
                                                                                                                      

 

 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ    ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

 
 
Στην Αθήνα σήμερα 20 Δεκεμβρίου 2022 μεταξύ: 
 

1. αφενός του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό 
Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών» που εδρεύει στην Βενετία 
της Ιταλίας και εκπροσωπείται από τον Καθηγητή Βασίλειο Κουκουσά  

2. αφετέρου της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης που εδρεύει στην Κομοτηνή (οδός Παν. Τσαλδάρη, αρ.1  
69100) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον 
Κοσμήτορα αυτής Καθηγητή Εμμανουήλ  Γερ. Βαρβούνη.  

 
Αφού ελήφθησαν υπόψιν: 

Α. Οι διατάξεις: 
1) Του ν. 4505/2017 «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών 

και άλλες διατάξεις». (Α’ 189) 
2) Του ν. 4957/2022 «Νέοι ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση 

της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και 
λοιπές διατάξεις». (Α’141) 

 
Β. Οι αποφάσεις: 

1) Η σχετική απόφαση της Εποπτικής Επιτροπής του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών 
και Μεταβυζαντινών Σπουδών. 

2) Η από 17/81/19.12.2022(ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/22547/863/30.12.2022 απόφαση της Συγκλήτου 
του ΔΠΘ, που ελήφθη σε συνέχεια της από 3ης/12.12.2022( Α.Π.: 
ΔΠΘ/ΣΚΑΕ/22541/250/12.12.2022) απόφασης της Κοσμητείας της Σχολής Κλασικών 
και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 

 
Συμφωνούνται τα ακόλουθα: 

 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ: 
 
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και η Σχολή 
Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ. (στο εξής «Εταίροι»), αμοιβαία 
κατανοώντας τη σημασία της προώθησης της επιστημονικής, ερευνητικής, 
εκπαιδευτικής, και πολιτιστικής τους συνεργασίας και επιθυμώντας την ενδυνάμωση 
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της εν λόγω συνεργασίας προς όφελος και των δύο μερών, συναποδέχονται τους 
ακόλουθους όρους του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας, ως εξής: 

         
Άρθρο 1 Σκοπός -Αντικείμενο 

 
1. Σκοπός του Μνημονίου είναι η προώθηση και ενδυνάμωση της επιστημονικής,  
ερευνητικής, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής συνεργασίας των δύο μερών, στο πλαίσιο 
της κείμενης νομοθεσίας και των κανονισμών, που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία 
ενός εκάστου των Εταίρων. 
Συμφωνείται ότι στο πλαίσιο του παρόντος και εξ αυτού δεν γεννώνται δικαιώματα 
ή/και υποχρεώσεις των Εταίρων. Ουδεμία γενική ή/και ειδική οικονομική 
δέσμευση/υποχρέωση απορρέει από το παρόν Μνημόνιο για οποιοδήποτε από τα 
συμβαλλόμενα μέρη.   
 
2. Για την  υλοποίηση όλων των δράσεων του Μνημονίου οι Εταίροι μπορούν να 
ορίζουν υπεύθυνους συντονιστές. Η Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών με 
την παρούσα ορίζει στη θέση του υπεύθυνου συντονιστή αυτού τον Κοσμήτορα της 
Σχολής Καθηγητή κ. Εμμανουήλ  Γ. Βαρβούνη. Στις Δράσεις του Μνημονίου δύναται να 
συμμετέχουν όλα τα Τμήματα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του 
Δ.Π.Θ. 
 
3. Κάθε Εταίρος θα ενθαρρύνει τις αμοιβαίες επαφές και συνεργασίες μεταξύ μελών 
του ακαδημαϊκού και λοιπού προσωπικού, ερευνητικών υποτρόφων, υποψηφίων 
διδακτόρων, μεταδιδακτόρων, και μεταπτυχιακών φοιτητών και εξωτερικών 
συνεργατών σε κάθε είδους ερευνητικά ή εκπαιδευτικά έργα, εργαστήρια, 
προγράμματα και σχήματα.  
 
