
ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
μεταξύ του Τηλεοπτικού & Ραδιοφωνικού Σταθμού της Βουλής των Ελλήνων 

και 
της Δ/νσης Βιβλιοθηκών, Αρχείων & Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Στην Αθήνα σήμερα, 24 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη, στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων,
μεταξύ,

(α) αφενός, της Βουλής των Ελλήνων (Βασ. Σοφίας 2, Αθήνα), εκπροσωπούμενης για την 
υπογραφή του παρόντος από τον Πρόεδρό της κ. Νικόλαο Βούτση, εφεξής «ΒτΕ», και, 

(β) αφετέρου, της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, (Α. Παπανδρέου 37, ΤΚ 15180, Μαρούσι)
νομίμως εκπροσωπούμενης για την υπογραφή του παρόντος από τον Υφυπουργό Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνο Ζουράρι, σύμφωνα με το ΠΔ 125/2016 (ΦΕΚ
210/Α/2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και την υπ’αριθμ.
207880/Υ1 απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων (ΦΕΚ 3936/Β/7.12.2016), εφεξής «Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση», οι οποίοι θα κα-
λούνται εφεξής «Τα Μέρη», έχοντας υπόψη ότι:

•  Στη Βουλή των Ελλήνων λειτουργεί Τηλεοπτικός και Ραδιοφωνικός Σταθμός ως  
ανεξάρτητο Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχει 
ως σκοπό την οπτικοακουστική προβολή και αποτύπωση του κοινοβουλευτικού 
έργου και κάθε άλλης κοινοβουλευτικής δραστηριότητας, καθώς και την προβολή 
προγραμμάτων εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος.

• Στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπάγεται η Δ/νση Βιβλιο-
θηκών, Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, αρμόδια για την παραγωγή 
ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και διαδικτυακών προγραμμάτων, καθώς και για το 
χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

1.   Αναγνωρίζουν από κοινού, την ανάγκη συνεργασίας για την υλοποίηση ειδικών δράσεων
που αποβλέπουν στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος και την παροχή κινήτρων στο
νεανικό κοινό για συμμετοχή του σε διδακτικές και μαθησιακές δραστηριότητες που
υλοποιούνται με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, σεβόμενοι τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την νομοθεσία περί πνευματικών ή/και άλλων δικαιω-
μάτων.

2.   Συμφωνούν να συνεργαστούν στενά, με στόχο:
-    Την προβολή και ανάδειξη μαθητικών δημιουργιών οπτικοακουστικής παιδείας (παραγωγή

βίντεο, ταινιών μικρού μήκους, animation/κινούμενη εικόνα κ.λ.π.), 
- Την προβολή των δράσεων των σχολείων, 
- Τη δημιουργία ζώνης εκπομπών για την προσέλκυση νεότερου ηλικιακά κοινού στο Τηλε-

οπτικό Σταθμό της ΒτΕ, 
- Την υποστήριξη της εκμάθησης των οπτικοακουστικών μέσων με βιωματικό τρόπο, 
- Την ενεργοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας για συμμετοχή σε μαθητικούς διαγωνισμούς,
- Την ενημέρωση του τηλεοπτικού κοινού για τα θέματα που απασχολούν τη νεολαία και

για τις δράσεις που λαμβάνουν χώρα στα σχολεία.
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3. Συμφωνούν σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης, το οποίο περιλαμβάνει: 
- Την παραχώρηση στην «Εκπαιδευτική Τηλεόραση» τηλεοπτικού χρόνου στον Τηλεοπτικό

Σταθμό της ΒτΕ, για την προβολή εκπαιδευτικού οπτικοακουστικού υλικού και μαθη-
τικών δημιουργιών, 

- Την ανταλλαγή οπτικοακουστικού αρχειακού υλικού, κατόπιν ειδικής συμφωνίας, που
θα υπογράφεται από τους εξουσιοδοτημένους γι’ αυτό τον σκοπό εκπροσώπους των
Μερών, 

- Την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, 
- Τη συμπαραγωγή εκπομπών εκπαιδευτικού χαρακτήρα, 
- Τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων εκπαιδευτικού και πολιτισμικού περιεχομένου, με έμφαση 

στις καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις. 

4. Συναποδέχονται ειδικότερα ότι: 
- Το παρόν Σύμφωνο δεν προβλέπει και δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε οικονομικό αν-

τάλλαγμα για τα Μέρη ή τους επωφελούμενους από αυτό,
- Οι όροι και οι προϋποθέσεις για καθεμία από τις ως άνω περιγραφόμενες δράσεις, θα 

εξετάζονται και θα εγκρίνονται αμοιβαία από τα Μέρη, εγγράφως, πριν από την έναρξη 
εκάστης δράσης και εν συνεχεία, θα υπογράφεται από τους εξουσιοδοτημένους γι’ αυτό 
το σκοπό εκπροσώπους των Μερών ειδική συμφωνία, η οποία θα προσαρτάται στο πα-
ρόν ως Παράρτημα αυτού, 

- Θα μεριμνήσουν και θα συντονίσουν τις ενέργειες εκείνες, οι οποίες είναι απαραίτητες 
για την υλοποίηση του παρόντος, 

- Οποιαδήποτε τροποποίηση, παράταση ή λύση του παρόντος, γίνεται μόνο εγγράφως,
με κοινή συμφωνία των Μερών. Το παρόν δύναται να λυθεί και με καταγγελία, με την
κοινοποίηση στο άλλο μέρος, σχετικής επιστολής, τα αποτελέσματα της οποίας επέρ-
χονται μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της εν λόγω κοινοποί-
ησης. Σε περίπτωση που κατά το χρόνο λύσης υπάρχουν δράσεις εν ισχύ, τα Μέρη
οφείλουν να προβλέψουν εγγράφως αν η λύση του παρόντος θα συνεπιφέρει και διακοπή 
των δράσεων ή όχι. Σε περίπτωση λήξης ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύσης της παρούσης, 
κάθε Μέρος υποχρεούται να επιστρέψει άμεσα στο άλλο, οτιδήποτε ανήκει σε αυτό.

5. Το παρόν τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του από τους νόμιμους εκπροσώπους των 
Μερών. Η διάρκεια ισχύος του ορίζεται διετής, με δυνατότητα παράτασης για ισόχρονο 
διάστημα, ύστερα από γραπτή δήλωση των Μερών. 

6. Τα Μέρη, αφού συμφώνησαν στα παραπάνω, συνέταξαν το Σύμφωνο σε δυο (2) αντί-
τυπα, τα οποία αφού ανέγνωσαν και αποδέχθηκαν, υπέγραψαν και κάθε Μέρος έλαβε 
από ένα.

Τα συμβαλλόμενα Μέρη
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Για τη Βουλή των Ελλήνων

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Βούτσης

Για την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση

Ο Υφυπουργός Παιδείας,
Έρευνας & Θρησκευμάτων

Κωνσταντίνος Ζουράρις
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