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General Terms and Conditions for Services and Works 
 

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για Υπηρεσίες και 

Εργασίες 
1. General/Form of legally binding declarations  1. Γενικά/Μορφή νομικά δεσμευτικών δηλώσεων 

1.1 These General Terms and Conditions (“GTCs”) shall apply 
exclusively to companies within the meaning of Section 1 of 
the Greek Tax Transaction’s code i.e. natural persons or legal 
entities of the paragraphs 1 and 4 of Article 2 and paragraphs 
1 and 2 of Article 101 of Law 2238/1994, consortia, society or 
legal entities operating on Greek territory and seek to earn 
income from commercial or industrial or craft or agricultural 
business or a profession or any other undertaking, and civil or 
non-profit companies. 

 Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις("ΓΟΠ") ισχύουν 
αποκλειστικά για τις επιχειρήσεις σύμφωνα με την έννοια του 
Κώδικα Φορολογικής απεικόνισης Συναλλαγών, δηλ. φυσικά 
πρόσωπα ή νομικές οντότητες των Παραγράφων 1 και 4 του 
Άρθρου 2 και των Παραγράφων 1 και 2 του Άρθρου 101 του 
νόμου 2238/1994, κοινοπραξία, κοινωνία λη νομική οντότητα 
που ασκεί δραστηριότητα στην Ελλάδα και αποβλέπει στην 
απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή βιομηχανική ή 
βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα 
ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, καθώς και οι αστικές 
κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες. 

 

1.1 1.2 Different terms and conditions of the Supplier shall only 

apply if and to the extent expressly acknowledged by the 

Ordering Party in writing. The Ordering Party’s silence regard-

ing such different terms and conditions shall not be deemed in 

particular to be acknowledgement or consent, and this shall 

also apply to future contracts. 

 
1.2 1.2 Διαφορετικοί όροι και προϋποθέσεις του Προμηθευτή θα 

ισχύουν μόνον εφόσον και στο βαθμό που αναγνωρίζονται 

ρητώς και εγγράφως από τον Παραγγελιοδότη. Η σιωπηρή 

βεβαίωση λήψης από τον Παραγγελιοδότη των ως άνω 

διαφορετικών όρων και προϋποθέσεων δεν θα θεωρείται ότι 

συνιστά συγκεκριμένα αναγνώριση ή συναίνεση, και αυτό θα 

ισχύει επίσης για μελλοντικές συμβάσεις. 

1.3 1.3 These GTCs shall apply in place of any terms and 

conditions, especially general terms and conditions of the 

Supplier, also where such terms and conditions stipulate that 

a purchase order or call-up is deemed to be the unconditional 

recognition of the general terms and conditions, or the Order-

ing Party orders/calls up, after the Supplier has referred to the 

validity of its general terms and conditions, unless the Order-

ing Party has expressly waived the validity of these GTCs. By 

accepting the order confirmation, the Supplier expressly ac-

knowledges that it waives its legal objection derived from its 

general terms and conditions or other conditions of the Sup-

plier. Legally binding declarations by the Ordering Party within 

the scope of the contractual relationship shall only be valid 

when given in writing unless text form is sufficient according to 

these GTCs. 

 
1.4 1.3 Οι παρόντες ΓΟΠ αντικαθιστούν οποιουσδήποτε άλλους 

όρους και προϋποθέσεις, και ιδιαίτερα γενικούς όρους και 

προϋποθέσεις του Προμηθευτή, ακόμα και στις περιπτώσεις 

όπου οι εν λόγω όροι και προϋποθέσεις προβλέπουν ότι μια 

εντολή προμήθειας ή τηλεφωνική παραγγελία θεωρείται 

ανεπιφύλακτη αναγνώριση των γενικών όρων και 

προϋποθέσεων, ή εάν ο Παραγγελιοδότης προχωρήσει σε 

παραγγελία/τηλεφωνική κλήση αφότου ο Προμηθευτής έχει 

αναφερθεί στην ισχύ των γενικών του όρων και 

προϋποθέσεων, εκτός εάν ο Παραγγελιοδότης έχει προβεί σε 

ρητή άρση της ισχύος των παρόντων ΓΟΠ. Αποδεχόμενος την 

επιβεβαίωση παραγγελίας, ο Προμηθευτής αναγνωρίζει ρητά 

ότι αίρει τη νομική του υποχρέωση που προκύπτει από τους 

γενικούς του όρους και προϋποθέσεις, ή από άλλους όρους 

του Προμηθευτή. Νομικά δεσμευτικές δηλώσεις του 

Παραγγελιοδότη στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης θα 

ισχύουν μόνον εφόσον πραγματοποιούνται εγγράφως, εκτός 

εάν η μορφή κειμένου επαρκεί σύμφωνα με τους παρόντες 

ΓΟΠ. 

2. Purchase Orders  2. Εντολές Προμήθειας 

1.5 2.1 Purchase orders and their amendments/modifications 

shall only be valid when given in writing. The conveyance of 

purchase orders and call-ups via remote data transmission 

and EDP printouts, especially from the Ordering Party’s order 

centres, shall be valid without signature.  

 
1.6 2.1 Οι εντολές προμήθειας και οι τροποποιήσεις αυτών θα 

ισχύουν μόνον εφόσον πραγματοποιούνται εγγράφως. Οι 

εντολές προμήθειας και οι τηλεφωνικές παραγγελίες μέσω 

απομακρυσμένης μετάδοσης δεδομένων και μηχανογραφικών 

εκτυπώσεων, ειδικά από τα κέντρα παραγγελιών του 

Παραγγελιοδότη, θα ισχύουν χωρίς υπογραφή. 

1.7 2.2 If the Supplier fails to accept the purchase order within 14 

calendar days of receipt, the Ordering Party can revoke it. 

Purchase orders shall be deemed accepted if the Supplier 

does not contradict them in writing or text form within 5 calen-

dar days, if the Ordering Party has expressly indicated this 

legal consequence in the purchase order/call-up. 

 
1.8 2.2 Εάν ο Προμηθευτής δεν αποδεχθεί την εντολή προμήθειας 

εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της, ο 

Παραγγελιοδότης μπορεί να την ανακαλέσει. Οι εντολές 

προμήθειας θα θεωρούνται ότι έχουν γίνει αποδεκτές εάν ο 

Προμηθευτής δεν τις αντικρούσει εγγράφως ή σε μορφή 

κειμένου εντός 5 ημερολογιακών ημερών, εφόσον ο 

Παραγγελιοδότης έχει αναφέρει ρητά την εν λόγω νομική 

συνέπεια στην εντολή προμήθειας/τηλεφωνική παραγγελία. 

