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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟ  

«Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Υποστήριξη Δράσεων 

Ανοιχτότητας» 

 

Στην Αθήνα, σήμερα την .4 Μαρτίου 2019, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

 

1. Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών  που εδρεύει στην Αθήνα επί της 

Λεωφόρου Καποδιστρίου 17, Φιλοθέη 15237-Αττική, όπως εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον Ομοτ. Καθ. Νικόλαο Ουζούνογλου.. 

 

2. Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛ/ΛΑΚ) που εδρεύει στην Αθήνα επί της 

Λεωφ. Μεσογείων 56, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του 

Διοικητικού της Συμβουλίου κ. Διομήδη Σπινέλλη. 

 

Έχοντας υπόψη, 

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.  H μη-κερδοσκοπική Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008,  σήμερα 

αποτελείται από 36 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς 

φορείς. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει 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. 

Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στην ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι τα πιο πολλά 

Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για την υλοποίηση των 
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δράσεων της η ΕΕΛ/ΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία και ενεργή συμμετοχή 

των μελών της και της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών 

Ελεύθερου Λογισμικού, Ανοιχτού Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής 

Αρχιτεκτονικής. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ εκπροσωπεί τα Creative Commons, είναι 

ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA, του FAB LAB ATHENS και μέλος του 

Open Government Partnership (OGP) Network, του International Budget 

Partnership (IBP) σε θέματα ανοικτών προϋπολογισμών και κόμβος του Open 

Data Institute (ODI) στην Ελλάδα. Συνεργάζεται επίσης με το Εθνικό Κέντρο 

Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ, www.ekt.gr) στο δίκτυο Enterprise Europe Network – 

Hellas με στόχο να ενισχυθεί το δίκτυο των επιχειρήσεων που παρέχουν 

εφαρμογές ή υπηρεσίες Ανοιχτών Τεχνολογιών. 

2. Την ανάγκη δημιουργίας ενός οικοσυστήματος οργανισμών που διασυνδέουν 

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

χρήση των ανοιχτών τεχνολογιών και ανοιχτών δεδομένων στο χώρο της 

ψηφιακής οικονομίας. 

3. Την ανάγκη ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης φορέων του δημοσίου και 

ιδιωτικού τομέα  σε θέματα ανοιχτών δεδομένων και λογισμικού. 

4. Τις πρωτοβουλίες της ΕΕΛ/ΛΑΚ που στόχο έχουν την οργάνωση δράσεων 

υποστήριξης και προώθησης ανοιχτών δεδομένων και λογισμικού με έμφαση 

την δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογών για την 

δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, την τοπική αυτοδιοίκηση και το 

δημόσιο τομέα σε συνεργασία με κοινότητες εθελοντών. 

5. Την ανάγκη ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του κοινού σε θέματα 

ανοιχτών δεδομένων, περιεχομένου, προτύπων, υλικού και λογισμικού. 

6. Την ανάγκη ενίσχυσης της ομογένειας με δεξιότητες που μπορούν να 

http://wiki.creativecommons.org/Greece
http://wiki.creativecommons.org/Greece
http://www.communia-association.org/
http://www.communia-association.org/
http://www.ogphub.org/
http://www.ogphub.org/
http://www.ogphub.org/
http://internationalbudget.org/
http://internationalbudget.org/
http://internationalbudget.org/
http://opendatainstitute.org/
http://opendatainstitute.org/
http://opendatainstitute.org/
http://www.ekt.gr/
http://www.ekt.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/
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συνεισφέρουν στην ανάδειξη του πολιτιστικού της περιεχομένου 

7. Την ανάγκη ενίσχυσης της ομογένειας με δεξιότητες που μπορούν να 

συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας 

8. Την ανάγκη να ενισχυθούν περαιτέρω οι δράσεις ανοιχτής και ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης με έμφαση στο διαμοιρασμό τεχνολογίας, πληροφοριών και 

