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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 
 
 

Μεταξύ 
  

του 
 

Εργαστηρίου Υπολογιστικής Υφολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

 
 

και του 
 

Ερευνητικού Εργαστηρίου Λογοτεχνικών Ειδών και Ιστορίας της Λογοτεχνίας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης 
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Στην Αθήνα, σήμερα, 6 Μαΐου 2019 και ημέρα Δευτέρα, 
 

το 
 

Εργαστήριο Υπολογιστικής Υφολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου της Αθήνας, εκπροσωπούμενο από τον Διευθυντή του, Καθηγητή 
Γιώργο Μικρό 

και το 
 

Ερευνητικό Εργαστήριο Λογοτεχνικών Ειδών και Ιστορίας της Λογοτεχνίας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, εκπροσωπούμενο από τη Διευθύντριά του, Επίκουρη 
καθηγήτρια Αναστασία Νάτσινα 

 
υπογράφουν το παρόν Πρωτόκολλο Συνεργασίας 

 
 

Άρθρο 1: Προοίμιο 
 
Δεδομένου του ευρύτατου πεδίου θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος και των 
αντιστοίχως μεγάλων δυνατοτήτων γόνιμης επιστημονικής συνεργασίας, τα δύο μέρη, 
δια του παρόντος Πρωτοκόλλου Συνεργασίας εκφράζουν και πιστοποιούν την 
απόφασή τους να συνεργασθούν και να συντονίσουν τη δράση τους σε τομείς κοινού 
ενδιαφέροντος, οι οποίοι περιγράφονται στο Άρθρο 2 του παρόντος. Προς τούτοις, τα 
συμβαλλόμενα μέρη αντιλαμβάνονται τη σύναψη και υπογραφή του παρόντος ως 
εφαλτήριο ευρύτερης διεπιστημονικής συνεργασίας, διαλόγου και αλληλεπίδρασης 
μεταξύ τους.  
 

Άρθρο 2: Αντικείμενα της συνεργασίας 
 
Το Εργαστήριο Υπολογιστικής Υφολογίας ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2017 ΦΕΚ τ. Β΄ 
1305 13/4/2017). Ανήκει στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Εργαστήριο εξυπηρετεί 
ερευνητικές, διδακτικές, εκπαιδευτικές, συμβουλευτικές, επιμορφωτικές, συνεδριακές 
και εκδοτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Υπολογιστικής Υφολογίας με 
εφαρμογή στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και της Δικαστικής 
Γλωσσολογίας. 
 
Το Ερευνητικό Εργαστήριο Λογοτεχνικών Ειδών και Ιστορίας της Λογοτεχνίας 
ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2015 (ΦΕΚ τ. Β΄1797 20/8/2015, τροποποίηση 
εσωτερικού κανονισμού ΦΕΚ τ. Β΄ 3788 23/11/2016). Ανήκει στον Τομέα 
Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης και είναι ενταγμένο στο Κέντρο Ερευνών και Μελετών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. Το εργαστήριο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές 
ανάγκες στην περιοχή της φιλολογίας όσον αφορά τα λογοτεχνικά είδη και την 
ιστορία της λογοτεχνίας.   
 
Ανάμεσα στους σκοπούς και των δύο Εργαστηρίων είναι η συνεργασία με 
ακαδημαϊκούς φορείς σε περιοχές κοινού ενδιαφέροντος, με συναφείς στόχους.  
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Οι δύο ανωτέρω φορείς [στο εξής: Συμβαλλόμενοι] διά του παρόντος Πρωτοκόλλου 
Συνεργασίας δεσμεύονται να συνεργασθούν και να συντονίσουν τη δράση τους στους 
εξής τομείς:  
 

1. Ανταλλαγή ιδεών, τεχνογνωσίας και αμοιβαία υποστήριξη των δράσεων 
εκάστου φορέα. 

2. Από κοινού συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα εγχώρια, ευρωπαϊκά ή 
διεθνή ως προνομιακοί εταίροι. 

3. Διοργάνωση εγχώριων και διεθνών επιστημονικών ημερίδων, διημερίδων, 
συμποσίων, συνεδρίων ή/και σεμιναρίων για την προώθηση του σχετικού με 
την εξ αποστάσεως μελέτη της λογοτεχνίας επιστημονικού διαλόγου. 

4. Έκδοση επιστημονικών έργων, περιοδικών και εντύπων σχετικών με τα 
αντικείμενα που έκαστος των Συμβαλλομένων υπηρετεί, ή με εκείνα στα 
οποία και οι δύο από κοινού επιλέγουν να εστιάσουν. 

 
 

Άρθρο 3: Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων 
 
Οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν τις παρακάτω προς αλλήλους αμοιβαίες 
υποχρεώσεις, ενώ παράλληλα αναγνωρίζουν τα εξ αυτών απορρέοντα δικαιώματα: 
 

1. Οι Συμβαλλόμενοι δεσμεύονται να ανταλλάσσουν τεχνογνωσία και 
πληροφόρηση ως προνομιακοί συνομιλητές. 

2. Οι Συμβαλλόμενοι δεσμεύονται να επιδιώκουν από κοινού επιστημονικές 
δράσεις ως προνομιακοί εταίροι. 

3. Οι Συμβαλλόμενοι δεσμεύονται να παρέχουν αμοιβαία πρόσβαση στα 
πεπραγμένα εκατέρου. 

4. Οι Συμβαλλόμενοι δεσμεύονται να προγραμματίζουν και να πραγματοποιούν 
τις κοινές τους δράσεις ως ισότιμοι εταίροι. 

5. Οι Συμβαλλόμενοι δεσμεύονται να ανακοινώνουν στους δικτυακούς τόπους 
εκάστου τον κοινό τους προγραμματισμό και τις αντίστοιχες δράσεις. 

 
Άρθρο 4:  Διάρκεια 

 
Το παρόν Πρωτόκολλο Συνεργασίας είναι διάρκειας πέντε ετών. Συγκεκριμένα θα 
τελεί εν ισχύ από την 6η Μαΐου 2019 έως και την 6η Μαΐου 2024. Το Πρωτόκολλο 
αυτό δύναται να ανανεωθεί για τουλάχιστον πέντε επί πλέον έτη κατόπιν κοινής 
απόφασης των συμβαλλομένων μερών διά της υπογραφής σχετικού Πρωτοκόλλου 
Ανανέωσης Συνεργασίας 
 

Άρθρο 5: Ακροτελεύτιο 
 
Το παρόν Πρωτόκολλο Συνεργασίας έχει συνταχθεί σε δύο πρωτότυπα 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, 6 Μαΐου 2019 
 

Τα Συμβαλλόμενα μέρη 
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Για το Εργαστήριο Υπολογιστικής 
Υφολογίας                          
του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 
 
 
 
 
 
Ο Διευθυντής 
 
Γιώργος Μικρός  
Καθηγητής Υπολογιστικής και 
Ποσοτικής Γλωσσολογίας 
 

Για το Ερευνητικό Εργαστήριο 
Λογοτεχνικών Ειδών και Ιστορίας της 
Λογοτεχνίας  
του Πανεπιστημίου Κρήτης 
 
 
 
 
 
Η Διευθύντρια 
 
Αναστασία Νάτσινα 
Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελληνικής 
Φιλολογίας

 
 
 