Ειδικότερα, οι Εταίροι θα επιδιώξουν τις ακόλουθες μορφές συνεργασίας, σε αμοιβαίας 
συμφωνίας και αποδοχής πεδία και γνωστικά αντικείμενα: 

 ανταλλαγές, επισκέψεις και παροχές διευκολύνσεων/ φιλοξενίας, στο πλαίσιο της 
ειδικής φυσιογνωμίας και των δυνατοτήτων που κάθε Εταίρος διαθέτει, σε όλες τις 
παραπάνω κατηγορίες ακαδημαϊκού και λοιπού προσωπικού, ερευνητικών 
υποτρόφων, υποψηφίων διδακτόρων, μεταδιδακτόρων, για επιστημονικούς 
ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς σκοπούς. 

 κοινές επιστημονικές, ερευνητικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις, καθώς 
και ενέργειες/διοργανώσεις προβολής του έργου των Εταίρων σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο  

 ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας που κάθε Εταίρος διαθέτει σε διάφορα 
ειδικά πεδία (π.χ. αρχειακής έρευνας για ερευνητικούς σκοπούς, διαχείρισης 
αρχείων, πολιτιστικών θησαυρών, μνημειακού και κτηριακού πλούτου, συνδρομής 
σε έκτακτα γεγονότα και προβλήματα κ.λ.π.) 

 
Για την υλοποίηση του σκοπού του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας, οι δύο Εταίροι 
μπορούν να εξειδικεύσουν, στη βάση αμοιβαίων συμφωνιών, τη συνεργασία τους, με: 

 την υποστήριξη ερευνητικών διαδικασιών και προγραμμάτων σε τομείς συναφών 
κατευθύνσεων μεταξύ των Εταίρων σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό 
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και μεταδιδακτορικό επίπεδο και προγραμμάτων για την κατάρτιση επιστημόνων 
με γνωστικά αντικείμενα σχετικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό των Εταίρων. 

 την από κοινού διοργάνωση επιστημονικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών 
δράσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο όπως 
επιστημονικών συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
και σεμιναρίων, επιστημονικών εκδόσεων,  εκθέσεων και ενεργειών προβολής και 
προώθησης του έργου που επιτελείται από κάθε Εταίρο, ή/και την υποστήριξη και 
συμμετοχή ενός εκάστου των Εταίρων σε αντίστοιχες δράσεις του άλλου, που 
αναλαμβάνονται  σε συνεργασία με τρίτους φορείς, ιδρύματα, οργανισμούς κ.λ.π. 

 τη διευκόλυνση του πάσης φύσεως ερευνητικού, επιστημονικού, εκπαιδευτικού 
και πολιτιστικού (π.χ. αρχειακού, ιστορικού, αρχαιολογικού, ιστορίας της τέχνης, 
φιλολογικού, μουσειακού, τεκμηρίωσης, διάσωσης και ανάδειξης πολιτιστικών 
αγαθών κ.λ.π.) έργου, στους χώρους δράσης και επιρροής ενός εκάστου Εταίρου, 
με αμοιβαία εποπτεία και επιστημονική συνδρομή προς τους επιτελούντες το 
συγκεκριμένο έργο, από υπεύθυνους επιβλέποντες που θα ορίζουν κατά 
περίπτωση από κοινού οι Εταίροι με τη γενική εποπτεία των υπεύθυνων 
συντονιστών. 

 
 

Άρθρο 2 Διάρκεια/Παράταση 
 

Το παρόν Μνημόνιο ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημέρα υπογραφής του, ήτοι μέχρι 
την 15/12/2027. Ρητά συμφωνείται η δυνατότητα παράτασης του παρόντος για πέντε 
(5) πλέον έτη, μετά από έγγραφη συμφωνία των Εταίρων.   
 
 

Άρθρο 3  Προστασία προσωπικών δεδομένων 
 

Οι εταίροι αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι, όταν επεξεργάζονται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, θα 
συμμορφώνονται με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα (Κανονισμός ΕΕ 2016/679, ημεδαπή νομοθεσία καθώς και 
τυχόν αποφάσεις, εγκεκριμένους κώδικες δεοντολογίας ή μηχανισμούς πιστοποίησης, 
που θα εκδοθεί από κάθε αρμόδια εποπτεύουσα αρχή –καλούμενων από κοινού 
«Νομοθεσία»). 
 