3. Implementation of contractual relationship  3. Υλοποίηση συμβατικής σχέσης 

3.1 The Supplier shall provide its services in its own name and 

for its own account as independent entrepreneur. The Sup-  
3.1 Ο Προμηθευτής θα παρέχει τις υπηρεσίες του στο όνομά 

του και για δικό του λογαριασμό ως ανεξάρτητη επιχείρηση. Ο 
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plier shall not be authorised to represent the Ordering Party in 

legal transactions. The Supplier is not a representative of the 

Ordering Party. 

Προμηθευτής δεν εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί τον 

Παραγγελιοδότη σε νόμιμες συναλλαγές. Ο Προμηθευτής δεν 

είναι εκπρόσωπος του Παραγγελιοδότη. 

3.2 In performing its activities, the Supplier shall not be sub-

ject to the instructions of the Ordering Party and its employ-

ees. An employment relationship between the parties shall not 

be created. 

 
3.2 Κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του, ο Προμηθευ-

τής δεν θα υπόκειται στις οδηγίες του Παραγγελιοδότη και των 

εργαζομένων του. Δεν θα δημιουργηθεί σχέση εξαρτημένης 

εργασίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. 

3.3 The Supplier itself shall freely determine the days, time 

management on these days and the place of providing its 

service. This shall not affect the Supplier’s obligation to fulfil 

the agreed services according to the contract. 

 
3.3 Ο Προμηθευτής θα καθορίζει ο ίδιος ελεύθερα τις ημέρες, 

τη διαχείριση του χρόνου κατά τις ημέρες αυτές και τον τόπο 

παροχής της υπηρεσίας του. Αυτό δεν θα επηρεάζει την 

υποχρέωση του Προμηθευτή να εκπληρώνει τις συμφωνηθεί-

σες υπηρεσίες σύμφωνα με τη σύμβαση. 

3.4 The Supplier can commission third parties to provide the 

service unless the Supplier’s personal provision of the service 

was agreed. This shall not apply if there is good cause to 

exclude a third party commissioned. Such good cause shall 

exist in particular if the third parties commissioned by the 

Supplier lack the required qualifications and professional 

experience necessary to fulfil the tasks according to the con-

tract or the requirements for the commissioning of third parties 

under data protection law do not exist. 

 
3.4 Ο Προμηθευτής μπορεί να αναθέτει υπεργολαβικά σε 

τρίτα πρόσωπα την παροχή της υπηρεσίας, εκτός εάν έχει 

συμφωνηθεί η εν λόγω παροχή προσωπικά από τον Προμη-

θευτή. Αυτό δεν θα ισχύει εάν υφίσταται σοβαρός λόγος εξαί-

ρεσης ενός τρίτου υπεργολάβου. Ο ως άνω σοβαρός λόγος 

θα υφίσταται ιδιαίτερα εάν τα τρίτα πρόσωπα στα οποία ο 

Προμηθευτής αναθέτει την παροχή της υπηρεσίας δεν διαθέ-

τουν τα απαιτούμενα προσόντα και την επαγγελματική εμπει-

ρία η οποία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των συμβατι-

κών καθηκόντων ή εάν δεν υφίστανται οι απαιτήσεις για την 

υπεργολαβική ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτα πρόσωπα βάσει 

της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. 

3.5 If the Supplier provides services relevant for safety, the 

Supplier shall undertake a corresponding risk assessment. 

Work equipment used or facilities requiring special supervision 

must be subjected to the required examinations. If hazardous 

substances are handled, the corresponding safety data sheets 

must be taken along while the service is being provided. 

 
3.5 Εάν ο Προμηθευτής παρέχει υπηρεσίες που αφορούν 

στην ασφάλεια, ο Προμηθευτής θα εκπονήσει αντίστοιχη 

μελέτη εκτίμησης κινδύνων. Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισ-

μός εργασίας ή οι εγκαταστάσεις που απαιτούν ειδική επίβλε-

ψη πρέπει να εξεταστούν με τον απαιτούμενο τρόπο. Εάν 

γίνεται χρήση επικίνδυνων ουσιών, κατά την παροχή της 

υπηρεσίας θα πρέπει να υπάρχουν στο χώρο τα αντίστοιχα 

δελτία δεδομένων ασφαλείας. 

3.6 If documents for the use of the service covered by the 

contract are required, the Supplier shall deliver them to the 

Ordering Party, even if this is not expressly agreed. 

 
3.6 Εάν απαιτούνται έγγραφα για τη χρήση της υπηρεσίας 

που καλύπτεται από τη σύμβαση, η Προμηθευτής θα προσ-

κομίσει τα έγγραφα αυτά στον Παραγγελιοδότη, ακόμα και εάν 

αυτό δεν συμφωνηθεί ρητά. 

3.7 The Supplier is obliged to insure and keep insured 

throughout the term of the Agreement all the personnel (which 

will be occupied on the implementation of this Agreement and 

which the Supplier will have engaged himself in his name and 

on his own behalf) at IKA or at any other Social Security 

Organization of primary and supplementary insurance. The 

Ordering Party is not related in any way with the personnel of 

Supplier, is not obliged to pay any amount for any reason and 

cause in any of the workers and employees of the Supplier 

and the Supplier is obliged to compensate without delay  the 

Ordering Party if the Ordering Party, in spite of the above 

agreed, will be obliged to pay any amount. 
 

 
3.7 Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί 

ασφαλισμένο καθ 'όλη τη διάρκεια της συμφωνίας όλο το 

προσωπικό (που θα απασχοληθεί για την εφαρμογή της 

παρούσας Συμφωνίας και το οποίο ο Προμηθευτής θα έχει ο 

ίδιος προσλάβει με το όνομά του και για δικό του λογαριασμό) 

στο ΙΚΑ ή σε οποιοδήποτε άλλο οργανισμό Κοινωνικής 

Ασφάλισης της κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Ο Παραγ-

γελιοδότης δεν σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με το 

προσωπικό του Προμηθευτή, δεν υποχρεούται να καταβάλει 

οποιοδήποτε ποσό για οποιαδήποτε λόγο και αιτία σε 

οποιονδήποτε από τους εργάτες και τους υπαλλήλους του 

Προμηθευτή και ο Προμηθευτής υποχρεούται να αποζημιώσει 

χωρίς καθυστέρηση τον Παραγγελιοδότη εάν ο Παραγγελιοδό-

της, παρά την ανωτέρω συμφωνία , θα είναι υποχρεωμένος 

να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό. 

