
         
                                                      ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

«Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και 
Εταιρικής  Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές  επιχειρήσεις»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ∆ΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»

(Σημείωση: υπογράφεται μετά την επιλογή της επιχείρησης ως ωφελουμένου του   έργου  )

ΜΕΤΑΞΥ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΕΣΕΕ)

ΚΑΙ της xxxx (Επιχείρηση)

___________________________________________________________________

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ συνομολογείται σήμερα στην Αθήνα, στις xxxx:

ΜΕΤΑΞΥ

της  Εθνικής  Συνομοσπονδίας  Ελληνικού  Εμπορίου,  που  εδρεύει  στην  Αθήνα,  οδός 
Μητροπόλεως 42, Τ.Κ. 105 63, εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Βασίλη Κορκίδη 
και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ΕΣΕΕ»

ΚΑΙ

της  επιχείρησης  (πλήρης  τίτλος) με  έδρα  στην  (πόλη),  οδός  (οδός) αρ.  (αριθμός),ΤΚ 
(ταχ,κωδικός) με  Α.Φ.Μ.  (ΑΦΜ) ∆ΟΥ  (∆ΟΥ),  την  οποία  εκπροσωπεί  ο 
(ονοματεπώνυμο) του  (πατρώνυμο) και  Α.∆.Τ.  (Α∆Τ),  (εφεξής  αποκαλούμενης  «η 
Επιχείρηση»)

∆εδομένου ότι

 (α) η  ΕΣΕΕ έχει  αναλάβει  την  εκτέλεση  του  Έργου  «Υποστήριξη  ∆ράσεων  Πράσινης 
Επιχειρηματικότητας  και  Εταιρικής  Κοινωνικής  Ευθύνης  για  τις  Εμπορικές 
Επιχειρήσεις»  του  Ε.Π.ΑΝ.Α.∆.  που  συγχρηματοδοτείται  από  την  Ελλάδα  και  το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, σύμφωνα με 
την υπ. αρ. 0.10128/6.1517/23-07-2010 Απόφαση Ένταξης της Πράξης,
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(β) η  Επιχείρηση  συμφωνεί  να  αποδεχτεί  τις  κατωτέρω  αναφερόμενες  υπηρεσίες 
σύμφωνα με τους όρους που διατυπώνονται στη συνέχεια της παρούσας,

συμφώνησαν και έκαμαν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

1. Αντικείμενο του Συμφωνητικού  

Στο  πλαίσιο  του  παρόντος  συμφωνητικού,  η  ΕΣΕΕ  αναλαμβάνει  την  παροχή  στην 
Επιχείρηση,  δωρεάν  συμβουλευτικών  υπηρεσιών,  μέσω  ενός  σύμβουλου  που  θα 
επιλεγεί  από  το  Μητρώο  Συμβούλων  ∆ικτύου  Πράσινης  Επιχειρηματικότητας  και 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΕΣΕΕ, στη θεματική ενότητα:

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης δράσεων Πράσινης  Επιχειρηματικότητας και  
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

Η παροχή των συμβουλευτικών υπηρεσιών θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους του 
παρόντος  συμφωνητικού.  Σε  περίπτωση  τυχόν  αντιφάσεων  μεταξύ  των  όρων  που 
περιλαμβάνονται στο παρόν και σε άλλα τεχνικά ή συμβατικά κείμενα η σειρά αναφοράς 
και υπεροχής αυτών είναι η πιο κάτω:

1) Το παρόν συμφωνητικό.

2) Το έντυπο αίτησης συμμετοχής, όπως παραλήφθηκε από την ΕΣΕΕ.

3) Η πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

2. Ωφελούμενη επιχείρηση – αποδέκτης των υπηρεσιών   

Αποδέκτης  των  συμβουλευτικών  υπηρεσιών  είναι  η  αναφερόμενη  στο  προοίμιο  της 
παρούσας Επιχείρηση. 

Για οποιαδήποτε μεταβολή της εταιρικής μορφής, η οποία θα συντελεστεί στη διάρκεια 
ισχύος του παρόντος συμφωνητικού θα πρέπει να ενημερωθεί εγγράφως η ΕΣΕΕ από 
την Επιχείρηση.

3. ∆ιάρκεια παροχής των συμβουλευτικών υπηρεσιών  

Ως  ημερομηνία  έναρξης  παροχής  των  συμβουλευτικών  υπηρεσιών  θεωρείται  η 
ημερομηνία υπογραφής του παρόντος συμφωνητικού.

Η περίοδος, εντός της οποίας πρέπει να ολοκληρωθεί η παροχή των συμβουλευτικών 
υπηρεσιών δεν θα υπερβαίνει, το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών.

