ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ

Μεταξύ
τος
Δξγαζηεξίνπ Δθαξκνζκέλεο Φηινζνθίαο ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ
τος
ηνπ Διιεληθνύ Κιηκαθίνπ ηεο Έδξαο Βηνεζηθήο ηεο UNESCO (Haifa)
και τος
Δξεπλεηηθνύ Κέληξνπ Βηνπνιηηηθήο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ
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Σηελ Αζήλα, ζήκεξα, 20 Ννεκβξίνπ 2017 θαη εκέξα Γεπηέξα,
ην
Φηινζνθηθό Τερλνινγηθό Δξγαζηήξην Δθαξκνζκέλεο θαη Οηθνινγηθήο
Φηινζνθίαο ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ
εθπξνζσπνύκελν από ηνλ Γηεπζπληή ηνπ, Δπίθνπξν Καζεγεηή Δπάγγειν Γ.
Πξσηνπαπαδάθε
ην
ην Διιεληθό Κιηκάθην ηεο Έδξαο Βηνεζηθήο ηεο UNESCO (Haifa),
εθπξνζσπνύκελν από ηνλ Πξόεδξό ηνπ, Δπίθνπξν Καζεγεηή Δπάγγειν Γ.
Πξσηνπαπαδάθε
θαη ην
Δξεπλεηηθό Κέληξν Βηνπνιηηηθήο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ
ςπογπάυοςν το παπόν Ππωτόκολλο ςνεπγασίαρ
Άπθπο 1ο: Πποοίμιο
Γεδνκέλνπ ηνπ επξύηαηνπ πεδίνπ ζεκάησλ θνηλνύ ελδηαθέξνληνο θαη
ησλ αληηζηνίρσο κεγάισλ δπλαηνηήησλ γόληκεο επηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο,
ηα ηξία κέξε δηα ηνπ παξόληνο Πξσηνθόιινπ Σπλεξγαζίαο εθθξάδνπλ θαη
πηζηνπνηνύλ ηελ απόθαζή ηνπο λα ζπλεξγαζζνύλ θαη λα ζπληνλίζνπλ ηελ
δξάζε ηνπο ζε ηνκείο θνηλνύ ελδηαθέξνληνο, νη νπνίνη πεξηγξάθνληαη ζην
Άξζξν 2 ηνπ παξόληνο. Πξνο ηνύηνηο, ηα ζπκβαιιόκελα κέξε
αληηιακβάλνληαη ηελ ζύλαςε θαη ππνγξαθή ηνπ παξόληνο σο εθαιηήξην
επξύηεξεο δηεπηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο, δηαιόγνπ θαη αιιειεπίδξαζεο
κεηαμύ ηνπο.
Άπθπο 2ο: Αντικείμενα τηρ ςνεπγασίαρ
Τν Δξγαζηήξην Δθαξκνζκέλεο Φηινζνθίαο ηδξύζεθε ηνλ Μάην ηνπ
1999 (Φ.Δ.Κ. 92/11.5.1999) σο Φηινζνθηθό θαη Τερλνινγηθό Δξγαζηήξην
Δθαξκνζκέλεο θαη Οηθνινγηθήο Φηινζνθίαο, θαη έιαβε ηελ ζεκεξηλή ηνπ
νλνκαζία ην 2017 (Φ.Δ.Κ. 3756/25.10.2017). Αλήθεη ζηνλ Τνκέα Φηινζνθίαο
ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο, Ψπρνινγίαο, ηνπ νπνίνπ απνηειεί
αλεμάξηεηε δνκή. Σθνπόο ηνπ είλαη ε θάιπςε ζε πξνπηπρηαθό θαη
κεηαπηπρηαθό επίπεδν ησλ εξεπλεηηθώλ θαη δηδαθηηθώλ αλαγθώλ ηνπ Τνκέα
Φηινζνθίαο ηδίσο ζηελ πεξηνρή ηεο Δθαξκνζκέλεο Φηινζνθίαο. Τν
Δξγαζηήξην απνβιέπεη ζηελ θάζε κνξθήο ζπλεξγαζία κε δηεζλείο
νξγαληζκνύο θαη δηαθξαηηθνύο θνξείο. Γηα ηνλ ιόγν απηό από ην 2016
θηινμελεί ην Διιεληθό Κιηκάθην ηεο Έδξαο Βηνεζηθήο ηεο UNESCO
(University of Haifa). Σηνπο ζηόρνπο ηνπ εληάζζεηαη, επίζεο, ε ζπλεξγαζία κε
αληίζηνηρα Δξγαζηήξηα, Δξεπλεηηθά Κέληξα, ζπλαθείο θξαηηθνύο θαη
ηδησηηθνύο θνξείο θαη αθαδεκατθά ηδξύκαηα ειιεληθά θαη ηεο αιινδαπήο.