4. Change request / Additional expenses  2. 4. Αίτημα τροποποίησης/Πρόσθετες δαπάνες 

2.1 4.1 The Ordering Party shall have the right, also after 

conclusion of the contract, to request changes to the delivery 

item and/or object of the service according to the regulations 

set forth below if the deviations, when considered objectively, 

taking into account the Supplier’s business and its know-how 

and order book, can be reasonably expected of the Supplier 

technically and logistically. The Supplier shall review the 

Ordering Party’s change request without delay and notify the 

Ordering Party immediately in writing of its effect on the con-

tract framework. This notification duty shall include a declara-

 
2.2 4.1 Ο Παραγγελιοδότης θα έχει το δικαίωμα, ακόμα και μετά 

τη σύναψη της σύμβασης, να ζητά τροποποιήσεις του 

αντικειμένου παράδοσης ή και του αντικειμένου της υπηρεσίας 

σύμφωνα με τους κανονισμούς που παρατίθενται παρακάτω, 

εάν οι αποκλίσεις που προκύπτουν, εξεταζόμενες 

αντικειμενικά και λαμβάνοντας υπ' όψιν την επιχειρηματική 

δραστηριότητα, την τεχνογνωσία και το ιστορικό παραγγελιών 

του Προμηθευτή, μπορούν να θεωρηθούν εύλογα 

αναμενόμενες από τον Προμηθευτή, από τεχνική άποψη και 

από άποψη υλικοτεχνικής διαχείρισης. Ο Προμηθευτής θα 
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tion as to whether the desired changes are at all feasible 

technically and/or logistically and expedient and a declaration 

concerning the effects of the change requests on the contract 

framework agreed up to that time such as the concept, peri-

ods, deadlines, acceptance modalities and remuneration in 

the form of a quotation. The Ordering Party shall then give the 

Supplier a decision immediately on the implementation of the 

changes. 

εξετάζει το αίτημα τροποποίησης του Παραγγελιοδότη χωρίς 

καθυστέρηση και θα ειδοποιεί αμέσως τον Παραγγελιοδότη 

εγγράφως για τις συνέπειες του αιτήματος αυτού στη 

σύμβαση-πλαίσιο. Η εν λόγω υποχρέωση ειδοποίησης θα 

περιλαμβάνει επίσης αφενός δήλωση σχετικά με το εάν οι 

επιθυμητές τροποποιήσεις είναι πρόσφορες και εφικτές από 

τεχνική άποψη ή και από άποψη υλικοτεχνικής διαχείρισης, 

και αφετέρου δήλωση σχετικά με τις συνέπειες των αιτημάτων 

τροποποίησης στη σύμβαση πλαίσιο (όπως αυτή θα έχει 

συμφωνηθεί έως τη στιγμή εκείνη), για παράδειγμα στην 

μελέτη, τα χρονικά διαστήματα, τις προθεσμίες, τους τρόπους 

παραλαβής και την προσφερθείσα αμοιβή. Ο 

Παραγγελιοδότης στη συνέχεια θα κοινοποιεί αμέσως στον 

Προμηθευτή απόφαση για την υλοποίηση των 

τροποποιήσεων. 

2.3 4.2 In the case of a positive decision and agreement on the 

changes to the contract terms and conditions, the change to 

the purchase order shall become an integral part of the con-

tract. 

 
2.4 4.2 Σε περίπτωση θετικής απόφασης και συμφωνίας σχετικά 

με τις τροποποιήσεις των συμβατικών όρων και 

προϋποθέσεων, η τροποποίηση της εντολής προμήθειας θα 

καθίσταται αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης. 

2.5 4.3 Where change requests by the Ordering Party in terms of 

the object of the order or the implementation of the order are 

technically and economically insignificant for the Supplier, the 

Supplier cannot request a change to the contract terms and 

conditions. 

 
2.6 4.3 Στις περιπτώσεις όπου τα αιτήματα τροποποίησης του 

Παραγγελιοδότη σε ό,τι αφορά το αντικείμενο ή την υλοποίηση 

της παραγγελίας ή είναι τεχνικά ή οικονομικά ασήμαντα για 

τον Προμηθευτή, ο Προμηθευτής δεν θα μπορεί να αιτείται 

τροποποίησης των συμβατικών όρων και προϋποθέσεων. 

2.7 4.4 Additional expenses shall only be reimbursed and 

additional remuneration only paid if the payment was ex-

pressly agreed. 

 
2.8 4.4 Πρόσθετες δαπάνες θα καλύπτονται και πρόσθετες 

αμοιβές θα καταβάλλονται μόνον εφόσον η σχετική πληρωμή 

έχει συμφωνηθεί ρητά. 

5. Acceptance of works  5. Παραλαβή εργασιών 

5.1 The Supplier shall deliver the works on the agreed date of 

delivery according to the agreed requirements. If a delivery 

date is not agreed, the works shall be accepted after their 

completion. 

 
2.9 5.1 Ο Προμηθευτής θα παραδίδει τις εργασίες τη 

συμφωνηθείσα ημερομηνία παράδοσης, σύμφωνα με τις 

συμφωνηθείσες απαιτήσεις. Εάν μια ημερομηνία παράδοσης 

δεν συμφωνηθεί, οι εργασίες θα παραλαμβάνονται μετά την 

ολοκλήρωσή τους.  

5.2 Once provided by the Supplier, the works shall be sub-

jected to an acceptance test. After completion of the accep-

tance test, the Ordering Party shall declare acceptance of the 

work performance is free of defects. 

 
2.10 5.2 Αφού παρασχεθούν από τον Προμηθευτή, οι εργασίες θα 

υπόκεινται σε δοκιμή παραλαβής. Μετά την ολοκλήρωση της 

δοκιμής παραλαβής, ο Παραγγελιοδότης θα δηλώνει με την 

παραλαβή ότι η εκτέλεση των εργασιών δεν εμφανίζει ελαττώ-

ματα. 

5.3 Fictitious acceptance is expressly excluded. Acceptance 

must be given in writing, by email or fax except in the event 

that the Ordering Party uses the works delivered for the in-

tended purpose outside the agreed test processes and/or test 

procedures for longer than 14 calendar days. 

 
2.11 5.6 Εικονικές παραλαβές εξαιρούνται ρητά. Η παραλαβή 

πρέπει να κοινοποιείται εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού τα-

χυδρομείου ή τηλεομοιοτυπίας, εκτός εάν ο Παραγγελιοδότης 

χρησιμοποιεί τις παραδοθείσες εργασίες για τον σκοπό για 

τον οποίο προορίζονται εκτός των συμφωνηθεισών διαδικα-

σιών δοκιμής ή και των διαδικασιών δοκιμής για χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο των 14 ημερολογιακών ημερών. 

6.  Remuneration  6. Αμοιβή 

6.1 As remuneration for its services and for the rights granted 

and/or assigned to the Ordering Party according to section 10 

below, the Ordering Party shall pay the Supplier the agreed 

amount after the services have been provided correctly and 

within the prescribed time. 

 6.1 Ως αμοιβή για τις υπηρεσίες του και για τα δικαιώματα που 

παρέχονται ή και εκχωρούνται στον Παραγγελιοδότη σύμφω-

να με την ενότητα 10 παρακάτω, ο Παραγγελιοδότης θα κατα-

βάλει στον Προμηθευτή το συμφωνηθέν ποσό, αφότου οι 

υπηρεσίες παρασχεθούν ορθώς και εντός του προβλεπόμε-

νου χρονοδιαγράμματος. 

