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Σχέδιο Σύµβασης Συνεργασίας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η διεθνής αγορά των smartphones και των εφαρµογών τους
Το 2010 χαρακτηρίστηκε σε παγκόσµιο επίπεδο από µια άνευ προηγουµένου ανάπτυξη της χρήσης
«έξυπνων» συσκευών κινητών επικοινωνιών (smartphones). Για πρώτη φορά, οι πωλήσεις
smartphones ξεπέρασαν τις πωλήσεις προσωπικών υπολογιστών, προλαβαίνοντας τις σχετικές
προβλέψεις κατά περίπου 3 έτη. Στη διεθνή αγορά, οι «έξυπνες» συσκευές εκτιµάται ότι θα
ανέλθουν από 225 εκατοµµύρια το 2008 σε περισσότερα από 1.8 δισεκατοµµύρια το 2013, µε µέσο
ετήσιο ρυθµό αύξησης που ξεπερνά το 50%.
Παράλληλα µε την επέκταση της χρήσης τους, οι νέες συσκευές κινητών επικοινωνιών προσφέρουν
και εξαιρετικά µεγάλες νέες δυνατότητες, όπως χαρακτηριστικά:
την πρόσβαση στο Internet και σε ψηφιακές υπηρεσίες, πρακτικά από οπουδήποτε,
τη διάθεση σηµαντικά εµπλουτισµένων ψηφιακών υπηρεσιών που λαµβάνουν υπόψη το
γεωγραφικό στίγµα (geo-location services, localised services),
τη δυνατότητα αµφίδροµης ανταλλαγής δεδοµένων όχι µόνο µέσω κειµένου, αλλά και
φωτογραφιών, βίντεο και ήχου,
τη δυνατότητα για διαρκή σύνδεση των χρηστών σε ψηφιακές υπηρεσίες και µέσα κοινωνικής
δικτύωσης (“always-on” user engagement),
την σχεδόν αυστηρά προσωπική χρήση της συσκευής (σε αντίθεση µε τους κοινούς
υπολογιστές), γεγονός που επιτρέπει ακόµη περισσότερο προσωποποιηµένες υπηρεσίες,
βασισµένες στις προτιµήσεις των χρηστών,
δυνατότητες για ασφαλείς online συναλλαγές,
τη χρήση πρόσθετων περιφερειακών µικρού µεγέθους, που επεκτείνουν περαιτέρω την
αξιοποίηση των συσκευών, καθιστώντας τα µικρά κινητά συστήµατα, Point-of-Sales κλπ.
Λόγω των παραπάνω, οι «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών έδωσαν σηµαντική ώθηση και
στο «ηλεκτρονικό εµπόριο µέσω κινητών» (mobile commerce) που εξελίσσεται µε αντίστοιχα
υψηλούς ρυθµούς. Το 2009, οι ηλεκτρονικές πληρωµές µέσω παρόµοιων συσκευών ξεπέρασαν τα
37 δισεκατοµµύρια δολάρια, προερχόµενες από 351 εκατ. χρήστες παγκοσµίως. Έως το 2014,
εκτιµάται ότι ο όγκος συναλλαγών µέσω smartphones θα ξεπεράσει τα 1,1 τρισεκατοµµύρια
δολάρια, προερχόµενος από µια εξαιρετικά διευρυµένη βάση χρηστών, που θα φτάνει το 1
δισεκατοµµύριο χρήστες.
Τα παραπάνω µεγέθη, καταδεικνύουν την πολύ µεγάλη δυναµική που έχουν αποκτήσει οι
«έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών σε παγκόσµιο επίπεδο και οι οποίες αποτελούν πλέον
τις πιο δυναµικές πλατφόρµες επιχειρηµατικής επέκτασης και δραστηριοποίησης. Η Gartner εκτιµά,
ότι λαµβάνοντας υπόψη µόνο το έτος 2011, η παγκόσµια αγορά εφαρµογών, διαφηµίσεων κλπ. σε
έξυπνες κινητές συσκευές, θα αγγίξει τα 15 δισεκατοµµύρια δολάρια. Η Mason Analysis εκτιµά
περαιτέρω, ότι έως το 2015 το 95% του συνολικού όγκου «κυκλοφορίας» στα δίκτυα κινητών
επικοινωνιών, θα αντιπροσωπεύουν τα ψηφιακά δεδοµένα.

Η Ελληνική πραγµατικότητα.
Στην Ελλάδα, η χρήση των συσκευών κινητής επικοινωνίας κάθε τύπου, παρουσιάζει υψηλά
ποσοστά διείσδυσης στον πληθυσµό. Το ποσοστό πληθυσµιακής κάλυψης από δίκτυα κινητών
επικοινωνιών αγγίζει το 100%, ενώ το ποσοστό του πληθυσµού που κάνει χρήση κινητών, φθάνει
το 82%. Οι ενεργές συνδέσεις κινητής επικοινωνίας φθάνουν σε 125% επί του πληθυσµού, έναντι

122% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι χαρακτηριστικό, ότι στην Ελλάδα το 50% των εξερχόµενων
λεπτών οµιλίας, γίνεται πλέον από κινητές συσκευές.
Παρ’ όλη αυτή τη δυναµική, υπάρχει πολύ σηµαντική υστέρηση στην αξιοποίηση των «έξυπνων»
συσκευών κινητής επικοινωνίας για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο και σε καινοτόµες ψηφιακές
εφαρµογές, τόσο από τους πολίτες όσο και από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Σύµφωνα µε την ΕΕΤΤ,
κατά το 4ο τρίµηνο του 2010 ο αριθµός των ενεργών συνδροµητών κινητών επικοινωνιών τρίτης
γενιάς (3G) δεν µεταβλήθηκε, παραµένοντας στα επίπεδα των 2.786.000. Εντούτοις, παρά τη
διαθεσιµότητα σύνδεσης 3G, η αξιοποίηση και ιδιαιτέρως η χρήση καινοτόµων εφαρµογών
παραµένει χαµηλή. Σύµφωνα µε έρευνα της Merill Lynch, η χαµηλή αξιοποίηση των «έξυπνων»
συσκευών κινητής επικοινωνίας για την πρόσβαση σε καινοτόµες εφαρµογές και στο Διαδίκτυο
αντανακλάται και στο χαµηλό ποσοστό των εσόδων των ελληνικών παρόχων, που αφορούν
δεδοµένα. Πιο συγκεκριµένα στην Ευρώπη, στις αρχές του 2010 τα έσοδα των παρόχων από
δεδοµένα ανήλθαν σε 26% των συνολικών εσόδων, έναντι 16% το 2006. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο
ποσοστό είναι πολύ χαµηλότερο και κυµαίνεται µεταξύ 10%-13,5%. Χωρίς στη να περιλαµβάνεται
στην µέτρηση η ανταλλαγή γραπτών µυνηµάτων SMS, η ICAP και το ΟΠΑ σε πρόσφατη έρευνα
τους τοποθετούν το µερίδιο από δεδοµένα σε 7,1% των εσόδων των παρόχων, κατά το πρώτο
τρίµηνο του 2010.

Υψηλή προστιθέµενη αξία των καινοτόµων εφαρµογών σε κινητά.
Παρά τη σηµαντική διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας, η ψηφιακή υστέρηση στην αξιοποίηση του
Διαδικτύου και των καινοτόµων ψηφιακών εφαρµογών µέσω έξυπνων συσκευών είναι έκδηλη. Η
εγχώρια ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόµων εφαρµογών σε συσκευές κινητής επικοινωνίας από
τις ελληνικές επιχειρήσεις, βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα. Ο όγκος ηλεκτρονικού εµπορίου που
προέρχεται από έξυπνες συσκευές, δεν έχει µετρηθεί ως αξιόλογος σε καµία διαθέσιµη επίσηµη
έρευνα, ενώ απουσιάζουν εφαρµογές διεθνούς βεληνεκούς, που να έχουν προσελκύσει αξιόλογο
αριθµητικά κοινό-χρήστες. Σηµαντικός ανασχετικός παράγοντας είναι µεταξύ άλλων και η έλλειψη
επαρκούς πλαισίου για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής τιµολόγησης, που θα µπορούσε να
αξιοποιηθεί από εφαρµογές παρόµοιων συσκευών.
Η αξιοποίηση καινοτόµων εφαρµογών επί κινητών, θα µπορούσε να προσφέρει στις ελληνικές
επιχειρήσεις την πρόσβαση σε νέες αγορές-στόχους, ακόµη και εκτός συνόρων. Επιπρόσθετα, ο
αυξανόµενος χρόνος χρήσης κινητών συσκευών, έναντι άλλων παραδοσιακών µέσων όπως η
τηλεόραση, αυξάνει και τις δυνατότητες των έξυπνων συσκευών ως µέσου προβολής και
ενεργοποίησης των χρηστών.
Ο ΙΟΒΕ, σε πρόσφατη µελέτη του στα τέλη του 2010, εκτίµησε ότι η ουσιαστική αξιοποίηση των
έξυπνων συσκευών και των εφαρµογών τους από τις ελληνικές επιχειρήσεις, θα προσκαλέσει
εξοικονόµηση πόρων 3 δισεκατοµµυρίων ευρώ στην ελληνική οικονοµία το έτος 2020. Σωρευτικά
δε, αν οι επιχειρήσεις αξιοποιήσουν τις έξυπνες συσκευές επικοινωνιών µε τρόπο αποδοτικό, από
σήµερα µέχρι το 2020 η ελληνική οικονοµία θα ωφεληθεί συνολικά από µείωση κόστους €23,7 δις
ευρώ. Οι δε Έλληνες πολίτες, θα µπορούν να εξοικονοµούν το 2020, 234 ώρες κατ’ έτος ο καθένας
αν υιοθετήσουν κάποιες από τις συνηθέστερες εφαρµογές και τις αξιοποιήσουν παραγωγικά.

