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ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 

 

 

Μεταξύ 

 
 
 

 

ηνπ Φηινζνθηθνύ Τερλνινγηθνύ Δξγαζηεξίνπ Δθαξκνζκέλεο θαη 

Οηθνινγηθήο Φηινζνθίαο ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 

και 

ηνπ Δξγαζηεξίνπ Θεσξεηηθήο θαη Δθαξκνζκέλεο Φηινζνθίαο, Ιζηνξίαο θαη 

Κνηλσληνινγίαο ησλ Δπηζηεκώλ θαη Τερλνινγίαο ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβηνπ 

Πνιπηερλείνπ 

 

 

 

 

  

 

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ 

  

THE UoA APPLIED PHILOSOPHY 
RESEARCH LABORATORY 

ΦιλοζοθικήΣτολή, ΤμήμαΦιλοζοθίας, Παιδαγωγικής, Ψστολογίας, ΤομέαςΦιλοζοθίας, 7οςόροθος, γραθείο 746, Πανεπιζηημιούπολη, 157 03 

Ζωγράθος, Αθήνα, Ελλάς, Τη.: +302107277365, Fax: +302107248979, E-mail: philosophylab@ppp.uoa.gr, URL: www.philosophylab.ppp.uoa.gr 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ 
ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 
ΣΟΜΕΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΤ 
Εργαστήριο Θεωρητικής & Ευαρμοσμένης Φιλοσουίας, Ιστορίας των Επιστημών &Τεχνολογίας 

 

mailto:philosophylab@ppp.uoa.gr
http://www.philosophylab.ppp.uoa.gr/


2 
 

Σηελ Φηινζνθηθή Σρνιή Αζελώλ ζήκεξα, 15 Ινπιίνπ 2016 θαη εκέξα 
Παξαζθεπή, ζην Γξαθείν ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή Δπαγγέινπ Γ. 
Πξσηνπαπαδάθε, ην Φηινζνθηθό Τερλνινγηθό Δξγαζηήξην Δθαξκνζκέλεο 
θαη Οηθνινγηθήο Φηινζνθίαο ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ 
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ εθπξνζσπνύκελν από ηνλ Γηεπζπληή ηνπ, Δπίθνπξν 
Καζεγεηή Δπάγγειν Γ. Πξσηνπαπαδάθε 

 
θαη 

 
ην Δξγαζηήξην Θεσξεηηθήο θαη Δθαξκνζκέλεο Φηινζνθίαο, Ιζηνξίαο θαη 
Κνηλσληνινγίαο ησλ Δπηζηεκώλ θαη Τερλνινγίαο ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβηνπ 
Πνιπηερλείνπ εθπξνζσπνύκελν από ηνλ Γηεπζπληή ηνπ, Δπίθνπξν Καζεγεηή 
Κσλζηαληίλν Θενιόγνπ 
 

ςπογπάυοςν το παπόν Ππωτόκολλο ςνεπγασίαρ  
 
 

Άπθπο 1ο: Πποοίμιο 
 

Γεδνκέλνπ ηνπ επξύηαηνπ πεδίνπ ζεκάησλ θνηλνύ ελδηαθέξνληνο θαη 
ησλ αληηζηνίρσο κεγάισλ δπλαηνηήησλ γόληκεο επηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο, 
ηα δπν 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, ακθόηεξα ηα κέξε αληηιακβάλνληαη ηελ 
ζύλαςε θαη ππνγξαθή ηνπ παξόληνο σο εθαιηήξην επξύηεξεο 
δηεπηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο, δηαιόγνπ θαη αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ησλ 
νηθείσλ Παλεπηζηεκηαθώλ Ιδξπκάησλ θαη Σρνιώλ. 
 

Άπθπο 2ο: Αντικείμενα τηρ ςνεπγασίαρ  
 

Τν Φηινζνθηθό Τερλνινγηθό Δξγαζηήξην Δθαξκνζκέλεο θαη 
Οηθνινγηθήο Φηινζνθίαο ηδξύζεθε ηνλ Μάην ηνπ 1999 (Φ.Δ.Κ. 92/11.5.1999). 
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 
επηζηεκνληθώλ εθδειώζεσλ (εκεξίδσλ θαη ζπλεδξίσλ), ε  έθδνζε επίηνκσλ 
έξγσλ, επηζηεκνληθώλ ζεηξώλ θαη επηζηεκνληθνύ πεξηνδηθνύ, θαζώο θαη ε 
πξόζθιεζε ζεκαληηθώλ Διιήλσλ θαη μέλσλ επηζηεκόλσλ. 