6.2 The agreed remuneration shall cover all the services to be 

provided by the Supplier and other expenses connected 

therewith unless other agreed. 

 6.2 Η συμφωνηθείσα αμοιβή θα καλύπτει όλες τις υπηρεσίες 

οι οποίες θα παρασχεθούν από τον Προμηθευτή, καθώς και 

τις λοιπές δαπάνες που συνδέονται με αυτές, εκτός εάν συμ-

φωνηθεί διαφορετικά. 

6.3 Travel expenses shall only be reimbursed if otherwise 

agreed in writing. They shall only be reimbursed when duly 

invoiced and copies of supporting documents are submitted. 

Exceptions to this shall require the prior written consent of the 

 6.3 Δαπάνες μετακίνησης θα καλύπτονται μόνον εφόσον 

συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως. Θα καλύπτονται μόνον 

εφόσον τεκμηριώνονται με αντίστοιχο τιμολόγιο και υποβάλ-

λονται αντίγραφα δικαιολογητικών. Για κάθε εξαίρεση στην 
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Ordering Party. παρούσα πρόβλεψη απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συναί-

νεση του Παραγγελιοδότη. 

3. 7. Invoices and payments 
 

4. 7. Τιμολόγια και πληρωμές 

4.1 7.1 Payments shall be made, unless otherwise agreed, after 

60 days net without deduction of cash discount. The term of 

payment shall begin as soon as the delivery or service is 

provided in full (and, in the case of works, was accepted by 

the Ordering Party) and the duly issued invoice has been 

received by the Ordering Party. 

 
4.2 7.1 Οι πληρωμές θα καταβάλλονται, εκτός εάν έχει 

συμφωνηθεί διαφορετικά, μετά από 60 καθαρές ημέρες, χωρίς 

την αφαίρεση έκπτωσης λόγω πληρωμής τοις μετρητοίς. Ο 

χρόνος εξόφλησης θα υπολογίζεται από την παράδοση ή 

πλήρη παροχή της υπηρεσίας (και, στην περίπτωση 

εργασιών, την παραλαβή από τον Παραγγελιοδότη) και την 

παραλαβή από τον Παραγγελιοδότη του δεόντως εκδοθέντος 

τιμολογίου. 

4.3 7.2  An invoice shall only be deemed duly issued if it states 

the Ordering Party’s purchase order number.  
4.4 7.2 Ένα τιμολόγιο θα θεωρείται ότι έχει εκδοθεί δεόντως 

μόνον εφόσον αναφέρει τον αριθμό της εντολής προμήθειας 

του Παραγγελιοδότη. 

4.5 7.3 Payments shall not constitute any acknowledgement by 

the Ordering Party that the services comply with the contract.  
4.6 7.3 Η καταβολή πληρωμών δεν θα συνιστά αναγνώριση από 

πλευράς του Παραγγελιοδότη του ότι οι υπηρεσίες 

συμμορφώνονται με τη σύμβαση. 

4.7 7.4 The Supplier shall be responsible itself for the correct 

payment of taxes on all payments made by the Ordering 

Party. The remuneration shall be paid together with turnover 

tax added at the legally valid rate if and in so far as the Sup-

plier’s services are subject to turnover tax and if the Supplier 

issues a correct invoice according to the provisions of the 

Greek Tax Transaction's Code. If it is established that the 

Supplier’s services are not subject to turnover tax, the Sup-

plier shall reimburse the incorrectly shown turnover tax imme-

diately to the Ordering Party, waiving the defence of disen-

richment (Section 904 A.K). 

 
4.8 7.4 Ο Προμηθευτής θα είναι ο ίδιος υπεύθυνος για την ορθή 

καταβολή των φόρων επί όλων των ποσών που καταβάλλει ο 

Παραγγελιοδότης. Η αμοιβή θα καταβάλλεται μαζί με το φόρο 

κύκλου εργασιών, ο οποίος θα υπολογίζεται με το νόμιμο 

ισχύον ποσοστό εφόσον οι υπηρεσίες του Προμηθευτή 

υπόκεινται σε φόρο κύκλου εργασιών και ο Προμηθευτής 

εκδίδει ορθό τιμολόγιο σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΑΣ 

[Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών]. Εάν 

διαπιστωθεί ότι οι υπηρεσίες του Προμηθευτή δεν υπόκεινται 

σε φόρο κύκλου εργασιών, ο Προμηθευτής θα επιστρέφει 

αμέσως στον Παραγγελιοδότη το ποσό του εσφαλμένα 

χρεωθέντος φόρου κύκλου εργασιών, παραιτούμενος του 

δικαιώματος υπεράσπισης λόγω αδικαιολόγητου πλουτισμού 

(Άρθρο 904 Α.Κ.). 

5. 8. Default 
 

6. 8. Αθέτηση υποχρεώσεων 

6.1 8.1 The timeliness of the service shall depend on the agreed 

date of the service. If services are subject to acceptance 

therefore the works capable of acceptance being offered to 

the Ordering Party for the purpose of carrying out acceptance 

is decisive. 

 
6.2 8.1 Η έγκαιρη παροχή της υπηρεσίας θα εξαρτάται από τη 

συμφωνηθείσα ημερομηνία. Στην περίπτωση υπηρεσιών για 

τις οποίες ισχύει διαδικασία παραλαβής, τότε οι διαδικασίες 

που καθιστούν δυνατή την αποδοχή και προσφέρονται στον 

Παραγγελιοδότη με σκοπό τη διενέργεια αυτής καθίστανται 

αποφασιστικής σημασίας. 

6.3 8.2 Where a delay in the services or parts thereof resp. 

supplementary performance is evident, the Ordering Party 

must be notified immediately in writing or text form and any 

remedial measures by the Supplier must be described in 

detail. 

 
6.4 8.2 Σε περίπτωση κατά την οποία προκύψει καθυστέρηση 

στις υπηρεσίες ή τμήματα αυτών σε ό,τι αφορά την εκτέλεση 

συμπληρωματικών υπηρεσιών, ο Παραγγελιοδότης πρέπει να 

ειδοποιείται αμέσως εγγράφως ή με μορφή κειμένου και κάθε 

μέτρο αποκατάστασης το οποίο θα εφαρμόσει ο Προμηθευτής 

πρέπει να περιγράφεται λεπτομερώς.  

7. 9. Non-performance or defective performance / defects / 

limitation period 

8.  9. 9. Μη εκτέλεση ή ελαττωματική εκτέλεση / ελαττώματα / 

περίοδος περιορισμού. 

9.1 9.1 In the event of non-performance or defective performance 

and/or a defective service (“defect”), the Supplier shall, at the 

Ordering Party’s option, at its own expense within a reason-

able period either remedy the defect or provide its services 

again free of defects. If the Supplier fails to remedy the defect 

within a reasonable additional period or fails to provide the 

services again free of defects, the Ordering Party can rescind 

the contract or reduce the remuneration appropriately or 

remedy the defect or have it remedied at the Supplier’s ex-

pense and request damages instead of performance. 

