
                                

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Μεταξύ του  

 

Εργαστήριο Μελέτης του Θεσμικού Λόγου 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Και του 

 

Ερευνητικού Κέντρου Βιοπολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου 

 

Στην Αθήνα, σήμερα,  10 Μαρτίου 2020, 

 

Το 

Εργαστήριο Μελέτης του Θεσμικού Λόγου 

και το 

Ερευνητικό Κέντρο Βιοπολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου 

υπογράφουν το παρόν Πρωτόκολλο Συνεργασίας 

 

Άρθρο 1ο: Προοίμιο 



Δεδομένου του ευρύτατου πεδίου θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος και των 

αντιστοίχως μεγάλων δυνατοτήτων γόνιμης συνεργασίας, ταδυομέρη δια του 

παρόντος Πρωτοκόλλου Συνεργασίας εκφράζουν και πιστοποιούν την απόφασή 

τους να συνεργαστούν και να συντονίσουν τη δράση τους σε τομείς κοινού 

ενδιαφέροντος, οι οποίες περιγράφονται στο Άρθρο 2 του παρόντος. Προς 

τούτοις, τα συμβαλλόμενα μέρη αντιλαμβάνονται τη σύναψη και υπογραφή του 

παρόντος ως εφαλτήριο ευρύτερης συνεργασίας, διαλόγου και αλληλεπίδρασης 

μεταξύ τους. 

 

Άρθρο 2ο: Αντικείμενα της Συνεργασίας 

 

Το Εργαστήριο Μελέτης Θεσμικού Λόγου εγκρίθηκε από την 3η Γενική 

Συνέλευση του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 

Ψυχολογίας, την 15/5/2018, ύστερα από πρόταση του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. 

Γεωργίου Αραμπατζή, και η ίδρυσή του δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ της 18/10/2018, 

τεύχος Β΄, αριθ. φύλλου 4678. Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέχθηκε ο ως άνω 

Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Γεώργιος Αραμπατζής. Το Εργαστήριο έχει ως 

αντικείμενο έρευνας και επιστημονικής δραστηριότητας τις ελληνικές, θεσμικές, 

γλωσσικές πρακτικές καθ’όλο το χρονικό φάσμα της ιστορίας μας, από την 

Αρχαιότητα και δια του Βυζαντίου έως τη νεωτερικότητα, με ιδιαίτερη έμφαση 

στη Βυζαντινή περίοδο ως αποφασιστικής σημασίας για τη διαμόρφωση του 

καθόλου θεσμικού λόγου. Ο όρος «γλωσσικές πρακτικές» αναφέρεται στα σημεία 

σύμπτωσης των ιδιωτικών βουλήσεων με τις δημόσιες κανονιστικότητες και, υπό 

την ευρεία έννοια, παραπέμπει στην ανάπτυξη ενός ήθους ικανού να ρυθμίζει τις 

ιδιωτικότητες σύμφωνα με τη γλώσσα και έκφραση των θεσμών. Ο θεσμικός 

λόγος, έτσι, εμφανίζεται ρυθμιστικός των ιδιωτικοτήτων και της εκφραστικής 

κανονιστικότητας. Το Εργαστήριο εστιάζει την έρευνά του σε τυπικά θεωρητικά 

κείμενα της σχετικής παράδοσης αλλά και σε άτυπα θεωρητικώς τεκμήρια όπως 

π.χ. νομοθετικές πρωτοβουλίες, εκπαιδευτικά προγράμματα, μανιφέστα, 

αυτοβιογραφικά ντοκουμέντα, αναπαραστάσεις της καθημερινότητας των 

πρακτικών εκφώνησης θεσμικού λόγου, θεωρητικές εξομολογήσεις, οπτικές 

τεκμηριώσεις κ.ά., στη βάση μιας ανάλυσης που θα διερευνά τις σχέσεις της 

φιλοσοφίας και του θεωρητικού λόγου με τις συγκεκριμένες γλωσσικές πρακτικές 

στη βάση ιστορικά εντοπισμένων  επιστημονικών, γλωσσικών και παιδευτικών 

εκφάνσεων. 

 

    Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοπολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, που 

ιδρύθηκε στις 21 Ιουλίου 2017 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, και ανήκει στο Τμήμα 

Κοινωνιολογίας του οποίου αποτελεί ανεξάρτητη δομή, είναι ένα 



διεπιστημονικού χαρακτήρα Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο, συγκροτούμενο από 

ακαδημαϊκούς, ανεξάρτητους ερευνητές, ερευνητές μεταπτυχιακού, 

διδακτορικού και μεταδιδακτορικού επιπέδου. Οι γενικοί σκοποί σύστασής του 

είναι: (α) η διεξαγωγή ερευνητικών έργων και η παροχή συμβουλών στο πεδίο 

της βιοπολιτικής, (β) η εκκάλυψη και ο καθορισμός εκτεταμένων κοινωνικών και 

πολιτικών ζητημάτων, από τα οποία προκύπτουν υποδείγματα βιοπολιτικής και 

(γ) η χρηματοδότηση έργων που διαμορφώνουν τη βιοπολιτική έρευνα και 

συγκροτούν το πεδίο της. 