λογισμικού μεταξύ των φορέων του δημοσίου τομέα 

9. Την ανάγκη να μειωθεί το κόστος λειτουργίας των ψηφιακών υποδομών του 

δημοσίου, να αυξηθεί η βιωσιμότητά τους και να βελτιωθεί το επίπεδο των 

παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη και την επιχείρηση 

10. Την ανάγκη να υπάρξει συνολική εφαρμογή της νομοθεσίας για το 

διαμοιρασμό πληροφορίας, υποδομών, λογισμικού και τεχνολογιών καθώς 

και την ανοιχτή διάθεσή της προς τον πολίτη, ιδίως όπως εκφράζεται από 

τους Ν 3448/2006 όπως αναθεωρήθηκε από τον Ν 4305/2013, τον 

3861/2010 όπως έχει αναθεωρηθεί και ισχύει, του Ν 3882/2010 και του Ν 

3979/2011. 

11. Τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την ανοιχτή καινοτομία. 

12. Τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τον ενιαίο ερευνητικό χώρο, τις δημιουργικές 

βιομηχανίες και την καινοτομία, ιδίως τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις για την 

αύξηση του ανοιχτού περιεχομένου και την ένταξη του περιεχομένου στο 

ανοιχτό και επαναχρησιμοποιήσιμο περιεχόμενο με την Οδηγία 2013/37/ΕΕ 

για την περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας και τις πολιτικές 

ανοιχτής πρόσβασης και ανοιχτών ερευνητικών δεδομένων στο πρόγραμμα 

Ορίζοντας 2020. 

13. Τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ανοιχτές τεχνολογίες, το 

περιεχόμενο, το λογισμικό και τα δεδομένα στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη 
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και στην υλοποίηση των πολιτικών για την έξυπνη εξειδίκευση (smart 

specialisation), την έξυπνη πόλη (smart city), την καινοτομική και δημιουργική 

περιφέρεια (innovation / creative district) και την ενίσχυση των σχετικών 

αναπτυξιακών πολιτικών. 

14. Το Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη 2020, την στρατηγική για την 

Ενιαία Ψηφιακή Αγορά και την Ενιαία Αγορά Τηλεπικοινωνιών, καθώς και το 

πρόγραμμα ISA2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως σε σχέση με τους άξονες 

προτεραιοτήτων που σχετίζονται με την ενίσχυση των ανοιχτών τεχνολογιών. 

 

 

Συμφωνούν και κάνουν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

1. Αντικείμενο του Πλαισίου Συνεργασίας 

Αντικείμενο του Πλαισίου Συνεργασίας είναι η συνεργασία μεταξύ των μερών 

προκειμένου: 

● να ενισχύουν τη διάδοση, διάχυση, έρευνα και εφαρμογή ανοιχτών ψηφιακών 

τεχνολογιών που μπορούν να υποστηρίξουν τη δημιουργία, προώθηση και 

επαναχρησιμοποίηση ανοιχτών δεδομένων, περιεχομένου και λογισμικού στο 

χώρο της ομογένειας 

● να αυξήσουν την τεχνογνωσία των μερών σε σχέση με τα θέματα αυτά 

υπηρετώντας την ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 

από τους φορείς και τα μέλη της ομογένειας 

● να υποστηρίξουν μέσα από το δίκτυο διακεκριμένων επιστημόνων και μελών 

ΔΕΠ της Ελλάδας και του Εξωτερικού που είναι μέλη της ΕΕΛ/ΛΑΚ, την 

Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών σε συνεργασία με διεθνείς 

οργανισμούς στο σχεδιασμό, στην κατάρτιση, στην υλοποίηση και στην 
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παραλαβή μελετών και πρότυπων συστημάτων ανοιχτών τεχνολογιών που 

ενισχύουν τους τομείς αρμοδιότητας της Οικουμενική Ομοσπονδίας 

Κωνσταντινουπολιτών. 

 

Το παρόν Πλαίσιο Συνεργασίας αποτελεί βασικό άξονα των δράσεων ανοιχτότητας. 