 
9.2 9.1 Σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή ελαττωματικής εκτέλεσης ή 

και ελαττωματικής υπηρεσίας ("ελάττωμα"), ο Προμηθευτής, 

εφόσον το επιλέξει ο Παραγγελιοδότης, με δικό του κόστος και 

σε εύλογο χρονικό διάστημα είτε θα αποκαθιστά το ελάττωμα 

είτε θα παρέχει εκ νέου τις υπηρεσίες χωρίς ελαττώματα. Εάν 

ο Προμηθευτής δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα εντός 

εύλογου πρόσθετου χρονικού διαστήματος ή δεν προβεί εκ 

νέου σε παροχή της υπηρεσίας χωρίς ελαττώματα, ο 

Παραγγελιοδότης μπορεί να ακυρώσει τη σύμβαση ή να 

μειώσει κατά το αρμόζον ποσό την αμοιβή, ή να 

αποκαταστήσει το ελάττωμα ή να φροντίσει για την 

αποκατάστασή του από άλλο πρόσωπο με επιβάρυνση του 
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Προμηθευτή και να ζητήσει αποζημίωση αντί της εκτέλεσης 

των συμβατικών υποχρεώσεων του Προμηθευτή. 

9.3 9.2 The Ordering Party reserves the right to assert other 

statutory warranty claims and other damage claims.  
9.4 9.2 Ο Παραγγελιοδότης διατηρεί το δικαίωμα να εγείρει άλλες 

αξιώσεις κάλυψης από εγγύηση και αποζημίωσης βάσει του 

νόμου. 

9.5 9.3 In the case of works Claims against the Supplier based on 

defects shall become statute-barred in the case of works 36 

months as of acceptance. 

 
9.6 9.3 Στην περίπτωση εργασιών αξιώσεις έναντι του 

Προμηθευτή λόγω ελαττωμάτων παραγράφονται, στην 

περίπτωση εργασιών, 36 μήνες από την παραλαβή 

9.4 Warranty claims and other damage claims by the Operat-

ing Party shall in addition be determined by statutory provi-

sions. 

 
9.7 9.4 Αξιώσεις εγγύησης και άλλες αξιώσεις αποζημίωσης που 

εγείρονται από τον Παραγγελιοδότη θα καθορίζονται επιπλέον 

από τις διατάξεις του νόμου. 

10. 10. Work results, inventions, property rights and 

copyrights 

 
11. 10. Αποτελέσματα εργασιών, εφευρέσεις, δικαιώματα 

ιδιοκτησίας και πνευματικά δικαιώματα 

11.1 10.1 The Supplier warrants that the services provided under 

the contract are free of third-party rights. The Supplier shall 

indemnify the Ordering Party in particular against third-party 

claims for infringement of rights. 

 
11.2 10.1 Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι οι υπηρεσίες που θα 

παρέχονται βάσει της σύμβασης είναι ελεύθερες δικαιωμάτων 

τρίτων. Ο Προμηθευτής θα αποζημιώνει τον Παραγγελιοδότη 

ειδικά έναντι αξιώσεων τρίτων για παραβίαση δικαιωμάτων. 

10.2 The Supplier shall deliver all work results to be provided 

according to the order to the Ordering Party. 
 

11.3 10.2 Ο Προμηθευτής θα παραδίδει στον Παραγγελιοδότη όλα 

τα αποτελέσματα εργασιών που θα πρέπει να παρέχει βάσει 

της εντολής. 

10.3  “Work results” are all results and findings including 

protectable results which are realised when the Supplier 

and/or a third party commissioned by the Supplier provides 

the ordered services, in particular the works, intermediate 

and/or by-product results, objects, concepts, graphics, 

sketches, reports, documents, software and their source code 

to be created. 

 
11.4 10.3 "Αποτελέσματα εργασιών" είναι όλα τα αποτελέσματα 

και ευρήματα, συμπεριλαμβανομένων των προστατεύσιμων 

αποτελεσμάτων, τα οποία προκύπτουν όταν ο Προμηθευτής ή 

και τρίτο πρόσωπο διορισμένο από τον Προμηθευτή παρέχει 

τις παραγγελθείσες υπηρεσίες, και συγκεκριμένα εργασίες, 

ενδιάμεσα αποτελέσματα ή αποτελέσματα υποπροϊόντων, 

αντικείμενα, μελέτες, γραφικά, σχεδιαγράμματα, αναφορές, 

έγγραφα, λογισμικό, καθώς και ο σχετικός πηγαίος κώδικας 

που θα συντάσσεται. 

10.4 The Supplier undertakes to give notification of these work 

results in the form requested by the Ordering Party in writing 

or text form immediately after their creation. The work results 

shall become the property of the Ordering Party, if possible, 

upon their creation and in their respective processing condi-

tion. The Supplier shall hold the work results in safe custody 

on behalf of the Ordering Party until their delivery. 

 
11.5 10.4 Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

αποστέλλει ειδοποίηση για τα εν λόγω αποτελέσματα εργασι-

ών αμέσως μετά τη δημιουργία τους, με τη μορφή που θα 

ζητηθεί από τον Παραγγελιοδότη, εγγράφως ή σε μορφή 

κειμένου. Τα αποτελέσματα εργασιών θα περιέρχονται στην 

ιδιοκτησία του Παραγγελιοδότη, εφόσον αυτό είναι δυνατό, με 

τη δημιουργία τους και στην αντίστοιχη κατάσταση επεξεργα-

σίας τους. Ο Προμηθευτής θα φυλάσσει με ασφάλεια τα απο-

τελέσματα εργασιών για λογαριασμό του Παραγγελιοδότη, 

έως την παράδοσή τους. 

10.5 The Ordering Party shall also be entitled to the irrevoca-

ble, exclusive right, which can be transferred and sub-

licensed, without restriction in time, space and content, to use 

the work results itself or have them used in any way by third 

parties, to reproduce, modify and also to publish or exploit 

them in a form processed by it. If it is impossible by law to 

grant title to them, the Supplier shall ensure that the Ordering 

Party is granted a right of use in writing to the extent pre-

scribed. 

 
11.6 10.5 Ο Παραγγελιοδότης θα έχει επίσης το ανέκκλητο και 

αποκλειστικό δικαίωμα, το οποίο δύναται να μεταβιβαστεί και 

να εκχωρηθεί, χωρίς περιορισμό ως προς το χρόνο, το χώρο 

και το περιεχόμενο, να χρησιμοποιεί ο ίδιος τα αποτελέσματα 

εργασιών ή να επιτρέπει την με οποιονδήποτε τρόπο χρήση 

τους από τρίτα πρόσωπα, καθώς επίσης και να τα αναπαρά-

γει, τροποποιεί, δημοσιεύει ή εκμεταλλεύεται με μορφή την 

οποία επεξεργάζεται ο ίδιος. Εάν είναι αδύνατο βάσει του 

νόμου να παρασχεθεί τίτλος κυριότητας επί των αποτελεσμά-

των εργασιών, ο Προμηθευτής θα φροντίζει ώστε στον Πα-

ραγγελιοδότη να παρασχεθεί δικαίωμα χρήσης εγγράφως και 

στην προβλεπόμενη έκταση. 