Υπάρχει  η  δυνατότητα  παράτασης  της  παραπάνω  οριζόμενης  διάρκειας  παροχής  των 
υπηρεσιών,  μετά  από  έγγραφο  αίτημα  της  Επιχείρησης  προς  το  ΕΣΕΕ,  εφόσον 
συντρέχουν  τεκμηριωμένοι  λόγοι. Σε  κάθε  περίπτωση  το  διάστημα  παράτασης  δεν  θα 
υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες.

4. Κόστος συμβουλευτικών υπηρεσιών  

Οι  συμβουλευτικές  υπηρεσίες  παρέχονται  από  την  ΕΣΕΕ  στην Επιχείρηση  δωρεάν.  Η 
Επιχείρηση  δεν  επιτρέπεται  να  καταβάλει  οποιαδήποτε  αμοιβή  ή  οποιαδήποτε 
αποζημίωση στο σύμβουλο του ∆ικτύου.

Επίσης  η  Επιχείρηση  δεν  επιτρέπεται  να  απασχολήσει  το  σύμβουλο  καθοιονδήποτε 
τρόπο και για οποιοδήποτε αντικείμενο, με ή χωρίς αμοιβή, για την περίοδο ισχύος του 
παρόντος συμφωνητικού, πέραν του καθορισθέντος αντικειμένου στην παράγραφο 1.
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5. Ολοκλήρωση της παροχής των συμβουλευτικών υπηρεσιών  

Το  παρόν  συμφωνητικό θεωρείται ότι  εκτελέστηκε  όταν παρέλθει  το χρονικό διάστημα 
παροχής  των  υπηρεσιών.  Ρητά  συμφωνείται  ότι  η  ολοκλήρωση  της  παροχής  των 
συμβουλευτικών  υπηρεσιών  δεν  συναρτάται  με  την  παράδοση και  παραλαβή  από  την 
Επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής παραδοτέων.

Η επεξεργασία από τον σύμβουλο τυχόν παραδοτέων κατά τη διάρκεια της παροχής των 
υπηρεσιών και η παράδοσή τους στην Επιχείρηση δεν συνιστά αντικείμενο του παρόντος 
συμφωνητικού.

6. Υποχρεώσεις της ΕΣΕΕ  

Η ΕΣΕΕ παρέχει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την Επιχείρηση δωρεάν σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο παρόν.

Η  ΕΣΕΕ  παρακολουθεί  την  υλοποίηση  της  παροχής  των  συμβουλευτικών  υπηρεσιών 
αυτεπάγγελτα  και  δειγματοληπτικά. Η  Επιχείρηση  δικαιούται  να  ζητήσει  εγγράφως  την 
παρέμβαση της ΕΣΕΕ σε περίπτωση που οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν συνάδουν με 
την ισχύουσα πρακτική όσον αφορά την ποιότητα ή το επίπεδό τους.

Όλες  οι  πληροφορίες,  τις  οποίες  ο  σύμβουλος  αποκτά  κατά  την  παροχή  των 
συμβουλευτικών  υπηρεσιών,  συμπεριλαμβανομένων  όλων  των  αναλυτικών  στοιχείων 
της Επιχείρησης, εφεξής αποκαλουμένων «Πληροφορίες» θα τηρούνται εμπιστευτικές 
και δεν θα κοινολογούνται σε οποιονδήποτε τρίτο ούτε θα χρησιμοποιούνται από τον 
σύμβουλο και την ΕΣΕΕ με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που αφορά στον 
σκοπό της παροχής των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Όλα τα σχέδια, οι εκθέσεις, τα έγγραφα, τα υπολογιστικά συστήματα ή/και τα δεδομένα 
και εν γένει κάθε στοιχείο, που εμπίπτει στις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας που 
παράγονται από τον σύμβουλο κατά την παροχή των συμβουλευτικών  υπηρεσιών,  θα 
ανήκουν στην κυριότητα της ΕΣΕΕ.

Στα πλαίσια της βράβευσης επιχειρήσεων που θα είναι συνδεδεμένη με την πρόοδό τους 
στο εν λόγω αντικείμενο και ανάλογα με την πορεία της υλοποίησης των απαιτήσεων του 
προγράμματος, η ΕΣΕΕ πρόκειται να παράσχει σε επιχειρήσεις οι οποίες επαληθεύονται 
θετικά ως προς την εκπλήρωση των απαιτήσεων αυτών, χρηματικό βραβείο το οποίο θα 
συνδέεται με τα τελικά αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης του προγράμματος.

