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ΑΘΗΝΑ, 29 Ιουνίου 2015 



Σύμβαση πλαίσιο του έργου:  

«Δράσεις ανοιχτού ψηφιακού περιεχομένου, λογισμικού και υποδομών» 

 

Στην Αθήνα σήμερα την 29η Ιουνίου του έτους 2015, μετά την υπ’ αριθμόν 2 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του στις 29 

Ιουνίου 2015, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

 

 αφ’ ενός το μη κερδοσκοπικό σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», το οποίο εδρεύει στην 

Αθήνα, επί της οδού Μπουμπουλίνας, αριθμό 30, κάτοχο Α.Φ.Μ 998191496 

που υπάγεται στη Δ.Ο.Υ  Δ΄ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από  τον 

πρόεδρο αυτού, κο Σταύρο Μπένο, εφ’ εξής καλούμενο «ΠΡΩΤΟΣ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ», 

 αφ’ ετέρου η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού 

Κώδικα, με διακριτικό τίτλο «ΕΕΛΛΑΚ» που εδρεύει στην Αθήνα, 

Μεσογείων 56 και στο παρόν εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Διομήδη Σπινέλλη, εφ’ εξής καλούμενο 

«ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ». 

 

Έχοντας υπόψιν, 

1. Το χαρακτήρα της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού 

Κώδικα ως μη κερδοσκοπικής Εταιρείας που ιδρύθηκε το 2008 από 25 

Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Τεχνολογικά Ιδρύματα και κοινωφελείς 

φορείς.  Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλει στην ανοιχτότητα και 

ειδικότερα στην προώθηση και ανάπτυξη των Ανοιχτών Προτύπων, του 

Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών 

Δεδομένων και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της 

εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, 

2. Το χαρακτήρα της Κίνησης Πολιτών «ΔΙΑΖΩΜΑ», ως μη Κερδοσκοπικής 

Εταιρείας που ιδρύθηκε το 2008 και στο οποίο συμμετέχουν ως μέλη 800 

προσωπικότητες  του επιστημονικού και πνευματικού κόσμου της πατρίδας 

μας, άνθρωποι από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και ευαισθητοποιημένοι 

ενεργοί πολίτες. Κύριος σκοπός του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» είναι η συμβολή στην 

προστασία και την ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης 



(θεάτρων, ωδείων, σταδίων, αμφιθεάτρων), αλλά και η ευαισθητοποίηση των 

αρμόδιων φορέων και πολιτών προς την κατεύθυνση αυτή.  

3. Την ανάγκη δημιουργίας ενός οικοσυστήματος οργανισμών που διασυνδέουν 

την έρευνα, την αγορά και τη δημόσια διοίκηση, προκειμένου να ενισχυθεί η 

χρήση ΕΕΛ/ΛΑΚ και ανοιχτών δεδομένων στο χώρο της εκπαίδευσης, του 

δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων. 

3. Την ανάγκη ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του κοινού σε θέματα 

ανοιχτού περιεχομένου, δεδομένων και λογισμικού. 

4. Την πρωτοβουλία MyContent της ΕΕΛ/ΛΑΚ που στόχο έχει την οργάνωση 

δράσεων υποστήριξης και προώθησης ανοιχτού περιεχομένου και δεδομένων 

με έμφαση τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη 

δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, την τοπική αυτοδιοίκηση και το 

δημόσιο τομέα. 

5. Το βασικό στόχο που έθεσε εξ’ αρχής το «ΔΙΑΖΩΜΑ», δηλαδή την 

υποστήριξη της καταγραφής και της τεκμηρίωσης των αρχαίων χώρων θέασης 

και ακρόασης, αλλά και την παρουσίαση και προβολή στο ευρύ κοινό των 

στοιχείων που αφορούν στην έρευνα, την προστασία και τη διαχείριση των 

αρχαίων χώρων θέασης. 

 

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Αντικείμενο του Πλαισίου Συνεργασίας είναι η σύναψη συνεργασίας μεταξύ των 

συμβαλλομένων, προκειμένου να ενισχύουν τη διάδοση, διάχυση, έρευνα και 

εφαρμογή των ανοιχτών τεχνολογιών που μπορούν να υποστηρίξουν τη δημιουργία, 

προώθηση και επαναχρησιμοποίηση ανοιχτού περιεχομένου, δεδομένων και 

λογισμικού στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων.  

