ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μεταξύ του
Εργαστηρίου «Παπυρολογίας και Παλαιογραφίας» του Τμήματος Ελληνικής
Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
και του
Εργαστηρίου «Ελεύθερου Λογισμικού και Ψηφιακής Τυπογραφίας» του Τμήματος
Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Στην Αθήνα σήμερα, 7 Οκτωβρίου 2019 και ημέρα Δευτέρα
το Εργαστήριο Παπυρολογίας και Παλαιογραφίας εκπροσωπούμενο από την
Χαρίκλεια Ιωαννίδου
και
το Εργαστήριο Ελεύθερου Λογισμικού και Ψηφιακής Τυπογραφίας
εκπροσωπούμενο από τον Αντώνιο Τσολομύτη

υπογράφουν το παρόν Πρωτόκολλο Συνεργασίας
Άρθρο 1: Προοίμιο
Δεδομένου του ευρύτατου πεδίου θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος και των
αντιστοίχως μεγάλων δυνατοτήτων γόνιμης επιστημονικής συνεργασίας, τα δυο μέρη
δια του παρόντος Πρωτοκόλλου Συνεργασίας εκφράζουν και πιστοποιούν την
απόφασή τους να συνεργασθούν και να συντονίσουν την δράση τους σε τομείς
κοινού ενδιαφέροντος, οι οποίοι περιγράφονται στο Άρθρο 2 του παρόντος. Προς
τούτοις, αμφότερα τα μέρη αντιλαμβάνονται την σύναψη και υπογραφή του
παρόντος ως εφαλτήριο ευρύτερης διεπιστημονικής συνεργασίας, διαλόγου και
αλληλεπίδρασης μεταξύ των οικείων Οικείων Φορέων με στόχο την ανάπτυξη των
συναδελφικών σχέσεων στον τομέα της παιδείας, του πολιτισμού και της
επιστημονικής έρευνας.
Άρθρο 2: Αντικείμενα της Συνεργασίας
Το Εργαστήριο Παπυρολογίας και Παλαιογραφίας ιδρύθηκε το 2015 (Φ.Ε.Κ.
1057/5-6-15). Ανήκει στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, του οποίου αποτελεί
ανεξάρτητη δομή. Σκοπός του είναι η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών του ιδίως στην περιοχή της
Παπυρολογίας και Παλαιογραφίας. Το Εργαστήριο αποβλέπει στην κάθε μορφής
συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και διακρατικούς φορείς. Στους στόχους του
εντάσσεται, επίσης, η συνεργασία με αντίστοιχα Εργαστήρια, Ερευνητικά Κέντρα,
συναφείς κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς και ακαδημαϊκά ιδρύματα ελληνικά και
της αλλοδαπής. Στις κύριες επιδιώξεις του ανήκουν, μεταξύ άλλων, η διοργάνωση
επιστημονικών εκδηλώσεων (ημερίδων και συνεδρίων), η έκδοση επίτομων έργων,
επιστημονικών σειρών και επιστημονικού περιοδικού, καθώς και η πρόσκληση
σημαντικών Ελλήνων και ξένων επιστημόνων.
Το Εργαστήριο Ελεύθερου Λογισμικού και Ψηφιακής Τυπογραφίας ιδρύθηκε στις 3
Μαΐου 2019 (ΦΕΚ. Τεύχος Β’, 1486/03.05.2019) υπάγεται στο Τμήμα Μαθηματικών
του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μεταξύ άλλων αποσκοπεί στην
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1. παροχή τεχνικής υποστήριξης της έρευνας στο Τμήμα (πχ υπολογιστικός
χρόνος, εξυπηρετητές λογισμικού υψηλών προδιαγραφών κλπ),
2. η ενίσχυση και συμπλήρωση του διδακτικού έργου του Τμήματος όπως
παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού,
3. η παραγωγή, απόκτηση και διάδοση τεχνογνωσίας σε σύγχρονα θέματα
Ελεύθερου Λογισμικού, καθώς και την προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού
ως βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης για την κάλυψη εκπαιδευτικών και
ερευνητικών αναγκών,
4. η υποστήριξη και ανάπτυξη Μαθηματικού (και βοηθητικού) Λογισμικού και
διάδοση και συντήρηση ανοιχτών προτύπων στον Ακαδημαϊκό χώρο,
5. η έρευνα στο χώρο της Ιστορίας της τυπογραφίας με έμφαση στη
Μαθηματική Τυπογραφία όπως αυτή αναπτύχθηκε στην Ελλάδα.
6. την ανάληψη εκτέλεσης ερευνητικών, επιμορφωτικών και αναπτυξιακών
έργων ή μελετών από άλλους φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς.
7. Την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα συναφή εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα
και ΑΕΙ της Ελλάδας και της αλλοδαπής, με στόχο την ενίσχυση της
διεπιστημονικής έρευνας στα αντικείμενα του ενδιαφέροντός του.
8. την παραγωγή γνώσεων που μπορούν να μετασχηματιστούν σε υπηρεσίες &
προϊόντα και μπορούν να αξιοποιηθούν από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