Η θέση της APT στην αγορά των smartphones και των εφαρµογών τους.
Η APT δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο της πληροφορικής από το 2000, απευθύνεται σε
επιχειρήσεις και οργανισµούς του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα ανεξάρτητα µε το µέγεθος και
τον κλάδο δραστηριότητας τους. Στις δραστηριότητες της εταιρείας εντάσσονται:
Η Ανάπτυξη Λογισµικού
Η Ολοκλήρωση Συστηµάτων
Η Διοίκηση Έργων
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Η Παροχή Συµβουλευτικών Υπηρεσιών
Η Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης
Η Παροχή Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών στους τοµείς Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Η διοίκηση της εταιρείας, διέκρινε από πολύ νωρίς τις δυνατότητες ανάπτυξης της αγοράς
«έξυπνων» συσκευών κινητών επικοινωνιών (smartphones) και ιδιαίτερα την ανάγκη υλοποίησης
εφαρµογών υψηλής προστιθέµενης αξίας για επιχειρήσεις και φορείς, η δραστηριότητα των οποίων
προσφέρεται για την αξιοποίηση των συσκευών αυτών.
Έτσι από τα τέλη του 2008, αποφάσισε την δραστηριοποίηση της εταιρείας στην δηµιουργούµενη
τότε τάση - αγορά, επενδύοντας σηµαντικά τόσο στην εκπαίδευση του προσωπικού της στις νέες
τεχνολογίες, όσο και στην απαραίτητη υλικοτεχνική υποδοµή.
Σήµερα η APT έχει αποκτήσει σηµαντική εµπειρία στην υλοποίηση εφαρµογών, οι προτάσεις της σε
επιλεγµένους συνεργάτες (επιχειρήσεις και φορείς) τυγχάνουν εξαιρετικής αποδοχής και ήδη
πολλές από τις εφαρµογές που έχουν αναπτυχθεί από την εταιρεία, βρίσκονται στο τελικό στάδιο
πριν την κυκλοφορία τους στα σχετικά ηλεκτρονικά καταστήµατα (appstores).
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στην Αθήνα σήµερα, την ____/____/2011, µεταξύ των εξής συµβαλλοµένων µερών:
1. της ανωνύµου εταιρείας µε την επωνυµία ΑΠΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε., που εδρεύει
στην Αθήνα, Οιτύλου 11, µε Α.Φ.Μ 099788373, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, όπως εκπροσωπείται
νόµιµα για την υπογραφή του παρόντος από τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύµβουλο αυτής κ.
Παναγιώτη Κίγκο (στο εξής καλούµενη “APT”),
2. του Διαζώµατος, που εδρεύει στην Αθήνα, Μπουµπουλίνας 30, µε Α.Φ.Μ. _____________,
Δ.Ο.Υ. _______________, όπως εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή του παρόντος από τον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου του κ. Σταύρο Μπένο (στο εξής καλούµενο "Το Διάζωµα"),
αφού έλαβαν υπόψη τους:
Ότι το Διάζωµα ........
Ότι για το Διάζωµα επιδίωξη είναι, ........
Ότι η APT, διαθέτοντας την απαραίτητη εµπειρία, γνώσεις και υποδοµή πρότεινε στο Διάζωµα να
αναλάβει τον σχεδιασµό και την υλοποίηση εφαρµογών για “έξυπνες” συσκευές κινητής τηλεφωνίας
(smartphones) καθώς και για λοιπές φορητές συσκευές που ενσωµατώνουν τεχνολογίες αφής και
παρόµοια τεχνολογικά χαρακτηριστικά όπως π.χ. iPod Touch, iPad, Galaxy Tab κλπ. σύµφωνα µε
τις ανάγκες του σωµατείου.
Ότι το Διάζωµα, επιθυµεί να αποδεχθεί την ανωτέρω πρόταση σύµφωνα µε τους όρους και
διατάξεις της παρούσας.
συµφώνησαν και συνοµολόγησαν τα ακόλουθα:

Αντικείµενο της Σύµβασης
Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη και η αξιοποίηση καινοτόµων
εφαρµογών για “έξυπνες” συσκευές κινητής τηλεφωνίας (smartphones) καθώς και για λοιπές
φορητές συσκευές που ενσωµατώνουν τεχνολογίες αφής και παρόµοια τεχνολογικά χαρακτηριστικά
όπως π.χ. iPod Touch, iPad, Galaxy Tab κλπ.
Οι εφαρµογές που θα αναπτυχθούν, θα καλύπτουν όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων του
Διαζώµατος όπως π.χ. την προβολή και την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων, την ξενάγηση στα
αρχαία θέατρα και τους χώρους που τα περιβάλλουν, την υποστήριξη εκπαιδευτικών επισκέψεων,
την υλοποίηση εκπαιδευτικών εφαρµογών-παιχνιδιών για τους µικρούς φίλους του σωµατείου, την
υλοποίηση ηλεκτρονικών εκδόσεων µε την µορφή εφαρµογών (apps) κ.α.
Κάθε εφαρµογή που θα σχεδιάζεται και θα αποτελεί αντικείµενο υλοποίησης, θα περιγράφεται
αναλυτικά σε ειδικό παράρτηµα της παρούσας, το οποίο θα ενσωµατώνεται και θα αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα αυτής. Στο παράρτηµα σχεδιασµού και υλοποίησης κάθε εφαρµογής, θα
εξειδικεύονται οι όροι συνεργασίας µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, ενώ θα περιλαµβάνονται
και τυχόν ειδικοί όροι που θα διέπουν κάθε εφαρµογή.
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Γενικοί Όροι Συνεργασίας
Πλατφόρµες Ανάπτυξης Εφαρµογών
Οι εφαρµογές που θα αναπτυχθούν, θα υλοποιούνται αρχικά σε µία από τις δύο δηµοφιλέστερες
πλατφόρµες ανάπτυξης Apple iOS και Google Android, εν συνεχεία και σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα θα υλοποιούνται και στην επόµενη πλατφόρµα ανάπτυξης.
Ειδικά για το πρώτο διάστηµα από την έναρξη ισχύος της παρούσας σύµβασης και µέχρις ότου η
πλατφόρµα ανάπτυξης Google Android αποκτήσει ηλεκτρονικό κατάστηµα πώλησης εφαρµογών
για την Ελλάδα, η πλατφόρµα προεπιλογής θα είναι το iOS της Apple.