 

Οι στόχοι αυτοί μπορούν να πραγματοποιηθούν με μια σειρά από 

δραστηριότητες οι οποίες θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 

● Τη διενέργεια εργαστηρίων, συνεδρίων και ημερίδων με θέμα το ανοιχτό 

περιεχόμενο, δεδομένα ή λογισμικό σχετικών με τους στόχους της 

Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών και με την ανάπτυξη της 

ομογένειας. 

● Τη συνεργασία για την υποβολή προτάσεων, για την υλοποίηση ερευνητικών 

προγραμμάτων και εφαρμογών με θέμα το ανοιχτό περιεχόμενο, δεδομένα ή 

λογισμικό σε θέματα που άπτονται των στόχων της Οικουμενική 

Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών και την ανάπτυξη της ομογένειας 

● Τη συνεργασία για δημιουργία εξειδικευμένων εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ στο χώρο 

των αρμοδιοτήτων της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών 

● Την παροχή τεχνογνωσίας για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την 

υλοποίηση πολιτικών και δράσεων ανοιχτότητας 

● Τη συνεργασία για την εκπαίδευση προσωπικού φορέων και οργανισμών που 

σχετίζονται με την Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών σε θέματα 

ανοιχτών δεδομένων, λογισμικού, περιεχομένου και τεχνολογιών 

● Τη συνεργασία για την παροχή εκπαίδευσης στην χρήση αδειών ανοιχτών 

τεχνολογιών αλλά και την δημιουργία νομικών κειμένων σε σχέση με θέματα 
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ανοιχτού περιεχομένου, δεδομένων, υλικού, λογισμικού, προτύπων και 

τεχνολογιών 

● Το σχεδιασμό Hackathons, editathons και challenges για την ενίσχυση της 

καινοτομίας στους τομείς ενδιαφέροντος της Οικουμενικής Ομοσπονδίας 

Κωνσταντινουπολιτών 

● Τη χρήση wikis και άλλων πληθοποριστικών πλατφορμών σε και από φορείς 

της ομογένειας ως εργαλεία για τη βελτίωση της διάδοσης του πολιτιστικού 

και ενημερωτικού περιεχομένου σχετικών με αυτή 

● Τη συνεργασία για την παροχή εκπαίδευσης και δημιουργίας νομικών 

κειμένων σε σχέση με θέματα ανοιχτού περιεχομένου, δεδομένων, 

λογισμικού, προτύπων και τεχνολογιών. 

 

2. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Μερών 

α. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ αναλαμβάνει: 

○ Να επεκτείνει και να συντηρεί τους διαδικτυακούς της τόπους και να 

τους ενημερώνει και να τους διασυνδέει με τις δραστηριότητες που 

σχετίζονται με το παρόν πλαίσιο συνεργασίας 

○ 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 

○ Να συμμετέχει και να διοργανώνει εκπαιδευτικές και ενημερωτικές 

δραστηριότητες σε σχέση με τις ανοιχτές τεχνολογίες που σχετίζονται 

με το παρόν πλαίσιο συνεργασίας σε θέματα δεδομένων, 

περιεχομένου, λογισμικού, υλικού και προτύπων 
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○ Να συνεισφέρει στη δημιουργία και υλοποίηση προτάσεων σε 

ερευνητικά ή άλλα προγράμματα Ευρωπαϊκά, Εθνικά ή άλλα με την 

τεχνογνωσία της σε θέματα τεχνικά, νομικά, οργανωτικά ή άλλα 

○ Να εντοπίζει μέλη της που μπορεί να συνεισφέρουν στην υλοποίηση 

συγκεκριμένων πλευρών του πλαισίου συνεργασίας και να συντονίζει 

και να υποστηρίζει την συνεργασία με τον σχετικό φορέα του 

δημοσίου τομέα, ιδίως με την κατάρτιση επιμέρους προγραμματικών 

συμφωνιών 

 

β. Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών αναλαμβάνει: 