Σηηο θύξηεο επηδηώμεηο ηνπ αλήθνπλ, κεηαμύ άιισλ, ε δηνξγάλσζε
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επηζηεκνληθώλ εθδειώζεσλ (εκεξίδσλ θαη ζπλεδξίσλ), ε έθδνζε επίηνκσλ
έξγσλ, επηζηεκνληθώλ ζεηξώλ θαη επηζηεκνληθνύ πεξηνδηθνύ, θαζώο θαη ε
πξόζθιεζε ζεκαληηθώλ Διιήλσλ θαη μέλσλ επηζηεκόλσλ.
Τν Διιεληθό Κιηκάθην ηεο Έδξαο Βηνεζηθήο ηεο UNESCO (Haifa)
ηδξύζεθε ζηηο 10 Απγνύζηνπ ηνπ 2015 ζην Δ.Κ.Π.Α. κε έγγξαθε απνδνρή εθ
κέξνπο ηνπ Πξπηάλεσο ηνπ Δ.Κ.Π.Α., Καζεγεηνύ θπξίνπ ΜειεηίνπΑζαλαζίνπ Γεκόπνπινπ, ηνπ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο ηνπ Καηόρνπ ηεο Έδξαο,
Καζεγεηνύ θπξίνπ Amnon Carmi. Σθνπόο ηνπ Διιεληθνύ Κιηκαθίνπ ηεο
Έδξαο Βηνεζηθήο ηεο UNESCO (Haifa) είλαη αθ' ελόο ε πξναγσγή ηνπ
επηζηεκνληθνύ δηαιόγνπ θαη ηεο ζρεηηθήο πεξί ηελ Βηνεζηθή έξεπλαο ζηελ
Διιάδα, αθ' εηέξνπ ε ζύλδεζε ηεο επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο ηεο ρώξαο καο
πνπ αζρνιείηαη κε ηελ Βηνεζηθή κε ην Παγθόζκην Γίθηπν ησλ 655 Δδξώλ
UNESCO θαη κε ηα 62 Γίθηπα UNITWIN ηεο UNESCO. Η ζπλνιηθή πνιηηηθή
θαη νη επί κέξνπο δξάζεηο ηνπ Διιεληθνύ Κιηκαθίνπ ελαξκνλίδνληαη κε ηηο
αμίεο, ηηο αξρέο θαη ηηο θαηεπζύλζεηο ηεο UNESCO αιιά θαη απηέο πνπ
δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελώλ.