Διάθεση Εφαρµογών
Η διάθεση-πώληση των εφαρµογών θα γίνεται µέσω των ειδικών ηλεκτρονικών καταστηµάτων
(appstores) των κατασκευαστών κάθε πλατφόρµας ανάπτυξης π.χ. το App Store της εταιρείας
Apple ή το Android Market της εταιρείας Google.
Τα συµβαλλόµενα µέρη, αξιολογώντας την εξέλιξη της αγοράς των εφαρµογών για “έξυπνες”
συσκευές κινητής τηλεφωνίας (smartphones) καθώς και για λοιπές φορητές συσκευές που
ενσωµατώνουν τεχνολογίες αφής και παρόµοια τεχνολογικά χαρακτηριστικά όπως π.χ. iPod Touch,
iPad, Galaxy Tab κλπ. θα έχουν την δυνατότητα να συναποφασίσουν την επέκταση της υλοποίησης
των εφαρµογών και σε άλλες τεχνολογικές πλατφόρµες.
Επίσης εφόσον κριθεί ότι η διάθεση-πώληση των εφαρµογών θα ήταν εφικτή και µέσω άλλων
καναλιών και δικτύων πώλησης τότε θα µπορούν µε κοινή τους απόφαση να προχωρούν στις
αναγκαίες για αυτό ενέργειες.

Σχεδιασµός Εφαρµογών
Η APT και το Διάζωµα, θα σχεδιάζουν από κοινού τις υπό υλοποίηση εφαρµογές λαµβάνοντας
υπόψη:
Τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του σωµατείου
τις εξελίξεις - επεκτάσεις των δράσεων του και
τις τεχνολογικές δυνατότητες και τις εξελίξεις της αγοράς.
Τα συµβαλλόµενα µέρη, θα αναζητούν ευκαιρίες διεύρυνσης της συνεργασίας τους και ανάπτυξης
νέων εφαρµογών, µε γνώµονα την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στο ευρύ κοινό και τα
µέλη του σωµατείου.
Παραγωγή περιεχοµένου
Το Διάζωµα έχει στην κατοχή του πρωτογενές, πρωτότυπο ψηφιακό περιεχόµενο σχετικό µε τα
αρχαία θέατρα, τους αρχαιολογικούς χώρους που τα περιβάλλουν κλπ., τµήµα του οποίου είναι
αναρτηµένο και στην σχετική επίσηµη ιστοσελίδα του. Τα κάθε είδους πνευµατικά δικαιώµατα του
ως άνω υλικού ανήκουν στο Διάζωµα και πρόκειται να αποτελέσουν το βασικό αρχικό περιεχόµενο
για τις εφαρµογές που θα αναπτυχθούν.
Το Διάζωµα αναλαµβάνει την υποχρέωση να παραδώσει το ψηφιακό υλικό που έχει στην κατοχή
του στην APT, έτσι ώστε να ενσωµατωθεί στις σχετικές εφαρµογές σύµφωνα µε τις ανάγκες που θα
προκύψουν κατά τον σχεδιασµό τους.
Το Διάζωµα έχει την δυνατότητα να παράξει και νέο ψηφιακό υλικό, σύµφωνα µε τις ανάγκες που θα
προκύψουν κατά τον σχεδιασµό των εφαρµογών.
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Η APT έχει την δυνατότητα να παράξει αντίστοιχο υλικό, σύµφωνα µε τις ανάγκες που θα
προκύψουν κατά τον σχεδιασµό των εφαρµογών και εφόσον κριθεί αναγκαίο θα συνδράµει την
προσπάθεια του Διαζώµατος για τις ανάγκες της παρούσας.
Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Λογισµικού
Η APT έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει εφαρµογές για “έξυπνες” συσκευές κινητής τηλεφωνίας
(smartphones) καθώς και για λοιπές φορητές συσκευές που ενσωµατώνουν τεχνολογίες αφής και
παρόµοια τεχνολογικά χαρακτηριστικά όπως π.χ. iPod Touch, iPad, Galaxy Tab κλπ.
Η APT θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την επιλογή των εργαλείων ανάπτυξης, το σχεδιασµό
και την τεχνική υλοποίηση των εφαρµογών, καθώς και για την τεχνική τους υποστήριξη.
Η APT έχει ήδη αναπτύξει ένα σηµαντικό µέρος µιας εφαρµογής για την περιήγηση των επισκεπτών
στα Αρχαία Θέατρα της Μεσσήνης και της Επιδαύρου, οι αντίστοιχες εφαρµογές θα αποτελέσουν
τις πρώτες εφαρµογές που τα µέρη θα διαθέσουν στο κοινό µέσω των ηλεκτρονικών καταστηµάτων
(appstores) σύµφωνα µε τα παραπάνω.
Το Διάζωµα θα συµµετέχει στον σχεδιασµό τως εφαρµογών περιήγησης και την σύνταξη του
σχετικού παραρτήµατος, για την ολοκλήρωση της υλοποίησης τους.
Μεθοδολογία ανάπτυξης εφαρµογών
Η µεθοδολογία ανάπτυξης των εφαρµογών απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραµµα, το οποίο
αποτελεί οδηγό για την περιγραφή των διαδικασιών ανάπτυξης κάθε εφαρµογής και τη σύνταξη των
σχετικών παραρτηµάτων σχεδιασµού υλοποίησης εφαρµογών.