10.6  All rights to the work results granted and assigned by the 

Supplier to the Ordering Party within the scope of this contract 

and rights resulting therefrom, including property rights which 

may be based on these rights, shall be covered by the remu-

neration due under the contract. The Supplier shall ensure, 

unless otherwise agreed in an individual case, that the author 

waives its right to be named within the scope of the work 

results realised. 

 
11.7 10.6 Όλα τα δικαιώματα επί των αποτελεσμάτων εργασιών 

που παρέχονται και εκχωρούνται από τον Προμηθευτή στον 

Παραγγελιοδότη στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, καθώς 

και τα δικαιώματα που προκύπτουν από αυτά, συμπεριλαμ-

βανομένων και δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που τυχόν θα βασί-

ζονται στα εν λόγω δικαιώματα, θα καλύπτονται από την 

αμοιβή που προβλέπεται στη σύμβαση. Ο Προμηθευτής θα 

διασφαλίζει, εκτός εάν συμφωνείται διαφορετικά σε μεμονω-

μένες περιπτώσεις, ότι ο συντάκτης θα παραιτείται από το 
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δικαίωμά του να αναφέρεται ονομαστικά στο πλαίσιο των 

αποτελεσμάτων δοκιμών που προκύπτουν. 

10.7 The Supplier shall not assert any rights arising from the 

2123/1993[Greek Copyright Law] against the Ordering Party. 

The Supplier shall also ensure this with respect to its employ-

ees and third parties commissioned by it. 

 
11.8 10.7 Ο Προμηθευτής δεν θα εγείρει δικαιώματα έναντι του 

Παραγγελιοδότη τα οποία προκύπτουν νόμο 2123/1993 Περί 

Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων. Ο Προμηθευτής θα 

το εξασφαλίζει επίσης αυτό και σε ό,τι αφορά τους εργαζομέ-

νους του και τρίτα πρόσωπα διορισμένα από αυτόν. 

12. 11. Open Source Software 
 

13. 11. Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα 

13.1 11.1 The Supplier undertakes that its service includes only 

Free and Open Source Software, the use thereof having been 

previously released in writing by the Ordering Party. 

 
13.2 11.1 Ο Προμηθευτής δηλώνει ότι η υπηρεσία του 

περιλαμβάνει μόνον Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού 

Κώδικα, η χρήση του οποίου έχει προηγουμένως 

αποδεσμευτεί εγγράφως από τον Παραγγελιοδότη. 

11.2 “Free and Open Source Software” (“FOSSˮ) is software 

provided by the right holder to any users royalty-free with the 

right to process and/or disseminate on the basis of a licence 

or other contractual arrangement. 

 
13.3 11.2 Το "Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα" 

("ΕΛ/ΛΑΚ") είναι λογισμικό το οποίο παρέχεται από τον 

κάτοχο των δικαιωμάτων του σε χρήστες χωρίς δέσμευση από 

πνευματικά δικαιώματα, με δικαίωμα επεξεργασίας ή και 

διάδοσης βάσει σχετικής άδειας χρήσης ή άλλου συμβατικού 

διακανονισμού. 

11.3 If the Supplier uses released FOSS, the Supplier shall be 

obliged, irrespective of its obligation to comply with the terms 

of the licence, to provide the Ordering Party with a list of all 

FOSS components used, indicating the licence respectively to 

be used, a copy of the full licence text and the existing copy-

right information and copyright notices, and to make available 

the corresponding source code of the FOSS components. 

 
13.4 11.3 Εάν ο Προμηθευτής χρησιμοποιεί αποδεσμευμένο 

ΕΛ/ΛΑΚ, ο Προμηθευτής θα υποχρεούται, ανεξαρτήτως της 

υποχρέωσής του να συμμορφώνεται με τους όρους της άδειας 

χρήσης, να παρέχει στον Παραγγελιοδότη κατάλογο όλων των 

χρησιμοποιούμενων επιμέρους τμημάτων ΕΛ/ΛΑΚ, με 

αναφορά στην άδεια χρήσης που θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται, αντίγραφο του πλήρους κειμένου της άδειας 

χρήσης και τις υφιστάμενες πληροφορίες και ανακοινώσεις 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και επίσης να καθιστά 

διαθέσιμο τον αντίστοιχο πηγαίο κώδικα των επιμέρους 

τμημάτων του ΕΛ/ΛΑΚ. 

14. 12. Business liability insurance 
 

15. 12. Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης 

The Supplier undertakes for the duration of the contractual 

relationship to conclude an appropriate business liability 

insurance and to maintain this for at least 5 years after the 

contract ends. 

 
Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση, στη διάρκεια 

ισχύος της συμβατικής σχέσης, να συνάψει κατάλληλη 

ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης και επίσης να 

διατηρήσει την εν λόγω ασφαλιστική κάλυψη για χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον 5 ετών από τη λήξη της σύμβασης. 

16. 13. Documents, provision of objects, material 
 

17. 13. Έγγραφα, παροχή αντικειμένων, υλικών 

13.1 Documents and/or objects provided shall remain the 

property of the Ordering Party and shall be stored separately 

free of charge, must be marked and managed as the Ordering 

Party’s property. The supply or provision of information shall 

not constitute any transfer of intellectual property. Its use shall 

only be admissible for orders of the Ordering Party. In the 

event of a negligent reduction in value or loss, the Supplier 

shall provide compensation. 

 
13.1 Τα παρεχόμενα έγγραφα ή και αντικείμενα θα 

παραμένουν στην ιδιοκτησία του Παραγγελιοδότη και θα 

αποθηκεύονται ξεχωριστά χωρίς χρέωση, ενώ θα πρέπει να 

σημαδεύονται και η διαχείρισή τους να γίνεται με δεδομένο ότι 

αποτελούν ιδιοκτησία του Παραγγελιοδότη Η προμήθεια ή 

παροχή πληροφοριών δεν θα συνιστά μεταβίβαση 

πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση τους θα επιτρέπεται μόνον 

για παραγγελίες του Παραγγελιοδότη. Σε περίπτωση μείωσης 

αξίας λόγω αμέλειας ή απώλειας, ο Προμηθευτής θα 

καταβάλλει αποζημίωση. 