Τν Δξεπλεηηθό Κέληξν Βηνπνιηηηθήο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, πνπ
ηδξύζεθε ζηηο 21 Ινπιίνπ 2017 ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην, θαη αλήθεη ζην
Τκήκα Κνηλσληνινγίαο ηνπ νπνίνπ απνηειεί αλεμάξηεηε δνκή, είλαη έλα
δηεπηζηεκνληθνύ ραξαθηήξα Γηεζλέο Δξεπλεηηθό Κέληξν, ζπγθξνηνύκελν από
αθαδεκατθνύο, αλεμάξηεηνπο εξεπλεηέο, εξεπλεηέο κεηαπηπρηαθνύ,
δηδαθηνξηθνύ θαη κεηαδηδαθηνξηθνύ επηπέδνπ. Οη γεληθνί ζθνπνί ζύζηαζήο
ηνπ είλαη: (α) ε δηεμαγσγή εξεπλεηηθώλ έξγσλ θαη ε παξνρή ζπκβνπιώλ ζην
πεδίν ηεο βηνπνιηηηθήο, (β) ε εθθάιπςε θαη ν θαζνξηζκόο εθηεηακέλσλ
θνηλσληθώλ θαη πνιηηηθώλ δεηεκάησλ, από ηα νπνία πξνθύπηνπλ ππνδείγκαηα
βηνπνιηηηθήο, θαη (γ) ε ρξεκαηνδόηεζε έξγσλ πνπ δηακνξθώλνπλ ηε
βηνπνιηηηθή έξεπλα θαη ζπγθξνηνύλ ην πεδίν ηεο.
Οη ηξεηο αλσηέξσ θνξείο [ζην εμήο: νη Σπκβαιιόκελνη] δηα ηνπ
παξόληνο Πξσηνθόιινπ Σπλεξγαζίαο δεζκεύνληαη λα ζπλεξγαζζνύλ θαη λα
ζπληνλίζνπλ ηελ δξάζε ηνπο ζηνπο εμήο ηνκείο:
1. Γηνξγάλσζε εγρώξησλ θαη δηεζλώλ επηζηεκνληθώλ εκεξίδσλ, δηεκεξίδσλ,
ζπκπνζίσλ, ζπλεδξίσλ ή/θαη ζεκηλαξίσλ γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ ζρεηηθνύ
κε ηελ Βηνπνιηηηθή, ηελ Δθαξκνζκέλε Φηινζνθία θαη ηελ Βηνεζηθή
επηζηεκνληθνύ δηαιόγνπ, θαζώο θαη γηα ηελ δηάρπζή ηνπ ζηελ επξύηεξε
θνηλσλία κε ζθνπό ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζή ηεο.
2. Γεκηνπξγία δεμακελώλ ζθέςεο ζε επί κέξνπο ηνκείο ηνπ επξύηεξνπ
πεδίνπ ηεο Βηνπνιηηηθήο, ηεο Δθαξκνζκέλεο Φηινζνθίαο θαη ηεο
Βηνεζηθήο, κε ζθνπό ηελ ράξαμε επξύηεξσλ πνιηηηθώλ.
3. Αληαιιαγή ηδεώλ, ηερλνγλσζίαο θαη ακνηβαία ππνζηήξημε ησλ δξάζεσλ
εθάζηνπ θνξέα.
4. Από θνηλνύ ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα εγρώξηα, επξσπατθά
ή δηεζλή σο πξνλνκηαθνί εηαίξνη.
5. Έθδνζε επηζηεκνληθώλ έξγσλ, πεξηνδηθώλ θαη εληύπσλ ζρεηηθώλ κε ηα
αληηθείκελα πνπ έθαζηνο ησλ Σπκβαιινκέλσλ ππεξεηεί, ή κε εθείλα ζηα
νπνία θαη νη ηξεηο από θνηλνύ επηιέγνπλ λα εζηηάζνπλ.
6. Από θνηλνύ επηδίσμε ζπλεξγαζίαο θαη ππνγξαθήο ζρεηηθώλ πξσηνθόιισλ
κε άιινπο ζπλαθείο θνξείο, επηζηεκνληθέο εηαηξείεο, αθαδεκατθά
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ηδξύκαηα, ηλζηηηνύηα ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο, κε ζθνπό ηελ
δεκηνπξγία εθηελνύο δηθηύνπ επηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο.
