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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

μεταξύ των 
 

Εργαστήριο Πολυμέσων, Ασφάλειας και Δικτύωσης, 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 
και 

 
Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών, 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 
Το παρόν μνημόνιο συνεργασίας (ΜΣ) συνάπτεται από και μεταξύ των Εργαστηρίου Πολυμέσων, 
Ασφάλειας και Δικτύωσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, εφεξής "MSNL", με καταχωρημένη διεύθυνση 
στην οδό Εγνατία 156, 54636 Θεσσαλονίκη και του Εργαστηρίου Συστημάτων Υπολογιστών και 
Επικοινωνιών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εφεξής "CCSL", με καταχωρημένη διεύθυνση στην 
οδό Τροίας 2, Κιμώλου και Σπετσών, Αθήνα. Το MSNL και το CCSL αναφέρονται συλλογικά ως "Μέρη" ή 
μεμονωμένα ως "Μέρος". 
 
1. Σκοπός 
 
Τα μέρη αναγνωρίζουν τα οφέλη που θα προκύψουν από τη σύμπραξη, τη συνεργασία και την αμοιβαία 
συνεισφορά στην προσπάθεια περαιτέρω προώθησης και κατανόησης της Ασφάλειας Πληροφοριών 
(εφεξής «Επιστημονικό Πεδίο»).  
 
Σκοπός του παρόντος μνημονίου συνεργασίας είναι να καθορίσει τις περιοχές θεμελιώδους, ακαδημαϊκής 
έρευνας στους οποίους τα Μέρη επιθυμούν να συνεργαστούν στο μέλλον προς αμοιβαίο όφελός τους και 
για την προώθηση ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του MSNL και του CCSL στον Επιστημονικό Πεδίο με 
σκοπό να επωφεληθούν το ένα από τις πρωτοβουλίες και τις διαδικασίες του άλλου Μέρους και να 
υποστηρίξουν τη σύμπραξη μεταξύ ερευνητών και από τα δύο Μέρη.  
 
2. Πεδίο Εφαρμογής 
 
Το παρόν μνημόνιο συνεργασίας καλύπτει μόνο τα ακόλουθα θέματα που περιγράφουν τις προθέσεις των 
Μερών για σύμπραξη, συνεργασία και αλληλεπίδραση και δεν δημιουργεί νομικές δεσμεύσεις. Εάν τα 
Μέρη συμφωνήσουν αργότερα να συμμετέχουν από κοινού σε συγκεκριμένα έργα με νομικά δεσμευτικές 
υποχρεώσεις, θα προβούν σε ξεχωριστές γραπτές συμφωνίες για τα εν λόγω έργα, καθορίζοντας τις 
συνεισφορές, τα παραδοτέα και τους προϋπολογισμούς κάθε Μέρους.  
 
Τα Μέρη προτίθενται να: 
 

• Αναζητήσουν τη συνεργασία σε θεμελιώδη, ακαδημαϊκή έρευνα, που σχετίζεται με το 
Επιστημονικό Πεδίο.  Για παράδειγμα: (i) Έλεγχος πρόσβασης και blockchain, (ii) Πληροφόρηση για 
κυβερνοαπειλές, (iii) Εκπαίδευση και κατάρτιση στην κυβερνοασφάλεια, (iv) Προστασία κρίσιμων 
υποδομών. 

• Παρέχουν αμοιβαία πρόσβαση σε εγκαταστάσεις για σκοπούς θεμελιώδους, ακαδημαϊκής 
έρευνας που σχετίζονται με το Επιστημονικό Πεδίο. 

• Ενθαρρύνουν τη σύμπραξη και τη συνεργασία έργων στα οποία συμμετέχουν επιστήμονες, 
μηχανικοί και προσωπικό από τις κοινότητες χρηστών που συνδέονται με κάθε Μέρος. 

• Προσφέρουν ευκαιρίες ανταλλαγής εργαζομένων με στόχο το διαμοιρασμό και την παραπέρα 
προώθηση της επιστημονικής και υπολογιστικής τεχνογνωσίας και των δύο Μερών. Όλες οι 
προτεινόμενες επισκέψεις πρέπει να τεκμηριώνονται με υπογεγραμμένη γραπτή συμφωνία, η 



Μνημόνιο Συνεργασίας	 Σελίδα	2	

οποία θα καθορίζει συγκεκριμένα όλες τις απαιτήσεις, δεσμεύσεις και υποχρεώσεις του 
Επισκεπτόμενου Μέρους και του Υποδεχόμενου Μέρους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
ζητημάτων σχετικών με επισκέψεις που εξετάζονται στο παρόν μνημόνιο συνεργασίας. 

3. Έξοδα

Κάθε μέρος θα είναι υπεύθυνο για τα δικά του έξοδα σε σχέση με όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις 
συνεργασίες στο πλαίσιο του παρόντος μνημονίου συνεργασίας. Όπου είναι δυνατόν και σκόπιμο, τα μέρη 
μπορούν επίσης να ζητήσουν χρηματοδότηση για συμπράξεις από ερευνητικούς οργανισμούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας.  

4. Γενικές Διατάξεις

Η διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που αναπτύσσονται από τις συμπράξεις στο 
πλαίσιο του παρόντος μνημονίου συνεργασίας θα καθορίζεται μεταξύ των Μερών μέσω αμοιβαίας 
διαβούλευσης και χωριστών γραπτών συμφωνιών κατά περίπτωση.  

5. Εμπιστευτικότητα

Τα Μέρη συμφωνούν ότι δεν υπάρχει πρόθεση κοινοποίησης εμπιστευτικών ή ιδιόκτητων πληροφοριών 
σε οποιαδήποτε σύμπραξη στο πλαίσιο του παρόντος μνημονίου συνεργασίας. Εάν το ένα από τα Μέρη 
επιθυμεί να αποκαλύψει στο άλλο Μέρος πληροφορίες που θεωρεί εμπιστευτικές ή ιδιόκτητες, τότε τα 
Μέρη θα συνάψουν γραπτή συμφωνία μη-αποκάλυψης.  

6. Διάρκεια

Το παρόν μνημόνιο συνεργασίας ισχύει για περίοδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία της τελευταίας 
υπογραφής. Η διάρκεια ισχύος του μπορεί να τροποποιηθεί ή να παραταθεί με κοινή γραπτή συμφωνία 
των Μερών. Το παρόν μνημόνιο συνεργασίας μπορεί να τερματιστεί από οποιοδήποτε Μέρος κατόπιν 
γραπτής ειδοποίησης έξι (6) μηνών.  

Τα Μέρη του παρόντος μνημονίου συνεργασίας επιβεβαιώνουν με τις ακόλουθες υπογραφές ότι 
συμφωνούν με τους όρους του:  

Εργαστήριο Πολυμέσων,           Εργαστήριο Συστημάτων 
Ασφάλειας και Δικτύωσης,          Υπολογιστών και Επικοινωνιών, 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας          Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

         ________________________________ 
         Καθηγήτρια Βάνα Καλογεράκη  
         Διευθύντρια 

______________________________ 
Καθηγητής Ιωάννης Μαυρίδης  
Διευθυντής 

Ημερομηνία   3 Μαρτίου 2021         Ημερομηνία     3 Μαρτίου 2021 

mavridis@uom.edu.gr