 

Το περιεχόμενο θα αφορά κείμενα και εικόνες για αρχαία θεατρικά οικοδομήματα, τα 

οποία έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ».  

 

Το παρόν Πλαίσιο Συνεργασίας αποτελεί βασικό άξονα των δράσεων ανοιχτού 

περιεχομένου (MyContent) που στοχεύουν ανάμεσα σε άλλα στη δημιουργία 



ανοικτού περιεχομένου για την επαναχρησιμοποίηση με ανοιχτό τρόπο από διάφορες 

κατηγορίες χρηστών. 

 

Οι στόχοι αυτοί μπορούν να πραγματοποιηθούν με μια σειρά από δραστηριότητες οι 

οποίες θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 

 

1. Τη διενέργεια εργαστηρίων, συνεδρίων και ημερίδων, με θέμα το ανοιχτό 

περιεχόμενο, δεδομένα ή λογισμικό στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου 

τομέα και των επιχειρήσεων. 

2. Τη συνεργασία για την υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση ερευνητικών 

προγραμμάτων και εφαρμογών, με θέμα το ανοιχτό περιεχόμενο, δεδομένα, 

λογισμικό ή τεχνολογίες στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και 

των επιχειρήσεων και την υλοποίηση αυτών. 

3. Τη συνεργασία για δημιουργία εξειδικευμένων εφαρμογών ΕΕΛ/ΛΑΚ στο 

χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων. 

4. Τη συνεργασία για την εκπαίδευση προσωπικού οργανισμών σε θέματα 

ανοιχτού περιεχομένου, λογισμικού, δεδομένων και τεχνολογιών. 

5. Την προώθηση των δράσεων ανοιχτού περιεχομένου (MyContent) στην 

εκπαίδευση, αλλά και εξειδικευμένων δράσεων για τον εμπλουτισμό της 

Wikipedia σε θέματα πολιτισμού, εκπαίδευσης, δημόσιας διοίκησης και 

τοπικής αυτοδιοίκησης. 

6. Τη συνεργασία για την παροχή εκπαίδευσης στην χρήση αδειών τεχνολογιών 

αλλά και την δημιουργία νομικών κειμένων σε σχέση με θέματα ανοιχτού 

περιεχομένου, δεδομένων, λογισμικού, προτύπων και τεχνολογιών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2  ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Ο χρόνος εκπόνησης του έργου ορίζεται στους 36 μήνες. Ως χρόνος έναρξης του 

έργου θεωρείται η υπογραφή της παρούσης σύμβασης. 

 

Παράταση του χρόνου αποπεράτωσης του έργου, πέρα από τις προθεσμίες που 

αναγράφονται στο άρθρο αυτό, δύναται να χορηγηθεί με απόφαση των 

συμβαλλομένων μελών, εάν κριθεί απαραίτητη συνέχισή του.  

 



ΑΡΘΡΟ 3  ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Για την υλοποίηση του ως άνω αντικειμένου τα μέρη χρησιμοποιούν ίδιους πόρους 

και συνεργάζονται για την ανεύρεση χρηματοδότησης για την πραγματοποίηση των 

στόχων του παρόντος. Σε περίπτωση χρηματοδότησης με συμμετοχή των μερών στο 

πλαίσιο οποιουδήποτε έργου, εκτός από το παρόν πλαίσιο συνεργασίας, θα 

υπογράφεται από τα μέρη και ιδιωτικό συμφωνητικό που θα εξειδικεύει το πλαίσιο 

συνεργασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 4  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 

Όλα τα αποτελέσματα-μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο, που θα 

αναπτυχθούν στο πλαίσιο της συμφωνίας θα διατίθενται με κατάλληλες άδειες 

ΕΛ/ΛΑΚ ή ανοικτών δεδομένων (Creative Commons, EUPL, GPL). 