9. την ανάπτυξη δράσεων σε συνέργεια με τις τοπικές κοινωνίες όπου εδρεύει το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αποσκοπώντας στην ευρύτερη αξιοποίηση των
Τεχνολογιών Πληροφορικής και ειδικότερα των πεδίων ενδιαφέροντος του
Ελεύθερου Λογισμικού σε σύγχρονες πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές
δραστηριότητες των πολιτών για τη βελτίωση του κοινωνικού τους βίου.
Τα δυο εργαστήρια δια του παρόντος Πρωτοκόλλου Συνεργασίας δεσμεύονται να
συνεργασθούν και να συντονίσουν την δράση τους στους εξής τομείς:
1. Ανταλλαγή ερευνητών για την διεξαγωγή από κοινού ερευνητικών
δραστηριοτήτων.
2. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα εγχώρια, ευρωπαϊκά ή διεθνή.
3. Ανταλλαγή εκπαιδευτικού και εξειδικευμένου υλικού.
4. Δωρεάν ή επ’ αμοιβή διοργάνωση εγχώριων και διεθνών επιστημονικών
ημερίδων, διημερίδων, συμποσίων, συνεδρίων ή/και σεμιναρίων, διαλέξεων
και εκθέσεων για την προώθηση των αρχών και των αξιών των Τομέων
ενασχόλησής τους
5. Έκδοση πρωτότυπων επιστημονικών έργων, τα οποία εντάσσονται στον χώρο
δραστηριοποίησής τους.
6. Έκδοση περιοδικών και εντύπων.
7. Δημιουργία Θερινών Σχολείων εξειδικευμένου και ευρύτερου πολιτισμικού
ενδιαφέροντος.
8. Διοργάνωση και/ή υποστήριξη Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
συναφών με την επιστημονική περιοχή που υπηρετούν αμφότερα τα
Εργαστήρια, και σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιστημονικές
εταιρείες, ινστιτούτα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
9. Από κοινού επιδίωξη συνεργασίας και υπογραφής σχετικών πρωτοκόλλων με
άλλα συναφή Εργαστήρια, επιστημονικές εταιρείες, ακαδημαϊκά ιδρύματα,
ινστιτούτα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με σκοπό την δημιουργία
εκτενούς δικτύου επιστημονικής συνεργασίας.
10. Παροχή υπηρεσιών παπυρολογικού, παλαιογραφικού ή άλλου περιεχομένου
κατά τα οριζόμενα στους κανονισμούς των συνεργαζομένων Εργαστηρίων.
Άρθρο 3: Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλόμενων
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Τα συμβαλλόμενα δια του παρόντος Πρωτοκόλλου Συνεργασίας Εργαστήρια
αναλαμβάνουν τις παρακάτω προς αλλήλους αμοιβαίες υποχρεώσεις, ενώ παράλληλα
αναγνωρίζουν τα εξ αυτών απορρέοντα δικαιώματα:
1. Τα δυο Εργαστήρια δεσμεύονται να ανταλλάσσουν τεχνογνωσία και
πληροφόρηση ως προνομιακοί συνομιλητές.
2. Τα δυο Εργαστήρια δεσμεύονται να επιδιώκουν από κοινού επιστημονικές
δράσεις ως προνομιακοί εταίροι.
3. Τα δυο Εργαστήρια δεσμεύονται να παρέχουν αμοιβαία πρόσβαση στα
πεπραγμένα εκατέρου.
4. Τα δυο Εργαστήρια δεσμεύονται να προγραμματίζουν και να
πραγματοποιούν τις κοινές τους δράσεις ως ισότιμοι εταίροι.
5. Τα δυο Εργαστήρια δεσμεύονται να ανακοινώνουν στους δικτυακούς τόπους
εκάστου τον κοινό τους προγραμματισμό και τις αντίστοιχες δράσεις.
Άρθρο 4°: Διάρκεια
Το παρόν Πρωτόκολλο Συνεργασίας είναι 3ετούς διάρκειας. Συγκεκριμένα θα τελεί
εν ισχύ από την 7 Οκτωβρίου 2019 έως και την 7 Οκτωβρίου 2022. Το Πρωτόκολλο
αυτό δύναται να ανανεωθεί για τουλάχιστον πέντε επί πλέον έτη κατόπιν κοινής
απόφασης των Διευθυντών αμφοτέρων των Εργαστηρίων δια της υπογραφής
σχετικού Πρωτοκόλλου Ανανέωσης Συνεργασίας.
Άρθρο 5°: Ακροτελεύτιο
Το παρόν Πρωτόκολλο Συνεργασίας έχει συνταχθεί σε δύο πρωτότυπα εκ των
οποίων το ένα φυλάσσεται στο αρχείο του Εργαστηρίου Παπυρολογίας και
Παλαιογραφίας, ενώ το άλλο αντιστοίχως στο αρχείο του Εργαστηρίου Ελεύθερου
Λογισμικού και Ψηφιακής Τυπογραφίας. Τα Εργαστήρια που συνυπογράφουν το
παρόν πρωτόκολλο δεσμεύονται για τη διατήρηση σχετικού αρχείου της μεταξύ τους
συνεργασίας και την ανάρτησή του στον δικτυακό τους τόπο.
Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2019
Τα Συμβαλλόμενα μέρη
Για το Εργαστήριο Παπυρολογίας και
Παλαιογραφίας
Η Διευθύντρια

Για το Εργαστηρίου Ελεύθερου
Λογισμικού και Ψηφιακής Τυπογραφίας
Ο Διευθυντής

Χαρίκλεια Ιωαννίδου
Καθηγήτρια

Αντώνιος Τσολομύτης
Καθηγητής
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