Άπθπο 3ο: Τποσπεώσειρ και Δικαιώματα των ςμβαλλόμενων
Οη Σπκβαιιόκελνη αλαιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ πξνο αιιήινπο
ακνηβαίεο ππνρξεώζεηο, ελώ παξάιιεια αλαγλσξίδνπλ ηα εμ απηώλ
απνξξένληα δηθαηώκαηα:
1. Οη Σπκβαιιόκελνη δεζκεύνληαη λα αληαιιάζζνπλ ηερλνγλσζία θαη
πιεξνθόξεζε σο πξνλνκηαθνί ζπλνκηιεηέο.
2. Οη Σπκβαιιόκελνη δεζκεύνληαη λα επηδηώθνπλ από θνηλνύ επηζηεκνληθέο
δξάζεηο σο πξνλνκηαθνί εηαίξνη.
3. Οη Σπκβαιιόκελνη δεζκεύνληαη λα παξέρνπλ ακνηβαία πξόζβαζε ζηα
πεπξαγκέλα εθαηέξνπ.
4. Οη Σπκβαιιόκελνη δεζκεύνληαη λα πξνγξακκαηίδνπλ θαη λα
πξαγκαηνπνηνύλ ηηο θνηλέο ηνπο δξάζεηο σο ηζόηηκνη εηαίξνη.
5. Οη Σπκβαιιόκελνη δεζκεύνληαη λα αλαθνηλώλνπλ ζηνπο δηθηπαθνύο
ηόπνπο εθάζηνπ ηνλ θνηλό ηνπο πξνγξακκαηηζκό θαη ηηο αληίζηνηρεο
δξάζεηο.
Άπθπο 4ο: Διάπκεια
Τν παξόλ Πξσηόθνιιν Σπλεξγαζίαο είλαη δηάξθεηαο πέληε εηώλ.
Σπγθεθξηκέλα ζα ηειεί ελ ηζρύ από ηελ 20ε Ννεκβξίνπ ηνπ 2017 έσο θαη ηελ
20ε Ννεκβξίνπ ηνπ 2022. Τν Πξσηόθνιιν απηό δύλαηαη λα αλαλεσζεί γηα
ηνπιάρηζηνλ πέληε επί πιένλ έηε θαηόπηλ θνηλήο απόθαζεο ησλ
ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ δηα ηεο ππνγξαθήο ζρεηηθνύ Πξσηνθόιινπ
Αλαλέσζεο Σπλεξγαζίαο.
Άπθπο 5ο: Ακποτελεύτιο
Τν παξόλ Πξσηόθνιιν Σπλεξγαζίαο έρεη ζπληαρζεί ζε ηξία πξσηόηππα
ηα νπνία θπιάζζνληαη ζηα αξρεία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ. Οη
ππνγξάθνληεο ην παξόλ πξσηόθνιιν Σπκβαιιόκελνη δεζκεύνληαη γηα ηε
δηαηήξεζε ζρεηηθνύ αξρείνπ ηεο κεηαμύ ηνπο ζπλεξγαζίαο θαη ηελ αλάξηεζή
ηνπ ζηνλ δηθηπαθό ηνπο ηόπν.
Αζήλα, 20 Ννεκβξίνπ 2017
Τα Σπκβαιιόκελα κέξε
Γηα ην Δξεπλεηηθό Κέληξν Βηνπνιηηηθήο ηνπ
Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ

Γηα ην Δξγαζηήξην Δθαξκνζκέλεο
Φηινζνθίαο ηνπ Δζληθνύ θαη
Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ
θαη ην Διιεληθό Κιηκάθην ηεο Έδξαο
Βηνεζηθήο ηεο UNESCO (Haifa)

Ο Γηεπζπληήο
Γεκήηξηνο Λακπξέιιεο
Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηνπ Παληείνπ
Παλεπηζηεκίνπ

Ο Γηεπζπληήο θαη ν Πξόεδξνο (αληηζηνίρσο)
Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο
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Δπίθνπξνο Καζεγεηήο
Δθαξκνζκέλεο
Ηζηθήο ηνπ Δ.Κ.Π.Α.

