
                                          

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 

ΜΕΣΑΞΤ 

ΣΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 

ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΏΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΕΑΛΙΑ 

ΚΑΙ 

ΣΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ 

ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

ήκεξα 19 Απξηιίνπ 2021 ππεγξάθε Μλεκόλην δηεηνύο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ 

Ερεσνηηικού Εργαζηηρίοσ σζηημάηων Τπολογιζηών ηνπ Σκήκαηνο Ψεθηαθώλ 

πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, ην νπνίν δηεπζύλεηαη θαη εθπξνζσπείηαη από 

ηνλ Αναπληρωηή καθηγηηή Αδάμ Γεώργιο, θαη ηνπ Ερεσνηηικού Εργαζηηρίοσ 

Σετνολογίας σζηημάηων Τπολογιζηών και Δικηύων ηνπ Σκήκαηνο Εθαξκνζκέλεο 

Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ην νπνίν δηεπζύλεηαη θαη εθπξνζσπείηαη από 

ηνλ Καθηγηηή Ροσμελιώηη Μάνο. 

 

Σν κλεκόλην ζπλεξγαζίαο ζηνρεύεη ζηελ από θνηλνύ πξνώζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο, 

επηζηεκνληθήο θαη εξεπλεηηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ δύν εξεπλεηηθώλ εξγαζηεξίσλ, ζην πιαίζην 

ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ ζηόρσλ ηνπο, κε ζαθή πξνζαλαηνιηζκό θαη έκθαζε ζηε δηεζλή 

παξνπζία, ζηελ εμσζηξέθεηα θαη ζηηο απμαλόκελεο απαηηήζεηο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο. 

 

Σν κλεκόλην ζπλεξγαζίαο πεξηιακβάλεη: 

 πλεξγαζία ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζηελ έξεπλα γηα ηελ από θνηλνύ ππνβνιή 

εξεπλεηηθώλ πξνηάζεσλ. 

 Αληαιιαγή επηζηεκνληθώλ πιεξνθνξηώλ θαη εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ θαη ζηελ από θνηλνύ 

δεκνζίεπζε εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ ησλ θνηλώλ εξεπλεηηθώλ έξγσλ. 

 πλεξγαζία ζηε ζπλεπίβιεςε δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ. 

 Οξγάλσζε θνηλώλ επηζηεκνληθώλ θαη αθαδεκατθώλ εθδειώζεσλ. 

 Αμηνπνίεζε δηαζέζηκσλ πόξσλ όπσο επηζηεκνληθώλ νξγάλσλ θαη επηζηεκνληθνύ 

ινγηζκηθνύ. 

 Ακνηβαίεο επηζθέςεηο εξεπλεηώλ θαη κειώλ ΔΕΠ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θνηλώλ ζηόρσλ 

θαη ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο. 

 

Σν Μλεκόλην πλεξγαζίαο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη θάζε άιιε εξεπλεηηθή ή/θαη 

αθαδεκατθή δξαζηεξηόηεηα πνπ απνβιέπεη ζην θνηλό όθεινο θαη ζπλαπνθαζίδεηαη από ηνπο 

δπν εηαίξνπο. Οη όξνη ζπλεξγαζίαο γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα πνπ απνξξέεη από 

ην παξόλ Μλεκόλην πλεξγαζίαο ζα εμεηάδεηαη θαη ζα εγθξίλεηαη ακνηβαία από ηα κέιε 

εγγξάθσο, πξν ηεο έλαξμεο απηήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο, θαη δύλαηαη λα ππόθεηληαη θαη ζε 

εηδηθέο ζπκθσλίεο. Σν Μλεκόλην πλεξγαζίαο δελ απνηειεί κηα ηππηθή λνκηθή 

ζρέζε/δέζκεπζε κεηαμύ ησλ δύν ζεζκηθώλ νξγάλσλ. 



                                          

Σν Μλεκόλην πλεξγαζίαο ζα είλαη ζε ηζρύ γηα δύν (2) έηε από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο 

ηνπ. Η ηζρύο ηνπ Μλεκνλίνπ κπνξεί λα παξαηαζεί κε θνηλή έγγξαθε ζπκθσλία ησλ δύν 

ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ. 

 

ΤΠΟΓΡΑΦΕ 

 
Εξγαζηήξην πζηεκάησλ Τπνινγηζηώλ 

Σκήκα Ψεθηαθώλ πζηεκάησλ 

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 

Εξγαζηήξην Σερλνινγίαο πζηεκάησλ 

Τπνινγηζηώλ θαη Δηθηύσλ 

Σκήκα Εθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

 

 
 

 

 

 

Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Γεώξγηνο Αδάκ 

Δηεπζπληήο 

 
Ηκεξνκελία: 19-4-2021 

Μάλνο Ρνπκειηώηεο 

Δηεπζπληήο 

 
Ηκεξνκελία: 19-4-2021 
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