
                         

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Ινστιτούτου Διά Βίου Εκπαίδευσης του 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας (Ι.Δ.Β.Ε. Τ.Ε.Ι.
Αθήνας) με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου (Π.Σ.Α.Τ.)

Το Ι.Δ.Β.Ε. Τ.Ε.Ι. Αθήνας και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου, 
συνομολογούν τα ακόλουθα:

1. Την εγκαθίδρυση εκπαιδευτικής, επιστημονικής και ερευνητικής 
συνεργασίας, η οποία έχει ως αντικείμενο την Επικοινωνία, τη 
Διοίκηση, το Μάρκετινγκ και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, την 
ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, το σχεδιασμό και την 
πραγματοποίηση εκδόσεων κοινού ενδιαφέροντος, την παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών από το Τ.Ε.Ι. Αθήνας προς τον 
Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου σε ζητήματα τεχνολογίας, 
επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. και την από κοινού υλοποίηση 
ερευνητικών προγραμμάτων.

2. Την από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, 
όπως διαλέξεις, αυτοχρηματοδοτούμενα σεμινάρια κατάρτισης, 
προγράμματα δια βίου μάθησης, συνέδρια συμπόσια, κ.ά., όπως και 
με την επιμόρφωση των Ελλήνων και Ξένων Αθλητικών 
Συντακτών μέσω της «Ακαδημίας Αθλητικών Συντακτών» 
(Α.Κ.Α.Σ.).

3. Το πρωτόκολλο συνεργασίας αφορά συγκεκριμένες και 
προσδιορισμένες ενέργειες και δράσεις οι οποίες αναπτύσσονται 
από κοινού και όχι το σύνολο των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και 
άλλων δραστηριοτήτων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Πανελλήνιου 
Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου. Το πρωτόκολλο δεν δεσμεύει κανένα 
από τα συμβαλλόμενα μέρη για αποκλειστική συνεργασία, τα 
οποία μπορούν να αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους είτε 
ανεξάρτητα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς και 
ερευνητικούς φορείς.

4. Τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής ανάπτυξης του Αθλητικού 
Τουρισμού στην Ελλάδα με κοινή συνεργασία μελών του Ε.Π. του 
Τ.Ε.Ι. Αθήνας και μελών του Δ.Σ. του Π.Σ.Α.Τ.



5. Το παρόν Πρωτόκολλο Συνεργασίας θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι τη 
λήξη της θητείας της Διοίκησης του Ι.Δ.Β.Ε. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, η 
οποία ορίζεται ως η 31η Αυγούστου 2017.
Δύναται να ανανεωθεί κατόπιν σχετικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
από τα συμβαλλόμενα μέρη.

6. Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου, 
προτίθενται να συνεργαστούν στο πλαίσιο πραγματοποίησης της 
πρακτικής άσκησης των φοιτητών.
Κοινή θέση των φορέων είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου 
συνεργασίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Π.Σ.Α.Τ., ικανό να 
ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις των φοιτητών, όπως 
αυτές διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας από τις τεχνολογικές 
εξελίξεις.

7. Το παρόν Πρωτόκολλο Συνεργασίας έχει συνταχθεί σε δύο 
πρωτότυπα, εκ των οποίων το ένα αποδόθηκε στον Πανελλήνιο 
Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου και το άλλο το έλαβε το Ι.Δ.Β.Ε. του 
Τ.Ε.Ι. Αθήνας, το οποίο και θα αναρτηθεί στο δικτυακό του τόπο.
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