
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ  ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ   

Στη Θεσσαλονίκη σήµερα την ……………………………….. 2013, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι στο παρόν: 

α) αφενός µεν ο Ελευθέριος Κωνσταντινίδης του …………, ψυχολόγος, κάτοικος Θεσσαλονίκης οδός ………… αριθµός 
…., κάτοχος του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας µε αριθµό …………… που εκδόθηκε την ………. από το 
…………………, µε Α.Φ.Μ. …………., της ∆΄ ∆.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης 

β) αφετέρου δε ο/η ………………………………………….. του …………………, …………………….., κάτοικος 
……………. οδός …………………… αριθµός …., κάτοχος του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας µε αριθµό 
………………... που εκδόθηκε την …………………………… από το ………………..........................., µε Α.Φ.Μ. 
……………………….,  της …∆.Ο.Υ. …………………., 

συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 

Ο πρώτος των συµβαλλοµένων υπό την ανωτέρω ιδιότητά του και σε συνεργασία µε τη σύζυγό του και συνάδελφο 
ψυχολόγο Παναγιώτα Γκόγκα, εκπόνησε το πρόγραµµα Σχολών Γονέων «Σκέφτοµαι & Πράττω», το οποίο συνίσταται 
σε ένα σύντοµο οµαδικό πρόγραµµα εκπαίδευσης γονέων γνωστικής συµπεριφορικής προσέγγισης για γονείς µε παιδιά 
ηλικίας 2 – 12 ετών. Το πρόγραµµα είναι πλήρως δοµηµένο, µε συγκεκριµένη θεµατολογία και ολοκληρώνεται σε 10 
δοµηµένες συναντήσεις διάρκειας κατά µέσο όρο δύο ωρών και δέκα λεπτών της ώρας, συν δύο προορατικές συναντήσεις 
διάρκειας κατά µέσο όρο µιας ώρας και σαράντα πέντε λεπτών. Για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του συντονιστή στο 
πρόγραµµα «Σκέφτοµαι & Πράττω» απαιτείται τριήµερη εκπαίδευση υπό µορφή σεµιναρίου/εφαρµοσµένου εργαστηρίου 
διάρκειας τριών ηµερών καθώς και εποπτεία 15 συνολικά συνεδριών κατά την εφαρµογή δύο ολοκληρωµένων 
προγραµµάτων σε γονείς. Για την εφαρµογή του προγράµµατος ο εκπαιδευµένος συντονιστής χρησιµοποιεί στα πλαίσια 
των δέκα συν δύο προαιρετικών για τους γονείς συναντήσεων 444 διαφάνειες του PowerPoint καθώς και 39 αρχεία pdf τα 
οποία παραχωρούνται στον εκπαιδευόµενο συντονιστή, σε ηλεκτρονική µορφή αποθηκευµένα σε στικάκι (usb flash disk), 
στο τέλος της τριήµερης εκπαίδευσής του λαµβάνοντας υπόψη ότι: 

1. Το σύντοµο οµαδικό πρόγραµµα εκπαίδευσης γονέων γνωστικής συµπεριφορικής προσέγγισης για γονείς µε παιδιά 
ηλικίας 2 – 12 ετών «Σκέφτοµαι & Πράττω» καθώς και οι 444 διαφάνειες PowerPoint και τα 39 αρχεία pdf έχουν 
κατοχυρωθεί δυνάµει της µε αριθµό 3218/2012 πράξης κατάθεσης πνευµατικής ιδιοκτησίας της συµβολαιογράφου 
Θεσσαλονίκης Σεβαστής Αδαµοπούλου.  

2. Σύµφωνα µε το Ν. 2387/20 (όπως έχει τροποποιηθεί µε το Ν. 2121/93 και ισχύει σήµερα) και κατά τη ∆ιεθνή Σύµβαση 
της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το Ν. 100/1975), απαγορεύεται η αναδηµοσίευση, η αποθήκευση σε κάποιο σύστηµα 
διάσωσης και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, µε οποιονδήποτε τρόπο ή µορφή, τµηµατικά ή περιληπτικά, στο 
πρωτότυπο ή σε µετάφραση ή άλλη διασκευή, καθώς και η εφαρµογή του προγράµµατος εκπαίδευσης γονέων ή τµηµάτων 
αυτού ή της θεµατολογίας, του τίτλου, των τεχνικών και των συναντήσεων που εµπεριέχονται σε αυτό µε οποιονδήποτε 
τρόπο ή µορφή, τµηµατικά ή αυτούσια χωρίς προηγούµενη πιστοποιηµένη εκπαίδευση και τη γραπτή άδεια των 
συγγραφέων. Επίσης, απαγορεύεται η µεταβίβαση – παραχώρηση του παρόντος έργου ή τµηµάτων του έργου, σε 
οποιοδήποτε άτοµο, οποιασδήποτε επιστηµονικής ιδιότητας και η µεταβίβαση - παραχώρηση του παρόντος έργου ή 
τµηµάτων του έργου σε οποιονδήποτε φορέα, δηµόσιο ή ιδιωτικό.  

3. Η παραχώρηση της άδειας στον δεύτερο στο παρόν συµβαλλόµενο αφορά στην ατοµική και µόνο ατοµική, χρήση του 
προγράµµατος σε οµάδες γονέων και όχι στη χρήση για εκπαίδευση οποιουδήποτε ατόµου, οποιασδήποτε επιστηµονικής 
ιδιότητας.  

4. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε από τους παραπάνω όρους από τον δεύτερο των συµβαλλοµένων, ο πρώτος 
των συµβαλλοµένων επιφυλάσσεται παντός νοµίµου δικαιώµατός του απορρέοντος από τις διατάξεις των παραπάνω 
νοµοθετηµάτων καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού και Ποινικού Κώδικα, συµπεριλαµβανοµένης και της 
αξιώσεως του για αποζηµίωση για την πάσης φύσεως ζηµίας που πιθανόν θα υποστεί από την ανωτέρω παράβαση. 

5. Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων, ρητά δηλώνει µε το παρόν ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρων όρων, τους 
αποδέχεται στο σύνολό τους και δεσµεύεται από αυτούς, ότι αναγνωρίζει ως αποκλειστικό και µόνο δικαιούχο του 
προγράµµατος τον πρώτο των συµβαλλοµένων και ότι θα χρησιµοποιήσει το πρόγραµµα αυτό καλόπιστα και πάντα εντός 
των, τιθέµενων από τον πρώτο των συµβαλλοµένων και τις σχετικές νοµοθετικές διατάξεις, ορίων.  

6. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από το παρόν συµφωνητικό, αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη δηλώνουν ότι κατά 
τόπο αρµόδια ∆ικαστήρια για την επίλυσή της, είναι αυτά της Θεσσαλονίκης.  

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε δύο (2) πρωτότυπα και υπογράφεται από τους συµβαλλοµένους όπως 
ακολουθεί. 
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