Τν Δξγαζηήξην Θεσξεηηθήο θαη Δθαξκνζκέλεο Φηινζνθίαο, Ιζηνξίαο 
θαη Κνηλσληνινγίαο ησλ Δπηζηεκώλ θαη Τερλνινγίαο ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβηνπ 
Πνιπηερλείνπ ππάγεηαη ζηνλ Τνκέα Αλζξσπηζηηθώλ, Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ 
θαη Γηθαίνπ ηεο Σρνιήο ΔΜΦΔ θαη κεηαμύ άιισλ απνζθνπεί ζηελ θάιπςε ζε 
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πξνπηπρηαθό θαη κεηαπηπρηαθό επίπεδν ησλ δηδαθηηθώλ θαη εξεπλεηηθώλ 
αλαγθώλ ηνπ Τνκέα ΑΚΔΓ ηεο Σρνιήο ΔΜΦΔ ηνπ Ιδξύκαηνο ζηε ζπλεξγαζία 
θάζε κνξθήο κε θέληξα εξεπλώλ θαη αθαδεκατθά ηδξύκαηα εκεδαπά θαη 
αιινδαπά, εθόζνλ νη επηζηεκνληθνί ζηόρνη, ζπκπίπηνπλ, ζπκβαδίδνπλ θαη 
αιιεινζπκπιεξώλνληαη κε εθείλνπο ησλ Δξγαζηεξίσλ, ζηόρνο ζηνλ νπνίν 
εκπίπηεη θαη ην παξόλ πξσηόθνιιν ζπλεξγαζίαο, ζηε δηνξγάλσζε 
επηζηεκνληθώλ δηαιέμεσλ, εκεξίδσλ, ζεκηλαξίσλ, ζπκπνζίσλ ζπλεδξίσλ θαη 
άιισλ επηζηεκνληθώλ εθδειώζεσλ, ηελ πξαγκαηνπνίεζε δεκνζηεύζεσλ θαη 
εθδόζεσλ, ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζε ηδηώηεο θαη ζε θάζε λνκηθήο κνξθήο 
νξγαληζκνύο θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην Π.Γ. 159/1984 (Α' 53), ζηε ζηέγαζε 
θαη ελίζρπζε ηεο δξάζεο επηζηεκνληθώλ νκάδσλ ζρεηηθώλ κε ην γλσζηηθό 
αληηθείκελν ηνπ. 

Τα δπν εξγαζηήξηα δηα ηνπ παξόληνο Πξσηνθόιινπ Σπλεξγαζίαο 
δεζκεύνληαη λα ζπλεξγαζζνύλ θαη λα ζπληνλίζνπλ ηελ δξάζε ηνπο ζηνπο εμήο 
ηνκείο: 

 
1. Σπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα εγρώξηα, επξσπατθά ή δηεζλή. 
2. Γσξεάλ ή επ’ ακνηβή δηνξγάλσζε εγρώξησλ θαη δηεζλώλ επηζηεκνληθώλ 

εκεξίδσλ, δηεκεξίδσλ, ζπκπνζίσλ, ζπλεδξίσλ ή/θαη  ζεκηλαξίσλ γηα ηελ 
πξνώζεζε ησλ αξρώλ θαη ησλ αμηώλ ηεο Θεσξεηηθήο θαη Δθαξκνζκέλεο 
Φηινζνθίαο. 

3. Έθδνζε πξσηόηππσλ επηζηεκνληθώλ έξγσλ, ηα νπνία εληάζζνληαη ζηνλ 
ρώξν ηεο Δθαξκνζκέλεο Φηινζνθίαο. 

4. Έθδνζε θηινζνθηθώλ πεξηνδηθώλ θαη εληύπσλ. 
5. Γεκηνπξγία Θεξηλώλ Σρνιείσλ θηινζνθηθνύ θαη επξύηεξνπ πνιηηηζκηθνύ 

ελδηαθέξνληνο. 
6. Γηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη δηαιέμεσλ θηινζνθηθνύ ελδηαθέξνληνο. 
7. Γηνξγάλσζε θαη/ή ππνζηήξημε Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ 

ζπλαθώλ κε ηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή πνπ ππεξεηνύλ ακθόηεξα ηα 
Δξγαζηήξηα, θαη ζε ζπλεξγαζία κε αθαδεκατθά ηδξύκαηα, επηζηεκνληθέο 
εηαηξείεο, ηλζηηηνύηα θαη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλώζεηο ηεο εκεδαπήο ή 
ηεο αιινδαπήο.  

8. Από θνηλνύ επηδίσμε ζπλεξγαζίαο θαη ππνγξαθήο ζρεηηθώλ πξσηνθόιισλ 
κε άιια ζπλαθή Δξγαζηήξηα, επηζηεκνληθέο εηαηξείεο, αθαδεκατθά 
ηδξύκαηα, ηλζηηηνύηα ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο, κε ζθνπό ηελ 
δεκηνπξγία εθηελνύο δηθηύνπ επηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο. 

9. Παξνρή ππεξεζηώλ θηινζνθηθνύ ή άιινπ πεξηερνκέλνπ θαηά ηα 
νξηδόκελα ζηνπο θαλνληζκνύο ησλ ζπλεξγαδνκέλσλ Δξγαζηεξίσλ. 
 