7. Υποχρεώσεις της Επιχείρησης  

Η  Επιχείρηση  θα  πρέπει  να  συνεργαστεί  ουσιαστικά  με  το  σύμβουλο  του  ∆ικτύου 
Πράσινης  Επιχειρηματικότητας  και  Εταιρικής  Κοινωνικής  Ευθύνης  της  ΕΣΕΕ, 
παρέχοντάς  του  το  σύνολο  των  στοιχείων  και  πληροφοριών  που  θα  ζητηθούν,  στο 
πλαίσιο των παρεχόμενων δωρεάν υπηρεσιών της εγκεκριμένης θεματικής ενότητας της 
παραγράφου  1.  Ακόμα,  θα  πρέπει  να  υλοποιήσει  εντός  του  χρονικού  διαστήματος 
παροχής  των  υπηρεσιών,  τις  ενέργειες  που  θα  της  υποδειχθούν  από  τον  σύμβουλο, 
προκειμένου  να  επαληθευτεί  θετικά  ως  προς  την  εκπλήρωση  των  απαιτήσεων  του 
προγράμματος. 

Η Επιχείρηση πρέπει να αποδεχθεί την ανάρτηση, σε εμφανές σημείο, της έδρας της, 
επικοινωνιακό υλικό της ΕΣΕΕ σχετικά με τη συμμετοχή της στην Πράξη «Υποστήριξη 
∆ράσεων  Πράσινης  Επιχειρηματικότητας  και  Εταιρικής  Κοινωνικής  Ευθύνης  για  τις 
Εμπορικές Επιχειρήσεις».

Η Επιχείρηση αποδέχεται επίσης τη χρήση της επωνυμίας της από την ΕΣΕΕ σε όλο το 
πληροφοριακό υλικό, οποιασδήποτε μορφής, σε σχέση με την ανωτέρω Πράξη.
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8. Εμπιστευτικότητα - Πνευματικά δικαιώματα  

Καθ’  όλη  τη  διάρκεια  του  Συμφωνητικού,  η  ΕΣΕΕ  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να 
τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε κανένα τρίτο οποιοδήποτε έγγραφο ή 
πληροφορίες για πρόσωπα ή καταστάσεις που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την 
εκτέλεση των υπηρεσιών του, άμεσα ή παρεμπιπτόντως, χωρίς προηγούμενη έγγραφη 
συγκατάθεση της Επιχείρησης.

Η  Επιχείρηση  με  την  παρούσα  συνομολογεί  και  αποδέχεται  ότι  το  σύνολο  του 
παραγόμενου  από  το  σύμβουλο  υλικού,  στο  πλαίσιο  παροχής  των  συμφωνημένων 
υπηρεσιών,  σε  καμία  περίπτωση  δεν  μεταβιβάζονται,  ούτε  εκχωρούνται  από  το 
σύμβουλο  προς  την  Επιχείρηση,  όλα  δε  τα  παραπάνω  δικαιώματα  πνευματικής 
ιδιοκτησίας του συμβούλου προστατεύονται από τις οικείες διατάξεις του νόμου.

9. Καλόπιστη Εφαρμογή του Συμφωνητικού  

Η  ΕΣΕΕ  και  η  Επιχείρηση  από  κοινού  αποδέχονται  ότι  το  παρόν  συμφωνητικό  θα 
λειτουργήσει μεταξύ τους σύμφωνα με την καλή πίστη και χωρίς βλάβη των εκατέρωθεν 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και ότι σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση του 
συμφωνητικού  παρατηρηθεί  παρέκκλιση  από  τη  βασική  αυτή  αρχή,  η  ΕΣΕΕ  και  η 
Επιχείρηση θα ενημερώσουν εγκαίρως ο ένας τον άλλον και αμφότεροι με καλή πίστη θα 
προσπαθήσουν να συμφωνήσουν επί των ενεργειών που απαιτούνται, προκειμένου να 
εξαφανίσουν τις αιτίες που δημιουργούν τέτοιες παρεκκλίσεις.

10. Ευθύνη της ΕΣΕΕ  

Η  ΕΣΕΕ  απαλλάσσεται  από  κάθε  ευθύνη  έναντι  της  Επιχείρησης  για  οποιεσδήποτε 
ζημίες,  θετικές  ή  αποθετικές,  προκύψουν  ως  αποτέλεσμα  της  παροχής  ή/και  της 
εφαρμογής των συμβουλευτικών υπηρεσιών του παρόντος συμφωνητικού.

Η μη  παροχή  των  συμβουλευτικών  υπηρεσιών δεν δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση  της 
Επιχείρησης κατά της ΕΣΕΕ.

11. Λοιποί όροι  

Η  παραλαβή  και  παράδοση  οποιονδήποτε  εγγράφων  που  αφορούν  τον  παρόν,  θα 
αποδεικνύεται μόνο εγγράφως.

Το  παρόν  συμφωνητικό  συντάχθηκε  σε  δύο  (2)  πρωτότυπα,  που  διαβάστηκαν, 
βεβαιώθηκαν και υπογράφονται από τους εκπροσώπους των συμβαλλομένων. Το κάθε 
συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα πρωτότυπο.

Οι Συμβαλλόμενοι 

ΕΣΕΕ Η Επιχείρηση
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