τον Προμηθευτή, καθώς και για τους μετόχους του 
Αγοραστή. 

Αμφότερα τα μέλη αποδέχονται τους ανωτέρω όρους και θέτουν τη συμφωνία σε 
ισχύ από την ημερομηνία που προαναφέρεται παραπάνω. 

 

Για τον Αγοραστή       Για τον Προμηθευτή 

Υπογραφή        Υπογραφή 

Ονοματεπώνυμο       Ονοματεπώνυμο 

Τίτλος         Τίτλος 

Ημερομηνία        Ημερομηνία 

 