Πνευµατικά Δικαιώµατα
Πνευµατικά Δικαιώµατα Ψηφιακού Περιεχοµένου
Το Διάζωµα είναι και παραµένει αποκλειστικός κύριος κάθε µέρους του ψηφιακού περιεχοµένου που
θα παραδώσει στην APT και θα ενσωµατωθεί στις εφαρµόγες που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της
παρούσας σύµβασης.
Το Διάζωµα θα είναι αποκλειστικός κύριος του ψηφιακού υλικού που θα παραχθεί στα πλαίσια της
παρούσας σύµβασης, ακόµα και εάν στην παραγωγή αυτού του υλικού συµµετείχε και η APT.
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Πνευµατικά Δικαιώµατα Λογισµικού
Η APTείναι και παραµένει αποκλειστικός κύριος του λογισµικού που αναπτύχθηκε ή θα αναπτυχθεί
στα πλαίσια της παρούσας σύµβασης.
Όλα τα Πνευµατικά Δικαιώµατα, Δικαιώµατα Ευρεσιτεχνίας ή άλλα Δικαιώµατα Πνευµατικής
Ιδιοκτησίας που αναπτύχθηκαν ή θα αναπτυχθούν σύµφωνα µε τα παραπάνω παρακρατούνται
από την APT.

Σχεδιασµός Εµπορικής Πολιτικής
Σύµφωνα µε τα ισχύοντα στις οργανωµένες αγορές διάθεσης - πώλησης εφαρµογών για “έξυπνες”
συσκευές κινητής τηλεφωνίας (smartphones) καθώς και για λοιπές φορητές συσκευές που
ενσωµατώνουν τεχνολογίες αφής και παρόµοια τεχνολογικά χαρακτηριστικά όπως π.χ. iPod Touch,
iPad, Galaxy Tab κλπ. η τιµή διάθεσης κάθε εφαρµογής ορίζεται από τον κατασκευαστή της.
Στα πλαίσια αυτά η APT και το Διάζωµα, θα αποφασίζουν από κοινού για την τιµή διάθεσης κάθε
εφαρµογής.
Τα συµβαλλόµενα µέρη δύναται επίσης να αποφασίζουν από κοινού για την κατά διαστήµατα
διάθεση των εφαρµογών σε ειδικές τιµές ή ακόµη και την δωρεάν διάθεση τους για εµπορικούς
λόγους π.χ. αύξηση της εγκατεστηµένης βάσης, δηµιουργία θετικού κλίµατος ή προβολή νέων
προϊόντων.
Ειδικά για τις δύο (2) πρώτες εφαρµογές που περιγράφονται στην παρούσα (Αρχαία Θέατρα
Μεσσήνης και Επιδαύρου) και θα αποτελέσουν την εκκίνηση της συνεργασίας των µερών ρητά
συµφωνείται ότι η διάθεση τους στο ευρύ κοινό και τα µέλη του σωµατείου θα είναι δωρεάν καθώς
ήδη έχει εξασφαλιστεί χορηγία κατά 50.000,00 € από το ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος όπως
προβλεπόταν και στην σχετική πρόταση του Διαζώµατος προς το ίδρυµα Σ.Ν..

Σχεδιασµός Εµπορικής Εκµετάλλευσης Διαφηµίσεων
Οι εφαρµογές για “έξυπνες” συσκευές κινητής τηλεφωνίας (smartphones) καθώς και για λοιπές
φορητές συσκευές που ενσωµατώνουν τεχνολογίες αφής και παρόµοια τεχνολογικά χαρακτηριστικά
όπως π.χ. iPod Touch, iPad, Galaxy Tab κλπ. έχουν την δυνατότητα ενσωµάτωσης διαφηµίσεων
και διαφηµιστικών banner.
Στα πλαίσια αυτά η APT και το Διάζωµα, θα αποφασίζουν από κοινού για το εάν και ποιες
εφαρµογές θα ενσωµατώνουν την δυνατότητα προβολής διαφηµίσεων, καθώς επίσης για τον
τρόπο προβολής τους σύµφωνα µε τα παρακάτω:
Προβολή Διαφηµιστικών Καταχωρήσεων µέσω οργανωµένων αγορών
Η προβολή διαφηµιστικών καταχωρήσεων µέσω οργανωµένων αγορών, προϋποθέτει την σύναψη
σχετικών συµβάσεων µεταξύ του κατασκευαστή (developer) κάθε εφαρµογής και της αγοράς
διαφηµίσεων π.χ. iAD της Apple ή admob της Google.
Πρόκειται για ασφαλή µετάδοση τοπικών (σε επίπεδο Χώρας) διαφηµίσεων, οι οποίες παράγουν
έσοδα για τα συµβαλλόµενα µέρη εφόσον οι χρήστες επιλέξουν (κλικ) την διαφήµιση.
“Παραγωγή” Διαφηµιστικών Καταχωρήσεων και προβολή τους µέσω οργανωµένων αγορών
Η προβολή διαφηµιστικών καταχωρήσεων µέσω οργανωµένων αγορών, δίνει την δυνατότητα στα
συµβαλλόµενα µέρη, να εντάξουν στην εφαρµογές που θα αναπτυχθούν προκαθορισµένη
ροή΄µετάδοσης διαφηµίσεων ή banners δικής τους παραγωγής.
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Στην περίπτωση αυτή η APT και το Διάζωµα µε κοινή τους απόφαση θα µπορούν να
δραστηριοποιηθούν στην “παραγωγή” διαφηµιστικών προϊόντων και την υπογραφή σχετικών
συµβάσεων µε τους διαφηµιζόµενους.
Διαφηµιστικές Καταχωρήσεις Χορηγών
Ειδικά για τους χορηγούς του Διαζώµατος θα δίνεται η δυνατότητα κατά προτεραιότητα και όπου
αυτό είναι δυνατό, να ενσωµατώνεται η προβολή ενός διαφηµιστικού banner ανά χορηγό, ανά
εφαρµογή.
Η προβολή και η ενσωµάτωση των banners των χορηγών, δεν αποτελεί αντικείµενο εσόδων για την
APT και ο χειρισµός των διαδικασιών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη και δυνατότητα του
Διαζώµατος.