○ Να επεκτείνει και να συντηρεί τους διαδικτυακούς της τόπους και να 

τους ενημερώνει και να τους διασυνδέει με τις δραστηριότητες που 

σχετίζονται με το παρόν πλαίσιο συνεργασίας 

○ 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 

○ Να συμμετέχει και να διοργανώνει εκπαιδευτικές και ενημερωτικές 

δραστηριότητες σε σχέση με τις ανοιχτές τεχνολογίες που σχετίζονται 

με το παρόν πλαίσιο συνεργασίας σε θέματα δεδομένων, 

περιεχομένου, λογισμικού, υλικού και προτύπων 

○ Να υποστηρίζει μέσα από τα έργα που υλοποιεί στόχους συναφείς με 

το παρόν πλαίσιο συνεργασίας, ιδίως την ανάπτυξη ανοιχτών 

προτύπων, περιεχομένου, δεδομένων, λογισμικού και υλικού 

○ Να συνεισφέρει στη δημιουργία και υλοποίηση προτάσεων σε 
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ερευνητικά ή άλλα προγράμματα Ευρωπαϊκά, Εθνικά ή άλλα με την 

τεχνογνωσία της σε θέματα νομικά, οργανωτικά, τεχνικά ή άλλα 

○ Να εντοπίζει και να οργανώνει τη συμμετοχή σε διάφορες κατηγορίες 

χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από εθνικούς, ευρωπαϊκούς και 

διεθνείς φορείς που σχετίζονται με το παρόν πλαίσιο συνεργασίας 

○ Να χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από 

συγκεκριμένο έργο ή έργα προκειμένου να πραγματοποιεί την 

αποστολή της. 

 

3.  Πνευματικά Δικαιώματα 

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

αναπτυχθούν στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας θα διατίθενται με άδειες 

ανοιχτού περιεχομένου, ανοιχτού λογισμικού ή/και ανοικτών δεδομένων (Creative 

Commons, EUPL, GPL) σε δημόσια αποθετήρια. 

 

4. Πόροι Υλοποίησης του Πλαισίου Συνεργασίας 

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

και συνεργάζονται για την ανεύρεση χρηματοδότησης όπου απαιτείται για την 

πραγματοποίηση των στόχων του παρόντος. Σε περίπτωση χρηματοδότησης με 

συμμετοχή των μερών σε οποιοδήποτε έργο, εκτός από το παρόν πλαίσιο 

συνεργασίας θα υπογράφεται ειδική συμφωνία από τα μέρη και ένα μέλος της 

ΕΕΛ/ΛΑΚ, Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο που αποδεδειγμένα διαθέτει την 

απαιτούμενη επιστημονική και διαχειριστική επάρκεια για το συγκεκριμένο έργο 

σύμφωνα με τις διατάξεις και διαδικασίες του αντίστοιχου χρηματοδοτικού 

προγράμματος. 

http://creativecommons.org/licenses/
http://creativecommons.org/licenses/
http://joinup.ec.europa.eu/software/page/eupl
http://joinup.ec.europa.eu/software/page/eupl
http://opensource.org/licenses/gpl-license
http://opensource.org/licenses/gpl-license
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5. Διάρκεια 

Το παρόν Πλαίσιο Συνεργασίας τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του από τους 

εκπροσώπους των μερών και έχει διάρκεια τεσσάρων (4) ετών. Μετά το πέρας της 

περιόδου αυτής τα δύο μέρη επαναπροσδιορίζουν από κοινού τη συνέχεια ή 

τροποποίηση του. 

 

6. Τροποποίηση Πλαισίου Συνεργασίας 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση του παρόντος Πλαισίου Συνεργασίας γίνεται 

μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία όλων των συμβαλλομένων μερών. 

 

Οι Συμβαλλόμενοι 

Οργανισμός 

Ανοιχτών 

Τεχνολογιών 

 Οικουμενική 

Ομοσπονδία  

Κων/πολιτών 

 

Νόμιμος 

Εκπρόσωπος 

 Νόμιμος 

Εκπρόσωπος 

  

 

 


		2019-03-06T17:54:45+0200
	DIOMIDIS SPINELLIS




