
 

 
 

 
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 
 

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

(εφεξής Βιβλιοθήκη) επιδιώκοντας να πραγματοποιήσει τους στόχους της για 

τη συνεχή «βελτίωση των Υπηρεσιών που προσφέρει και τη μέριμνα για τη 

διαμόρφωση και προσφορά νέων», παρέχει την υπηρεσία ηλεκτρονικής 

διαχείρισης και αρχειοθέτησης περιεχομένου επιστημονικών συνεδρίων με τη 

χρήση του λογισμικού ανοικτού κώδικα Open Conference Systems (OCS) 

ακολουθώντας την πολιτική της Ανοικτής Πρόσβασης (Open Access Policy). 

 

Με το παρόν έγγραφο, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη α) το Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας και β) ο/η …………………………………………………………… 

οργανωτικός φορέας του Συνεδρίου (εφεξής Οργανωτικός Φορέας) 

συμφωνούν στα εξής: 

 

1. Ο Οργανωτικός Φορέας: 

• αιτείται τη φιλοξενία του Συνεδρίου με τίτλο 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

• ορίζει ως Διαχειριστή του Συνεδρίου τον/την 

………………………………………………………………………………….. 

• έχει λάβει γνώση της πολιτικής χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής 

διαχείρισης και αρχειοθέτησης περιεχομένου επιστημονικών συνεδρίων 

και συμφωνεί με τους όρους της. 



• δεσμεύεται να ενημερώσει τη Βιβλιοθήκη εγγράφως σε περίπτωση που 

ο Διαχειριστής Συνεδρίου αλλάξει 

• αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για το περιεχόμενο των εργασιών του 

Συνεδρίου και απαλλάσσει τη Βιβλιοθήκη από κάθε αγωγή, μήνυση και 

προσφυγή στη δικαιοσύνη, κάθε αξίωση, απαίτηση και κόστος 

(συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων και των εξόδων 

εμπειρογνωμοσύνης) που τυχόν προκύψει και αφορά στο περιεχόμενο. 

• διαθέτει τις εργασίες του Συνεδρίου ελεύθερα, σύμφωνα με την 

πολιτική της Ανοικτής Πρόσβασης 

• παρέχει στη Βιβλιοθήκη μη αποκλειστική άδεια σε παγκόσμιο επίπεδο 

για την ηλεκτρονική διάθεση του περιεχομένου των εργασιών που 

υποβάλλονται στο συνέδριο 

• δεσμεύεται να ειδοποιήσει τη Βιβλιοθήκη μέσω email και 30 ημέρες 

πριν την τυχόν ακύρωση του συνεδρίου έτσι ώστε να διαγραφεί από 

την υπηρεσία 

 

2. Η Βιβλιοθήκη δεσμεύεται να: 

• εγκαταστήσει, συντηρήσει και διαθέσει πρόσβαση στο λογισμικό του 

OCS, καθώς και να δημιουργήσει έναν μοναδικό λογαριασμό για τον 

Διαχειριστή του Συνεδρίου, έτσι ώστε να πραγματοποιήσει επιτυχώς τη 

διαχείριση της εκδήλωσης 

• παρέχει υποστήριξη προς τους συμμετέχοντες στη διαχείριση του 

συνεδρίου για λειτουργικά θέματα (π.χ. εκπαίδευση, επίλυση τεχνικών 

προβλημάτων) 

• διαθέτει ελεύθερα και χωρίς κόστος το περιεχόμενο των εργασιών του 

συνεδρίου 

• ενημερώνει τον Οργανωτικό Φορέα γραπτώς ή μέσω e-mail, σε 

περίπτωση πραγματοποίησης αναβάθμισης ή συντήρησης του 

συστήματος, ή ακόμη και προσωρινής διακοπής της λειτουργίας της 

υπηρεσίας, ή οποιουδήποτε άλλου μέτρου μπορεί να επηρεάσει τη 

δημοσίευση του συνεδρίου, εντός διαστήματος τουλάχιστον τριών (3) 

ημερών πριν την εκτέλεση κάποιας ή κάποιων από τις παραπάνω 

ενέργειες 



• ενημερώσει γραπτώς τον Οργανωτικό Φορέα για ενδεχόμενη διακοπή 

παροχής των υπηρεσιών φιλοξενίας, εντός διαστήματος τουλάχιστον 

τριών (3) μηνών πριν την οριστική διακοπή. 

 

1. Καμία τροποποίηση της συμφωνίας αυτής δεν θα είναι δεσμευτική για τους 

συμβαλλόμενους εφόσον δεν συμφωνηθεί εγγράφως και από τα δύο μέρη. 

 

2. Κάθε ένας από τους δύο συμβαλλόμενους έχει το δικαίωμα καταγγελίας 

της παρούσας συμφωνίας εντός χρονικού διαστήματος 60 ημερών, με 

αποστολή σχετικού εγγράφου. Το προαναφερθέν χρονικό διάστημα των 

60 ημερών ξεκινά να προσμετρείται από την ημερομηνία κοινοποίησης του 

εγγράφου. 

 

3. Με τη λήξη της συμφωνίας αυτής για κάθε λόγο, η Βιβλιοθήκη διατηρεί το 

δικαίωμα διατήρησης του περιεχομένου των εργασιών του Συνεδρίου που 

είχαν εισαχθεί στη βάση του συστήματος του OCS έως την ημέρα λήξης 

της συμφωνίας. Η χρήση του υλικού αυτού θα συνεχίσει να διέπεται από 

τους σχετικούς όρους της συμφωνίας αυτής. 

 

 

 

Για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας       Για τον Οργανωτικό Φορέα 
 
______________________  ___________________ 
Ονοματεπώνυμο    Ονοματεπώνυμο 

 

___________________________  _______________________ 

Υπογραφή & σφραγίδα    Υπογραφή & σφραγίδα  

(εφόσον υπάρχει) 

 

__________________________  ______________________ 

Τηλέφωνο & email    Τηλέφωνο & email 

 

__________________________  ______________________ 

Ημερομηνία     Ημερομηνία 



 

 
 

 

 