Διάθεση Εφαρµογών - Πωλήσεις
Σύµφωνα µε τα ισχύοντα στις οργανωµένες αγορές διάθεσης - πώλησης εφαρµογών για “έξυπνες”
συσκευές κινητής τηλεφωνίας (smartphones) καθώς και για λοιπές φορητές συσκευές που
ενσωµατώνουν τεχνολογίες αφής και παρόµοια τεχνολογικά χαρακτηριστικά όπως π.χ. iPod Touch,
iPad, Galaxy Tab κλπ. προύπόθεση για την ανάρτηση µιας εφαρµογής σε ένα κατάστηµα πώλησης
(appstore), είναι η υπογραφή σχετικών συµβάσεων µεταξύ του κατασκευαστή της εφαρµογής
(developer) και της ιδιοκτήτριας εταιρείας του ηλεκτρονικού καταστήµατος (appstore).
Η APT θα έχει την αποκλειστική αρµοδιότητα για την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων µε τα
ηλεκτρονικά καταστήµατα, µέσω των οποίων τα µέρη από κοινού θα αποφασίσουν να αναρτήσουν
τις εφαρµογές που θα αναπτυχθούν. Αντίγραφα των συµβάσεων αυτών θα ενσωµατώνονται στην
παρούσα σύµβαση υπό την µορφή παραρτηµάτων. Σε περίπτωση που κάποια σύµβαση
τροποποιηθεί από τον εκδότη της, τότε η APT υποχρεούται να αποδεχτεί την νέα σύµβαση και να
προβεί στην άµεση κοινοποίηση της στο Διάζωµα.
Στις αναρτήσεις των εφαρµογών στα ηλεκτρονικά καταστήµατα όπως π.χ. το appstore της Apple
αλλά και όπου αλλού αυτό προβλέπεται, η APT θα εµφανίζεται ως κατασκευαστής και κατέχων τα
πνευµατικά δικαιώµατα του λογισµικού, ενώ το Διάζωµα θα εµφανίζεται να κατέχει τα δικαιώµατα
του περιεχοµένου.
Πωλήσεις εφαρµογών και δωρεάν διάθεση εφαρµογών
Τα καταστήµατα και οι οργανωµένες αγορές διάθεση - πώλησης, αναλαµβάνουν την οικονοµική
εκκαθάριση των πωλήσεων και αποδίδουν το καθαρό προϊόν της πώλησης (αφού κρατήσουν το
δικό τους µερίδιο) στον κατασκευαστή της εκάστοτε εφαρµογής.
Σύµφωνα µε τα ισχύοντα σήµερα, η αµοιβή των ηλεκτρονικών καταστήµατων (appstores) ανέρχεται
σε 30% επί της αξίας πώλησης κάθε εφαρµογής, ενώ στην περίπτωση δωρεάν διάθεσης
εφαρµογών, δεν υπάρχει καµµία υποχρέωση καταβολής εξόδων από τον κατασκευαστή
(developer) προς το ηλεκτρονικό κατάστηµα (appstore).
Ως γενικός κανόνας λοιπόν ισχύει ότι, για κάθε τι το οποίο πωλείται διαµέσου των ηλεκτρονικών
καταστηµάτων (appstores), η αµοιβή των καταστηµάτων ανέρχεται σε 30% επί της αξίας του και το
υπόλοιπο 70% αποδίδεται στον κατασκευαστή της εφαρµογής (developer).
Εκκαθάριση Συναλλαγών (Πωλήσεων)
Κάθε ηλεκτρονικό κατάστηµα, παρέχει στους κατασκευαστές των εφαρµογών εργαλεία
παρακολούθησης της πορείας των πωλήσεων κάθε εφαρµογής, καθώς και των εκκαθαρίσεων των
συναλλάγών.
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Σύµφωνα µε τα ισχύοντα σήµερα στα περισσότερα από τα ηλεκτρονικά καταστήµατα, η απόδοση
των εσόδων στους κατασκευαστές των εφαρµογών (developers) γίνεται µε µηνιαίες εκκαθαρίσεις
και αντίστοιχες καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασµούς.

Διανοµή των εσόδων µεταξύ των Συµβαλλοµένων Μερών
Η APT και το Διάζωµα, συµφωνούν στην διανοµή των εσόδων από την πώληση των εφαρµογών,
την προβολή διαφηµιστικών καταχωρήσεων µέσω των εφαρµογών και την παραγωγή διαφηµίσεων
όπως περιγράφεται παραπάνω, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί:
ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

App Store 30%
Υπόλοιπο προς διανόµη 70%

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

30%
-

APT - Κατασκευαστής Εφαρµογής (Developer) 49% του προς διανοµή
ποσού (70%)

34.3%

Διάζωµα - Ιδιοκτήτης Περιεχοµένου (Content Provider) 51% του προς
διανοµή ποσού (70%)