 

ΑΡΘΡΟ 5  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 

Ο «ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» αναλαμβάνει: 

1. Να διαθέσει το ψηφιακό περιεχόμενο για τους αρχαίους θεατρικούς χώρους που 

υπάρχει στο αρχείο του, προκειμένου αυτό να καταστεί ελεύθερα προσβάσιμο και 

αξιοποιήσιμο από όλους στις ανοικτές συμμετοχικές πλατφόρμες: τη Wikimedia, 

τη μεγαλύτερη ανοικτή εγκυκλοπαίδεια, Βικιπαίδεια και το Open Street Map. 

2. Να συνεισφέρει στη δημιουργία και υλοποίηση προτάσεων για ερευνητικά ή άλλα 

προγράμματα Ευρωπαϊκά, Εθνικά ή άλλα με την τεχνογνωσία της σε θέματα 

τεχνικά, νομικά, οργανωτικά ή άλλα. 

3. Να υποστηρίζει μέσα από το δίκτυο συνεργατών και τα έργα που υλοποιεί στόχους 

συναφείς με το παρόν πλαίσιο συνεργασίας, ιδίως την ανάπτυξης ανοιχτού 

λογισμικού, περιεχομένου, δεδομένων, προτύπων και τεχνολογιών. 

 

Ο «ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» αναλαμβάνει: 

1. Να επεκτείνει και να συντηρεί τους σχετικούς διαδικτυακούς τόπους και να τους 

ενημερώνει και διασυνδέει με τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το παρόν 

πλαίσιο συνεργασίας. 



2. Να συντονίζει, ενημερώνει και υποστηρίζει τις κοινότητες χρηστών των 

σχετικών διαδικτυακών τόπων σε σχέση με τις δραστηριότητες που σχετίζονται 

με το παρόν πλαίσιο συνεργασίας ή άλλες συναφείς δραστηριότητες σε εθνικό 

και διεθνές επίπεδο. 

3. Να συμμετέχει και να διοργανώνει εκπαιδευτικές και ενημερωτικές 

δραστηριότητες σε σχέση με ανοιχτές τεχνολογίες που σχετίζονται με το παρόν 

πλαίσιο συνεργασίας σε θέματα δεδομένων, περιεχομένου, λογισμικού, υλικού 

και προτύπων. 

4. Να συνεισφέρει στη δημιουργία και υλοποίηση προτάσεων για ερευνητικά ή 

άλλα προγράμματα Ευρωπαϊκά, Εθνικά ή άλλα με την τεχνογνωσία της σε 

θέματα τεχνικά, νομικά, οργανωτικά ή άλλα. 

 

ΑΡΘΡΟ 6   ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δικαιούνται να καταγγείλουν τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση 

παραβάσεως των υποχρεώσεων τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 7  ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ 

 

Σε περίπτωση επελεύσεως εξαιρετικού μη προβλέψιμου και μη αποτρέψιμου 

γεγονότος, που καθιστά αδύνατη την έναρξη, πρόοδο ή ολοκλήρωση του έργου, τα 

συμβαλλόμενα μέρη ελευθερώνονται αμοιβαίως από τις εκ της συμβάσεως 

απορρέουσες υποχρεώσεις τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 8   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Όλοι οι όροι της παρούσης σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η τροποποίηση ή 

συμπλήρωση οποιουδήποτε όρου αυτής αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, 

αποκλειόμενου παντός άλλου αποδεικτικού μέσου.  

 

ΑΡΘΡΟ 9  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και το υπ’ αριθμόν άρθρο 15 του 

καταστατικού του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ». 



 

Τα συμβαλλόμενα μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια φιλικής επίλυσης τυχόν 

διαφοράς, σχετικής με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της σύμβασης, σύμφωνα με τους 

κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

 

Σε περίπτωση αποτυχίας της ανωτέρω προσπάθειας, αρμόδια για την επίλυση της 

διαφοράς  ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. 

 

Σε πίστωση όλων των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία, αφού 

αναγνώσθηκε από τους συμβαλλομένους, υπογράφεται από αυτούς σε δύο αντίτυπα, 

από τα οποία έλαβε από ένα έκαστος εξ’ αυτών. 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

 

Για το ΔΙΑΖΩΜΑ: Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ: 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Σταύρος Μπένος 

 

 

 

Διομήδης Σπινέλλης 

 


	ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ :
	ΑΡΘΡΟ 2  ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