            

Άρθρο 4  Διανοητική Ιδιοκτησία 
 
1. Η παραγόμενη γνώση αποτελεί ιδιοκτησία του Εταίρου, ο οποίος την παράγει. 

2. Κάθε Εταίρος δικαιούται να δημοσιεύσει Γνώση, η οποία παράχθηκε από το έτερο 
μέρος μόνο με έγγραφη συναίνεση (προηγούμενη έγγραφη σύμφωνη γνώμη) του 
μέρους αυτού. 

3. Κάθε Εταίρος δύναται, μόνο με την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του ετέρου 
συμβαλλομένου μέλους, να προβαίνει στην παρουσίαση με οποιοδήποτε τρόπο των 
στοιχείων που ελήφθησαν, στην επεξεργασία αυτών, των αποτελεσμάτων που 
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προέκυψαν και των συμπερασμάτων που εξήχθησαν, σε οποιαδήποτε φάση της 
συνεργασίας, οφείλει όμως να αναφέρεται και να προβάλει και τους δύο Εταίρους 
ώστε να είναι κατανοητή η συμβολή αμφοτέρων των Εταίρων στην επιτυχή έκβαση της 
σύμπραξης. 
 
 

Άρθρο 5  Καταγγελία 
 
Η συμφωνία είναι δυνατόν να καταγγελθεί γραπτώς  πριν από τη λήξη της 
προβλεπόμενης διάρκειας. Η καταγγελία πρέπει να γνωστοποιηθεί στον 
αντισυμβαλλόμενο Εταίρο τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη ισχύος της 
συμφωνίας. 
 
 

Άρθρο 6  Επίλυση Διαφορών 
 

Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας διέπεται  από την Ελληνική Νομοθεσία. Κάθε 
διαφορά, διαφωνία ή αμφισβήτηση μεταξύ των μερών απορρέουσα η σχετιζόμενη  με 
το παρόν θα επιλύεται καταρχάς με απόπειρα φιλικής διευθετήσεως. Σε περίπτωση 
αποτυχίας της  διαδικασίας φιλικής επίλυσης, οι σχετικές διαφορές θα διευθετούνται 
με εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου από τα Δικαστήρια της Κομοτηνής, στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα των οποίων οι Εταίροι ρητώς συμφωνούν ότι υπάγουν τις 
διαφορές τους από την εφαρμογή του παρόντος. 

Ρητά και ανεπιφύλακτα αναγνωρίζεται και συμφωνείται από τους Εταίρους ότι το 
παρόν Μνημόνιο δε δημιουργεί οποιαδήποτε σχέση νομικής εξάρτησης μεταξύ τους 
και ότι ουδείς όρος του παρόντος θεμελιώνει ή δύναται να θεμελιώσει μεταξύ τους 
σχέση αντιπροσωπείας, εντολής, άμεσης ή έμμεσης πληρεξουσιότητας, κοινωνίας και 
εν γένει οποιαδήποτε άλλη σχέση πέραν εκείνης που περιγράφεται στην παρούσα. 
 
 Το παρόν συντάχθηκε σε δύο (2) όμοια αντίτυπα και αφού διαβάστηκε υπογράφεται 
από τους Εταίρους ως κατωτέρω. Κάθε εταίρος έλαβε από ένα, πρωτοτύπως  
υπογεγραμμένο αντίτυπο. 
 
Για το Ελληνικό Ινστιτούτο                                          Για τη Σχολή Κλασικών και   
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών                              και Ανθρωπιστικών Σπουδών  
Σπουδών Βενετίας                                                         του Δ.Π.Θ. 
                                                                          
 
              Ο Πρόεδρος                                                                   Ο Κοσμήτορας 
                                                                                      
 

 

 

                                                                                                        
                                                                                                       
Καθηγητής Βασίλειος Κουκουσάς                          Καθηγητής Εμμανουήλ  Γ. Βαρβούνης 
 