35.7%

Ρητά συµφωνείται, ότι στην περίπτωση που επί των εσόδων προκύπτουν παρακρατούµενοι φόροι
στις χώρες λειτουργίας των ηλεκτρονικών καταστηµάτων, τότε το ποσό των εσόδων που θα
διανέµονται σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα, θα είναι το καθαρό ποσό που θα αποδίδεται στον
κατασκευαστή (developer) από το ηλεκτρονικό κατάστηµα.
Υποχρεώσεις των µερών
Η APT ως κατασκευάστρια των εφαρµογών (developer) και συµβαλλόµενη µε τα ηλεκτρονικά
καταστήµατα, θα είναι ο αποδέκτης των εσόδων και εν συνεχεία θα αποδίδει στο Διάζωµα τα
αναλογούντα σε αυτό έσοδα από τις πωλήσεις των εφαρµογών που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια
της παρούσας και σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται παραπάνω.
Η APT υποχρεούται να ενηµερώνει το Διάζωµα σε εβδοµαδιαία βάση γαι την πορεία των
πωλήσεω,ν ενώ στις κρίσιµες περιόδους, όπως τις πρώτες ηµέρες διάθεσης µια εφαρµογής ή σε
περιπτώσεις αλλαγής εµπορικής πολιτικής η ενηµέρωση, θα είναι έως και καθηµερινή, µε σκοπό
την πλήρη ενηµέρωση του Διαζώµατος για την εξέλιξη των πωλήσεων.
Η APT αµέσως µετά την λήψη της µηνιαίας εκκαθάρισης των πωλήσεων από τα ηλεκτρονικά
καταστήµατα, θα κοινοποιεί στο Διάζωµα αντίγραφο αυτής καθώς και έντυπο σχετικά µε την
διανοµή των εσόδων και τα αντιστοιχούντα στο Διάζωµα ποσά.
Το Διάζωµα αµέσως µετά την λήψη της εκκαθάρισης θα προβαίνει στην έκδοση σχετικού τιµολογίου
το οποίο θα επιβαρύνεται µε τον αναλογούντα Φ.Π.Α. και θα το αποστέλει στην APT.
Η εξόφληση των τιµολογίων από την APT θα γίνεται µε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό του
Διαζώµατος εντός 30 ηµερών από την έκδοση του σχετικού τιµολογίου.

Προώθηση Πωλήσεων - Marketing
Τα συµβαλλόµενα µέρη, οφείλουν να προωθούν µε κάθε πρόσφορο προς τούτο µέσο την διάθεση πώληση των εφαρµογών που θα αναπτυχθούν, όπως π.χ. µε ανακοινώσεις, δελτία τύπου,
παραποµπές στα αντίστοιχα σηµεία πώλησης (appstores) µέσω των ιστοσελίδων τους κλπ.
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Στα πλαίσια αυτά, η APT για κάθε εφαρµογή που θα αναπτύσσεται, θα δηµιουργεί ειδικό microsite
µέσω του οποίου θα είναι δυνατή η επίδειξη της εφαρµογής στο ευρύ κοινό και τις διάφορες
ιστοσελίδες αξιολόγησης εφαρµογών.
Η APT θα µεριµνά επίσης για την προβολή κάθε εφαρµογής στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά
και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο, µε σκοπό την δηµιουργία θετικού κλίµατος για κάθε εφαρµογή,
ενώ ταυτόχρονα, µέσω της επικοινωνίας της µε τους χρήστες, θα εξασφαλίζεται η διαρκής βελτίωση
των εφαρµογών.

Διέποντα την Σύµβαση Έγγραφα
Το κείµενο της παρούσας σύµβασης υπερισχύει από κάθε άλλο προηγούµενο έγγραφο. Σε
περίπτωση διαφωνίας ώς προς την ερµηνεία όρου της σύµβασης αυτής, µπορεί να γίνει επίκληση
κατά σειρά των εποµένων διεπόντων εγγράφων δηλ. των παραρτηµάτων της παρούσας.
Ρητά συµφωνείται ότι τα παραρτήµατα που αφορούν τις συµβάσεις µεταξύ της APT και των
ηλεκτρονικών καταστηµάτων διάθεσης - πώλησης των εφαρµογών, καθώς και µεταξύ της APT και
των οργανωµένων αγορών προβολής διαφηµίσεων, δύναται να τροποποιηθούν µόνο από τους
εκδότες τους και για να τεθούν σε ισχύ αρκεί η έγκαιρη κοινοποίησή τους στο Διάζωµα από την
APT.

Εκχώρηση Δικαιωµάτων
Η APT δεν δικαιούται να εκχωρήσει, ενεχυριάσει, µεταβιβάσει και γενικά διαθέσει σε θυγατρική
εταιρεία ή σε τρίτα πρόσωπα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από την
παρούσα σύµβαση, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση του Διαζώµατος.
Το Διάζωµα δεν δικαιούται να εκχωρήσει, ενεχυριάσει, µεταβιβάσει και γενικά διαθέσει σε θυγατρική
εταιρεία ή σε τρίτα πρόσωπα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την
παρούσα σύµβαση, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της APT.

Συµφωνία µη απασχόλησης
Συµφωνείται και γίνεται κοινά αποδεκτό, ότι κανένα από τα εδώ συµβαλλόµενα µέρη ή και οι µε
οποιονδήποτε τρόπο συνδεδεµένες επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν.
2190/1920, µπορεί να προβαίνει σε πρόσληψη προσωπικού του άλλου µέρους, µε οποιαδήποτε
σχέση, ούτε θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού που εργάζεται ή συνδέεται µε οποιονδήποτε
τρόπο µε το άλλο µέρος, σε οποιαδήποτε συνεργασία είτε πλήρους, είτε µερικής απασχόλησης είτε
καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο, τόσο σε όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, όσο και για χρονικό
διάστηµα δύο (2) ετών, το οποίο αρχίζει από την ηµεροµηνία λήξης ή λύσης της παρούσας
παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο.
Σε αντίθετη περίπτωση, το αντισυµβαλλόµενο µέρος - παλαιός Εργοδότης δικαιούται από το
συµβαλλόµενο µέρος που παραβίασε την υποχρέωση αυτή – νέο Εργοδότη αποζηµίωση, ίση
τουλάχιστον προς το εικοσαπλάσιο ετήσιο ποσό συνολικών αποδοχών του πρώην µέλους του
προσωπικού του.