 

    Οι ανωτέρω φορείς [στο εξής: οι Συμβαλλόμενοι] δια του παρόντος 

Πρωτοκόλλου Συνεργασίας δεσμεύονται να συνεργασθούν και να συντονίσουν 

τη δράση τους στους εξής τομείς: 

 

1. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, εγχώρια, ευρωπαϊκά ή διεθνή. 

2. Δωρεάν ή επ’αμοιβή διοργάνωση εγχώριων και διεθνών επιστημονικών 

ημερίδων, διημερίδων, συμποσίων, συνεδρίων ή/και σεμιναρίων για την 

προώθηση των επιστημονικών στόχων τους και παροχή υπηρεσιών φιλοσοφικού 

και επιστημονικού ενδιαφέροντος κατά τα οριζόμενα στους κανονισμούς 

λειτουργίας τους. 

3. Έκδοση πρωτότυπων επιστημονικών έργων τα οποία εντάσσονται στο χώρο 

έρευνάς τους. 

4. Έκδοση φιλοσοφικών περιοδικών και εντύπων. 

5. Δημιουργία θερινών σχολείων των ενδιαφερόντων τους. 

6. Διοργάνωση και/ή υποστήριξη Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 

συναφών με την επιστημονική περιοχή που υπηρετούν και σε συνεργασία με 

ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιστημονικές εταιρείες, ινστιτούτα και Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

7. Από κοινού επιδίωξη συνεργασίας με άλλα επιστημονικά και εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα με σκοπό τη δημιουργία εκτενούς δικτύου επιστημονικής συνεργασίας. 

 

 

 

Άρθρο 3ο: Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλόμενων  

Οι Συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν τις παρακάτω προς αλλήλους αμοιβαίες 

υποχρεώσεις, ενώ παράλληλα αναγνωρίζουν τα εξ αυτών απορρέοντα 

δικαιώματα:  

 Οι Συμβαλλόμενοι δεσμεύονται να ανταλλάσσουν τεχνογνωσία και 

πληροφόρηση ως προνομιακοί συνομιλητές. 

 Οι Συμβαλλόμενοι δεσμεύονται να επιδιώκουν από κοινού δράσεις ως 



προνομιακοί εταίροι. 

 Οι Συμβαλλόμενοι δεσμεύονται να παρέχουν αμοιβαία πρόσβαση στα 

πεπραγμένα εκατέρου. 

 Οι Συμβαλλόμενοι δεσμεύονται να προγραμματίζουν και να 

πραγματοποιούν τις κοινές τους δράσεις ως ισότιμοι εταίροι. 

 Οι Συμβαλλόμενοι δεσμεύονται να ανακοινώνουν στους δικτυακούς 

τόπους εκάστου τον κοινό τους προγραμματισμό και τις αντίστοιχες 

δράσεις. 

 

Άρθρο 4ο: Διάρκεια 

    Το παρόν Πρωτόκολλο Συνεργασίας είναι διάρκειας 

πέντεετών.Συγκεκριμένα θα τελεί εν ισχύ από την 10 Μαρτίουτου 2020 έως 

και την 9 Μαρτίουτου 2025. Το Πρωτόκολλο αυτό δύναται να ανανεωθεί για 

τουλάχιστον πέντε επί πλέον έτη κατόπιν κοινής απόφασης  των 

συμβαλλομένων μερών δια της υπογραφής σχετικού Πρωτοκόλλου Ανανέωσης 

Συνεργασίας. 

 

Άρθρο 4ο: Ακροτελεύτιο 

Το παρόν Πρωτόκολλο Συνεργασίας έχει συνταχθεί σε(δυο) 2πρωτότυπα, τα 

οποία φυλάσσονται στα αρχεία των συμβαλλομένων μερών. Οι υπογράφοντες το 

παρόν Πρωτόκολλο Συμβαλλόμενοι δεσμεύονται για τη διατήρηση σχετικού 

αρχείου της μεταξύ τους συνεργασίας και την ανάρτησή του στον δικτυακό τους 

τόπο. 

Αθήνα,10/03/2020 

Τα Συμβαλλόμενα μέρη 

 

Για το Ερευνητικό Κέντρο Βιοπολιτικής του       Για το Κέντρο Μελέτης του Θεσμικού Λόγου 

Παντείου Πανεπιστημίου      του ΕΚΠΑ 

 

 

 



                                                 
 

                     Ο Διευθυντής      Ο Διευθυντής 

          Δημήτριος Ν. Λαμπρέλλης          Γεώργιος Αραμπατζής 

Καθηγητής Φιλοσοφίας του Παντείου  Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας 

                   Πανεπιστημίου     του ΕΚΠΑ 