 
Άπθπο 3ο: Τποσπεώσειρ και Δικαιώματα των ςμβαλλόμενων  

 
Τα ζπκβαιιόκελα δηα ηνπ παξόληνο Πξσηνθόιινπ Σπλεξγαζίαο 

Δξγαζηήξηα αλαιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ πξνο αιιήινπο ακνηβαίεο 
ππνρξεώζεηο, ελώ παξάιιεια αλαγλσξίδνπλ ηα εμ απηώλ απνξξένληα 
δηθαηώκαηα: 

 
1. Τα δπν Δξγαζηήξηα δεζκεύνληαη λα αληαιιάζζνπλ ηερλνγλσζία θαη 

πιεξνθόξεζε σο πξνλνκηαθνί ζπλνκηιεηέο. 
2. Τα δπν Δξγαζηήξηα δεζκεύνληαη λα επηδηώθνπλ από θνηλνύ επηζηεκνληθέο 

δξάζεηο σο πξνλνκηαθνί εηαίξνη. 
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3. Τα δπν Δξγαζηήξηα δεζκεύνληαη λα παξέρνπλ ακνηβαία πξόζβαζε ζηα 
πεπξαγκέλα εθαηέξνπ. 

4. Τα δπν Δξγαζηήξηα δεζκεύνληαη λα πξνγξακκαηίδνπλ θαη λα 
πξαγκαηνπνηνύλ ηηο θνηλέο ηνπο δξάζεηο σο ηζόηηκνη εηαίξνη. 

5. Τα δπν Δξγαζηήξηα δεζκεύνληαη λα αλαθνηλώλνπλ ζηνπο δηθηπαθνύο 
ηόπνπο εθάζηνπ ηνλ θνηλό ηνπο πξνγξακκαηηζκό θαη ηηο αληίζηνηρεο 
δξάζεηο. 

 
Άπθπο 4ο: Διάπκεια 

 
Τν παξόλ Πξσηόθνιιν Σπλεξγαζίαο είλαη πεληαεηνύο δηάξθεηαο. 

Σπγθεθξηκέλα ζα ηειεί ελ ηζρύ από ηελ 1εΣεπηεκβξίνπ 2016 έσο θαη ηελ 31ε 

Απγνύζηνπ 2021. Τν Πξσηόθνιιν απηό δύλαηαη λα αλαλεσζεί γηα 
ηνπιάρηζηνλ πέληε επί πιένλ έηε θαηόπηλ θνηλήο απόθαζεο ησλ Γηεπζπληώλ 
ακθνηέξσλ ησλ Δξγαζηεξίσλ δηα ηεο ππνγξαθήο ζρεηηθνύ Πξσηνθόιινπ 
Αλαλέσζεο Σπλεξγαζίαο.  
 

Άπθπο 5ο: Ακποτελεύτιο  
 

Τν παξόλ Πξσηόθνιιν Σπλεξγαζίαο έρεη ζπληαρζεί ζε δύν πξσηόηππα 
εθ ησλ νπνίσλ ην έλα θπιάζζεηαη ζην αξρείν ηνπ Φηινζνθηθνύ Τερλνινγηθνύ 
Δξγαζηεξίνπ Δθαξκνζκέλεο θαη Οηθνινγηθήο Φηινζνθίαο ηνπ Δζληθνύ θαη 
Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, ελώ ην άιιν αληηζηνίρσο ζην αξρείν 
ηνπ Δξγαζηεξίνπ Θεσξεηηθήο θαη Δθαξκνζκέλεο Φηινζνθίαο, Ιζηνξίαο θαη 
Κνηλσληνινγίαο ησλ Δπηζηεκώλ θαη Τερλνινγίαο ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβηνπ 
Πνιπηερλείνπ. Τα Δξγαζηήξηα πνπ ζπλππνγξάθνπλ ην παξόλ πξσηόθνιιν 
δεζκεύνληαη γηα ηε δηαηήξεζε ζρεηηθνύ αξρείνπ ηεο κεηαμύ ηνπο ζπλεξγαζίαο 
θαη ηελ αλάξηεζή ηνπ ζηνλ δηθηπαθό ηνπο ηόπν. 
 
 

Αζήλα, Παξαζθεπή 15 Ινπιίνπ 2016 
 
 

Τα Σπκβαιιόκελα κέξε 
 
 

Γηα ην Φηινζνθηθό Τερλνινγηθό Δξγαζηήξην 
Δθαξκνζκέλεο θαη Οηθνινγηθήο Φηινζνθίαο 

ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ 
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 

 
 
 
 

Ο Γηεπζπληήο 
Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο 

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Δ.Κ.Π.Α. 

 

Γηα ην Δξγαζηήξην Θεσξεηηθήο θαη 
Δθαξκνζκέλεο Φηινζνθίαο, Ιζηνξίαο θαη 

Κνηλσληνινγίαο ησλ Δπηζηεκώλ θαη 
Τερλνινγίαο ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβηνπ 

Πνιπηερλείνπ 
 
 
 

Ο Γηεπζπληήο 
Κσλζηαληίλνο Θενιόγνπ 

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Δ.Μ.Π. 

 