Τροποποίηση των όρων της σύµβασης
Η συµφωνία µεταξύ της APT και του Διαζώµατος, περιέχεται εξ’ ολοκλήρου στην παρούσα σύµβαση
και τα παραρτήµατα αυτής. Οι όροι της σύµβασης αυτής δεν µπορούν να µεταβληθούν ή να
τροποποιηθούν, παρά µόνο γραπτώς. Η µη τήρηση από έναν εκ των δύο συµβαλλοµένων κάποιας
ή περισσοτέρων από τις διατάξεις της παρούσας, δεν θα µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση ή
τροποποίηση της, ούτε να εµποδίσει την µελλοντική εκτέλεση της.
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Καλόπιστη Εφαρµογή της Σύµβασης
Η APT και το Διάζωµα, αναγνωρίζουν ότι δεν θα είναι πραγµατικά εφικτό να προβλεφθούν και να
περιληφθούν στην παρούσα σύµβαση όλες οι πιθανές περιπτώσεις που είναι δυνατό να
προκύψουν κατά την διάρκεια ισχύος της σύµβασης και που θα αφορούν στο αντικείµενο της. Για
το λόγο αυτό, τα συµβαλλόµενα µέρη από κοινού αποδέχονται την βασική αρχή, ότι η σύµβαση 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 της
παρατηρηθεί παρέκκλιση από την βασική αυτή αρχή, τα µέρη θα ενηµερώσουν εγκαίρως το ένα το
άλλο και αµφότερα, µε καλή πίστη, θα προσπαθήσουν να συµφωνήσουν επί των ενεργειών που
απαιτούνται προκειµένου να εξαφανίσουν τις αιτίες που τυχόν θα δηµιουργούν τέτοιες
παρεκκλίσεις. Η λύση οποιασδήποτε, παρά τα ανωτέρω διαφοράς, θα επιλύεται σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην παρούσα.

Ανωτέρα Βία
Κανένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συµβατικών
του υποχρεώσεων λόγω απεργιών, κοινωνικών αναταραχών και λοιπών περιστατικών ανωτέρας
βίας.

Καταγγελία
Η παρούσα σύµβαση µπορεί να καταγγελθεί από οποιοδήποτε µέρος, χωρίς καταβολή
οποιασδήποτε αποζηµίωσης, στην περίπτωση παραβάσεως από το άλλο µέρος οποιουδήποτε
όρου του παρόντος (που συµφωνούνται όλοι ουσιώδεις) και εφ' όσον δεν αποκατασταθεί η
παράβαση µέσα σε χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση του
καταγγέλλοντος µέρους.
Η παρούσα σύµβαση µπορεί να καταγγελθεί από οποιοδήποτε µέρος στην περίπτωση πτώχευσης,
θέσεως υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση του άλλου συµβαλλόµενου µέρους.
Η καταγγελία θα γίνεται εγγράφως (µε εξώδικη δήλωση) και θα επιφέρει τα αποτελέσµατά της από
την ηµεροµηνία κοινοποίησή της στο άλλο µέρος.

Αλληλογραφία - Γλώσσα Συνεργασίας
Όλη η αλληλογραφία µεταξύ των συµβαλλοµένων θα πραγµατοποιείται στην Ελληνική γλώσσα και
στις παρακάτω διευθύνσεις:
Για την APT:
ΑΠΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
Οιτύλου 11,
115 23 Αµπελόκηποι, Αθήνα
Τηλ.: 210 6985910 - Fax: 210 6993801
Για το Διάζωµα:
Διάζωµα
Μπουµπουλίνας 30 (1ος όροφος),
106 82 Αθήνα
Τηλ.: 210 8254256 - Fax: 210 8254258
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Δίκαιο - Αρµόδια Δικαστήρια
Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε διαφορά από αυτή
συµπεριλαµβανοµένων διαφορών περί την ισχύ, ερµηνεία, ή εκτέλεση αυτής, καθ' όλο το χρόνο
ισχύος της αλλά και µετά την, για οποιονδήποτε λόγο, λύση της θα δικάζεται από τα αρµόδια
δικαστήρια των Αθηνών.

Ισχύς Σύµβασης - Έναρξη Ισχύος της Σύµβασης
Η παρούσα σύµβαση ορίζεται αορίστου χρόνου και η έναρξη ισχύος της ορίζεται η ηµεροµηνία
υπογραφής της.

Η παρούσα σύµβαση υπεγράφη σε δύο πρωτότυπα ένα για κάθε συµβαλλόµενο.

Οι Συµβαλλόµενοι

Για την ΑΠΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.

Για το ΔΙΑΖΩΜΑ

________________________________________

________________________________________

Παναγιώτης Α. Κίγκος

Σταύρος Μπένος

Πρόεδρος & Δ/νων Σύµβουλος

Πρόεδρος Διοικητικού Συµβουλίου
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