13.2 If the Ordering Party supplies the Supplier with material 

or parts free of charge or subject to a charge, the Ordering 

Party shall retain title to them (goods subject to retention of 

title). Processing or conversion shall be performed by the 

Supplier on behalf of the Ordering Party. If goods subject to 

retention of title are processed with other goods that do not 

belong to the Ordering Party, the Ordering Party shall acquire 

co-ownership in the new article in the ratio of the gross value 

of its supplied article (purchase price plus VAT) to the other 

processed objects at the time of processing. Section 13.1 

shall apply accordingly. 

 
13.2 Εάν ο Παραγγελιοδότης προμηθεύει τον Προμηθευτή με 

υλικά ή ανταλλακτικά δωρεάν ή με χρέωση, ο Παραγγελιοδό-

της θα παρακρατεί την κυριότητα αυτών (προϊόντα υποκείμε-

να σε παρακράτηση κυριότητας). Η επεξεργασία ή μετατροπή 

τους θα διενεργείται από τον Προμηθευτή για λογαριασμό του 

Παραγγελιοδότη. Εάν γίνεται επεξεργασία προϊόντων υποκεί-

μενων σε παρακράτηση κυριότητας μαζί με άλλα προϊόντα τα 

οποία δεν ανήκουν στον Παραγγελιοδότη, ο Παραγγελιοδότης 

θα αποκτά συγκυριότητα στο νέο προϊόν με βάση την αναλο-

γία της μεικτής αξίας του προϊόντος που παρέχει ο ίδιος (τιμή 

αγοράς συν ΦΠΑ) προς την αξία των άλλων επεξεργασθέν-

των αντικειμένων, υπολογιζόμενη κατά τη στιγμή της επεξερ-
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γασίας. Η Ενότητα 13.1 θα ισχύει αντίστοιχα. 

18. 14. Non-disclosure, return of documents 
 

19. 14. Ρήτρα τήρησης απορρήτου, επιστροφή εγγράφων 

19.1 14.1 The Supplier shall treat the conclusion and results of the 

contract, business transactions and the know-how and experi-

ence in providing the services acquired from and about the 

Ordering Party or other information (“Information”) obtained 

within the scope of the business relationship as secret with 

respect to unauthorised third parties as long as and if this has 

not lawfully entered the public domain unless a legal or official 

obligation to disclose exists or the Ordering Party has con-

sented in writing to Information being passed on in an individ-

ual case. The Supplier shall use this Information exclusively 

for the purposes required to provide the services. This obliga-

tion of secrecy shall also survive termination of the contractual 

relationship for a period of 3 years. 

 
19.2 14.1 Ο Προμηθευτής θα αντιμετωπίζει τη σύναψη και τα 

αποτελέσματα της σύμβασης, τις επιχειρηματικές συναλλαγές 

και την τεχνογνωσία και εμπειρία στην παροχή των 

υπηρεσιών που αποκτά από και σχετικά με τον 

Παραγγελιοδότη, ή άλλες πληροφορίες ("Πληροφορίες") που 

αποκτά στο πλαίσιο της επιχειρηματικής σχέσης, ως 

απόρρητα σε ό,τι έχει να κάνει με μη εξουσιοδοτημένα τρίτα 

πρόσωπα, στο βαθμό κατά τον οποίο και εφόσον οι 

Πληροφορίες δεν έχουν περιέλθει νομίμως σε δημόσια χρήση, 

εκτός εάν υφίσταται επίσημη υποχρέωση δημοσιοποίησης 

των Πληροφοριών ή ο Παραγγελιοδότης έχει συναινέσει 

εγγράφως στην κοινοποίηση των Πληροφοριών σε μια 

μεμονωμένη περίπτωση. Ο Προμηθευτής θα χρησιμοποιεί τις 

εν λόγω Πληροφορίες αποκλειστικά για τους σκοπούς που 

απαιτεί η παροχή των υπηρεσιών. Η εν λόγω υποχρέωση 

τήρησης απορρήτου θα ισχύει και μετά τη λήξη ή λύση της 

συμβατικής σχέσης, για χρονικό διάστημα 3 ετών. 

14.2 The Supplier undertakes to keep safe all property of the 

Ordering Party in its possession, in particular keys, files, data 

stored electronically and other documents relating to the 

business operations of the Ordering Party in such a way that 

they cannot fall into the hands of unauthorised third parties. All 

documents must be delivered to the Ordering Party at any 

time upon request, at the latest when the contractual relation-

ship ends without being requested to do so, or destroyed. In 

the case of data transmitted to the Supplier by the Ordering 

Party, the Ordering Party shall also have a right against the 

Supplier for the Supplier to make a declaration to cease and 

desist with a penalty clause for the benefit of the Ordering 

Party. 

 
19.3 14.2 Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

φυλάσσει με ασφάλεια όλα τα περιουσιακά στοιχεία του 

Παραγγελιοδότη που έχει στην κατοχή του, και συγκεκριμένα 

κλειδιά, αρχεία, ηλεκτρονικά αποθηκευμένα δεδομένα και 

άλλα έγγραφα που αφορούν στις επιχειρηματικές λειτουργίες 

του Παραγγελιοδότη, με τρόπο τέτοιο ώστε να αυτά να μην 

περιέλθουν στην κατοχή μη εξουσιοδοτημένων τρίτων 

προσώπων. Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να παραδίδονται 

στον Παραγγελιοδότη οποιαδήποτε στιγμή εφόσον ζητηθούν, 

το αργότερο δε με τη λήξη της συμβατικής σχέσης χωρίς την 

υποβολή σχετικού αιτήματος, ή να καταστρέφονται. Στην 

περίπτωση δεδομένων που μεταδίδονται στον Προμηθευτή 

από τον Παραγγελιοδότη, ο Παραγγελιοδότης θα δικαιούται να 

απαιτήσει από τον Προμηθευτή να πραγματοποιήσει δήλωση 

παύσης και αναστολής με ποινική ρήτρα υπέρ του 

Παραγγελιοδότη. 

14.3 The Supplier shall place a written obligation correspond-

ing to this section 14 upon third parties that it commissions to 

provide the services in compliance with section 3.4, and shall 

provide the Ordering Party with proof at its request. 

 
19.4 14.3 Ο Προμηθευτής θα θέτει έγγραφη υποχρέωση σε 

αντιστοιχία με την παρούσα ενότητα 14, η οποία θα ισχύει για 

τρίτα πρόσωπα στα οποία αναθέτει την παροχή των 

υπηρεσιών σε συμμόρφωση με την ενότητα 3.4, ενώ θα 

κοινοποιεί στον Παραγγελιοδότη, μετά από σχετικό αίτημα του 

τελευταίου, σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. 

20. 15. Data protection, information security 
 

21. 15. Προστασία δεδομένων, ασφάλεια πληροφοριών 

15.1 The Supplier shall take appropriate data protection 

measures and measures to protect its IT systems against 

programs with malicious functions (viruses, worms, Trojans) 

and the access of unauthorised third parties in order to protect 

information received from the Ordering Party and to protect 

appropriately the results created for the Ordering Party 

against loss, modification, transfer or access by unauthorised 

third parties. 

