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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ 
 
Στην Αθήνα σήμερα Τρίτη 17 Μαρτίου 2020, οι συμβαλλόμενοι: 
 
Α) το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο «ΤΗΜΕΝΟΣ» του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, εφεξής ΠΕΚ/ΠΔΜ «ΤΗΜΕΝΟΣ», με έδρα τα Κοίλα,50100, Κοζάνη νομίμως 
εκπροσωπούμενο από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης & Πρόεδρο του 
ΠΕΚ/ΠΔΜ «ΤΗΜΕΝΟΣ», Καθηγητή κ. Στέργιο Μαρόπουλο, και  
Β) η Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ, με έδρα Ηλιουπόλεως 111, Υμηττός, 17237, 
Αττική, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο 
Κωστόπουλο,  
συνομολογούν την παρούσα προγραμματική συνεργασία τους σε θέματα και αντικείμενα 
κοινών ενδιαφερόντων και σκοπών, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία και 
την αποστολή τους και συνάπτουν το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας. 
 

1. Το ΠΕΚ/ΠΔΜ «ΤΗΜΕΝΟΣ», στο πλαίσιο της αποστολής του να ανταποκρίνεται στις 

αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, να προωθεί τη διάχυση της γνώσης και την 

ανάπτυξη των τεχνών, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, καθώς και 

την καινοτομία, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της 

βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, και αποσκοπώντας στη δημιουργία 

ισχυρότερων δεσμών ανάμεσα στον κόσμο της τεχνολογίας, της παραγωγής και της 

εφαρμογής της γνώσης. 

 
2. Η Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ επιθυμεί τη διαρκή βελτίωση των προϊόντων 

και υπηρεσιών που προσφέρει στα θέματα αρμοδιότητάς της, που περιλαμβάνουν 

τους τομείς της Εσωτερικής Ασφάλειας και Άμυνας δεδομένου ότι για περισσότερα 

από 140 χρόνια, σχεδιάζει, αναπτύσσει, κατασκευάζει και προμηθεύει με οπλικά 

συστήματα και πυρομαχικά τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις συνδυάζοντας τον 

σύγχρονο και προηγμένης τεχνολογίας μηχανολογικό εξοπλισμό, εγκατεστημένο στα 

τέσσερα (4) εργοστάσιά της, με ένα άρτια εκπαιδευμένο υψηλής τεχνογνωσίας 

ανθρώπινο δυναμικό.  

 
3. Στο πλαίσιο της προγραμματικής συνεργασίας των συμβαλλόμενων φορέων 

προβλέπεται η ανάπτυξη δράσεων από κοινού, ιδίως στους παρακάτω τομείς: 

 Εγκαθίδρυση συνεργασίας σε όλους τους τομείς όπου υπάρχει κοινό 

εκπαιδευτικό, επιστημονικό, και ερευνητικό ενδιαφέρον, με γνώμονα την 

αριστεία και την ανάπτυξη και των δύο φορέων. 

 Συμμετοχή των δύο φορέων σε δράσεις κατάρτισης και έρευνας, στο βαθμό που 

αυτό είναι εφικτό με βάση τους υφιστάμενους κανόνες και πόρους. 

 Συνεργασία – δικτύωση μεταξύ των δύο φορέων, και από κοινού αξιοποίηση 

υφιστάμενων υποδομών και τεχνογνωσίας. 

 Διαμόρφωση πλαισίου που θα ενισχύει την έρευνα και την εφαρμογή της σε 

τομείς κοινού ενδιαφέροντος των δύο φορέων. 

 Ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους των συμβαλλόμενων, για συνεργασία και την 

ανάπτυξη και οργάνωση δράσεων σχετικών με την εκπόνηση ερευνητικών 



προγραμμάτων και έργων (ανταγωνιστικών και μη) και στην Αθήνα αλλά και 

στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 

 Πρακτική άσκηση φοιτητών από κατάλληλες συναφείς ειδικότητες του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στηνΕλληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ. 

 
4. Οι κοινές δράσεις θα υλοποιούνται είτε με ίδιους πόρους των συμβαλλομένων. 

Εξαίρεση αποτελεί η υλοποίηση προγραμμάτων με εξωτερική χρηματοδότηση.  

 
5. Για το συντονισμό των μεταξύ τους σχέσεων, την προετοιμασία και την 

αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της συνεργασίας των συμβαλλομένων θα συσταθεί 

ειδική επιτροπή, αποτελούμενη από εκπροσώπους του κάθε φορέα. 

 
6. Η ισχύς του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας είναι για πέντε (5) έτη από την 

ημερομηνία υπογραφής του. 

 
7. Το παρόν τροποποιείται μόνον εγγράφως και λύεται αζημίως για κάθε συμβαλλόμενο 

έναν μήνα μετά από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση του αντισυμβαλλόμενου και 

αφού προηγουμένως εκκαθαριστούν οι τυχόν υφιστάμενες εκκρεμότητες. 

 
8. Οι δράσεις που περιγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας 

αποτελούν τη δήλωση προθέσεων συνεργασίας  των δύο Φορέων και δεν θα έχουν 

νομικά δεσμευτική ισχύ, ούτε θα συνεπάγονται κανένα άλλο δικαίωμα ή υποχρέωση. 

Ειδικότερα, εφόσον προκύψει οποιοδήποτε ενδιαφέρον συνεργασίας μεταξύ των 

δύο Φορέων με οικονομικό αντικείμενο, θα πρέπει να συναφθεί ανεξάρτητη σχετική 

συμφωνία, με βάση το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

 
9. Κάθε Φορέας δεσμεύεται να σεβαστεί την εμπιστευτικότητα αναφορικά με τις 

εμπιστευτικές πληροφορίες του άλλου Φορέα. Κάθε Φορέας υποχρεούται να 

θεωρήσει ως εμπιστευτική κάθε πληροφορία που ανήκει στον άλλο Φορέα και η 

οποία έχει χαρακτηριστεί εγγράφως ως εμπιστευτική, καθώς και να μην αποκαλύψει 

ή να επιτρέψει την αποκάλυψη της πληροφορίας αυτής σε τρίτο Μέρος, χωρίς τη 

γραπτή εξουσιοδότηση του κατόχου αυτής της εμπιστευτικής πληροφορίας. 

 
Το παρόν συντάχθηκε σε 2 πρωτότυπα (ένα για κάθε συμβαλλόμενο μέρος) και 
υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Για το ΠΕΚ/ΠΔΜ «ΤΗΜΕΝΟΣ» Για την Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα 
ΑΒΕΕ 

Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και  
Δια Βίου Μάθησης & Πρόεδρος του 

ΠΕΚ/ΠΔΜ 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 

 

 
Καθηγητής Στέργιος Μαρόπουλος Νικόλαος Κωστόπουλος 

 