 
15.1 Ο Προμηθευτής θα λάβει κατάλληλα μέτρα προστασίας 

δεδομένων και μέτρα για την προστασία των μηχανογραφικών 

του συστημάτων από προγράμματα με κακόβουλες 

λειτουργίες (ιοί, ιοί τύπου worm, δούρειοι ίπποι) και από την 

πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων τρίτων μερών, προκειμένου 

να προστατεύει τις πληροφορίες που λαμβάνει από τον 

Παραγγελιοδότη και να προστατεύει κατάλληλα τα 

αποτελέσματα που παράγονται για τον Παραγγελιοδότη από 

απώλεια, τροποποίηση, μεταβίβαση ή πρόσβαση μη 

εξουσιοδοτημένων τρίτων μερών. 

15.2 If the Supplier has access to personal data when provid-

ing the service, the Supplier shall comply with statutory provi-

sions on data protection and allow the Ordering Party to in-

form itself about compliance with such provisions. The Sup-

plier shall in particular conclude the agreements with the 

Ordering Party legally required under data protection law. The 

Supplier shall oblige its employees and freelance employees 

in writing. 

 
15.2 Εάν ο Προμηθευτής έχει πρόσβαση σε προσωπικά 

δεδομένα κατά την παροχή της υπηρεσίας, ο Προμηθευτής θα 

συμμορφώνεται με τις προβλέψεις του νόμου σχετικά με την 

προστασία δεδομένων και θα επιτρέπει στον Παραγγελιοδότη 

να ενημερώνεται ο ίδιος για τη συμμόρφωση με τις ως άνω 

προβλέψεις. Ο Προμηθευτής συγκεκριμένα θα υπογράψει τις 

συμβάσεις με τον Παραγγελιοδότη που απαιτούνται βάσει της 

νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Ο Προμηθευτής θα 

δεσμεύσει τους εργαζομένους του και τους εξωτερικούς του 
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συνεργάτες εγγράφως. 

15.3 The Supplier shall place a written obligation correspond-

ing to this section 15 upon third parties that it commissions to 

provide the services in compliance with section 3.4. 

 
15.3 Ο Προμηθευτής θα θέτει έγγραφη υποχρέωση σε αντισ-

τοιχία με την παρούσα ενότητα 15, η οποία θα ισχύει για τρίτα 

πρόσωπα στα οποία αναθέτει την παροχή των υπηρεσιών σε 

συμμόρφωση με την ενότητα 3.4. 

22. 16. Corporate social responsibility/AGG 
 

23. 16. Εταιρική κοινωνική ευθύνη 

16.1 The Supplier undertakes to comply with the laws of the 

respectively applicable legal system(s), not to tolerate any 

form of corruption and bribery, to respect the fundamental 

rights of its employees and the prohibition on child and forced 

labour. The Supplier shall furthermore assume responsibility 

for the health and safety of its employees at the workplace, 

provide for fair pay and working hours, comply with environ-

mental legislation and use its best efforts to promote and 

demand compliance with such principles from its own suppli-

ers. 

 
16.1 Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

συμμορφώνεται με τους νόμους της αντίστοιχης ισχύουσας 

νομοθεσίας, να μην ανέχεται οποιαδήποτε μορφή διαφθοράς 

και δωροδοκίας, καθώς και να σέβεται τα θεμελιώδη 

δικαιώματα των εργαζομένων του και την απαγόρευση της 

παιδικής και αναγκαστικής εργασίας. Ο Προμηθευτής θα έχει 

περαιτέρω την ευθύνη για την υγιεινή και ασφάλεια των 

εργαζομένων του στο χώρο εργασίας, θα παρέχει δίκαιες 

αμοιβές και ώρες εργασίας, θα συμμορφώνεται με την 

περιβαλλοντική νομοθεσία και θα καταβάλλει κάθε 

προσπάθεια ώστε να προάγει και να απαιτεί τη συμμόρφωση 

των δικών του προμηθευτών με τις εν λόγω αρχές. 

16.2 The Supplier undertakes to comply with the Ν. 

3304/2005 on the application of the principle of equal treat-

ment irrespective of racial or ethnic origin, religion or belief, 

disability, age or sexual orientation,i.e. to prevent or eliminate 

discrimination on the grounds of race or ethnic origin, gender, 

religion or ideology, disability, age or sexual orientation. It 

should be noted that the prohibition of discrimination applies 

equally to employers, employees, external service providers, 

work colleagues and other business partners. 

 
16.2 Ο Προμηθευτής δεσμεύεται να συμμορφώνεται με το 

Νόμο 3304/2005 περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχεί-

ρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησ-

κευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενε-

τήσιου προσανατολισμού, δεσμεύεται δηλαδή να απαγορεύει 

ή καταργεί διακρίσεις βάσει φυλής ή εθνικής προέλευσης, 

φύλου, θρησκείας ή ιδεολογίας, ανικανότητας, ηλικίας ή σεξο-

υαλικού προσανατολισμού. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 

απαγόρευση διακρίσεων ισχύει εξίσου για εργοδότες, εργαζό-

μενους, εξωτερικούς φορείς παροχής υπηρεσιών, συναδέλ-

φους και άλλους επαγγελματικούς συνεργάτες. 

24. 17. Assignment 
 

25. 17. Εκχώρηση 

The Supplier shall have the right to assign the claims and 

other rights only with the prior written consent of the Ordering 

Party. 

 
Ο Προμηθευτής θα έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει τις αξιώσεις 

και τα λοιπά δικαιώματά τους μόνο με την προηγούμενη 

έγγραφη συναίνεση του Παραγγελιοδότη. 

26. 18. Place of jurisdiction, applicable law 
 

27. 18. Αρμόδια δικαστήρια, ισχύουσα νομοθεσία 

27.1 18.1 If the Supplier is a general merchant, any disputes 

arising hereunder shall be subject to the exclusive jurisdiction 

of the courts of Athens, Greece. 

 
27.2 18.1 Εάν το αντικείμενο δραστηριότητας του Προμηθευτή είναι 

το γενικό εμπόριο, κάθε διαφορά που προκύπτει βάσει του 

παρόντος θα επιλύεται αποκλειστικά ενώπιον αρμόδιου 

δικαστηρίου της Αθήνας. 

18.2 The contractual relationship is governed exclusively by 

the law of Greece, to the exclusion of conflict of law provisions 

and the uniform United Nations Sales Convention (CISG). 

 
27.3 18.2 Η συμβατική σχέση διέπεται αποκλειστικά από το δίκαιο 

της Ελλάδας, αποκλειόμενων των διατάξεων περί 

σύγκρουσης δικαίων και της ενιαίας Σύμβασης των Ηνωμένων 

Εθνών για τις Διεθνείς Πωλήσεις Εμπορευμάτων (CISG). 

 


