
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 
Στη  Θεσσαλονίκη  σήμερα,  ημέρα  Πέμπτη 1/7/2021,  στην έδρα του Τμήματος 

Κινηματογράφου, Σχολή Καλών Τεχνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Ικονίου 1, 56430, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη, οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι: 

 
1. Το Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (στο εξής Τμήμα Κινηματογράφου), το 
οποίο εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Ικονίου 1, Σταυρούπολη 56430, ΑΦΜ 

090024798, ΔΟΥ Δ' Θεσσαλονίκης) και εκπροσωπείται στην παρούσα 
νόμιμα από την Ελευθερία Θανούλη, 

2. Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας – ΕΚΟΜΕ 
ΑΕ (στο εξής ΕΚΟΜΕ), το οποίο εδρεύει στη Αθήνα (Αλ. Πάντου & 
Φραγκούδη 11, 176 71, ΑΦΜ 996973308, ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά) και 

εκπροσωπείται στην παρούσα νόμιμα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα 
Σύμβουλο Παναγιώτη Κουάνη, 

 
εφεξής «συμβαλλόμενα μέρη», υπογράφουν το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας 

δηλώνοντας την πρόθεσή τους να εργάζονται από κοινού σε έργα και δράσεις που 
αφορούν κοινούς καταστατικούς τους στόχους μέσω ανταλλαγής γνώσεων και 

καλών πρακτικών και τα οποία θα προσδιορίζουν από κοινού στα πλαίσια του 
παρόντος. 

 
Συγκεκριμένα, η συνεργασία θα αφορά σε δράσεις και προγράμματα που προωθούν 

τους εξής σκοπούς: 
 

➢ Την καλλιέργεια και προαγωγή της κινηματογραφικής τέχνης στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό. 

➢ Τη μελέτη, προβολή και διάχυση της ελληνικής οπτικοακουστικής κληρονομιάς. 
➢ Την οργάνωση και υλοποίηση αναπτυξιακών και υποστηρικτικών 

προγραμμάτων και δράσεων. 
➢ Την ανάπτυξη πολιτικών ενίσχυσης του ελληνικού κινηματογράφου μέσω 

έρευνας, διεθνών συζητήσεων και συμμετοχής σε ομάδες εμπειρογνωμόνων. 

➢ Την προώθηση της κινηματογραφικής εκπαίδευσης (film literacy) και 
γενικότερα της οπτικοακουστικής εκπαίδευσης.  

➢ Τη συνέργεια με άλλους εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς, οργανώσεις και 
συλλόγους, οι οποίοι μοιράζονται και ενστερνίζονται τους σκοπούς και τη 

δεοντολογία των συμβαλλόμενων μερών. 
 

 

Άρθρο 1 Προοίμιο 
Τα δύο μέρη αναγνωρίζουν: 

 

• τη συμπληρωματικότητα των στόχων και σκοπών τους, 

• την ανάγκη για υλοποίηση αναπτυξιακών και υποστηρικτικών δράσεων και 
προγραμμάτων, 

• την ανάγκη διασύνδεσης και την από κοινού λήψη αποφάσεων για δράσεις των 
συμβαλλόμενων μερών και 

• το κοινό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ερευνητικών δράσεων, την ανάγκη 
δημιουργίας ενός συνεχούς διαύλου επικοινωνίας και ανταλλαγής 
τεχνογνωσίας. 

 



 

Άρθρο 2 Σκοπός 
Ειδικότερα τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στη διαμόρφωση ενός πλαισίου 
εκπαιδευτικής, επιστημονικής και ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ τους, προκειμένου 

να αναληφθούν πρωτοβουλίες και να συμβάλλουν δια των κοινών ενεργειών τους: 

• Στη διοργάνωση από κοινού επιστημονικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων 
(π.χ. συνεδρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων), κοινές ανακοινώσεις και εκδόσεις, με 

θέματα σχετικά με τον ελληνικό κινηματογράφο και την ελληνική 
οπτικοακουστική παραγωγή. 

• Στη διοργάνωση εργαστηρίων και κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 
δράσεων. 

• Στην ενίσχυση της πρόσβασης του ελληνικού και του διεθνούς κοινού στα 
ελληνικά  κινηματογραφικά και οπτικοακουστικά έργα. 

• Στην ανάπτυξη του οπτικοακουστικού γραμματισμού (Παιδείας στα Μέσα και 
την Πληροφορία). 

• Στην ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών για τη διαμόρφωση πολιτικής 
ανάπτυξης κοινών ή/και συμπληρωματικών δράσεων μεταξύ των δύο φορέων 
και στις συντονισμένες ενέργειες δικτύωσης και προβολής των κοινών δράσεων 

των δύο φορέων με δίκτυα και φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού. 

• Στη συνεργασία σε ερευνητικά προγράμματα και μεταφορά τεχνογνωσίας. 

• Στην υποβολή ερευνητικών προτάσεων χρηματοδοτούμενων (ευρωπαϊκών και 
ελληνικών) προγραμμάτων.  

• Στη συνεργασία με άλλα επιστημονικά και πολιτιστικά ιδρύματα, ενώσεις, 
φορείς, εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα της χώρας και του εξωτερικού με 
σκοπό τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων και δράσεων 

γύρω από τα θέματα της ψηφιοποίησης, διαχείρισης και αξιοποίησης των 
αρχείων και της διατήρησης και αξιοποίησης της οπτικοακουστικής 

κληρονομιάς. 

• Στην ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων του οπτικοακουστικού κλάδου 
με την ανάπτυξη και υποστήριξη επιμορφωτικών προγραμμάτων και 

δράσεων εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης. 

• Σε κάθε άλλη ερευνητική ή/και ακαδημαϊκή δραστηριότητα που αποβλέπει στο 
κοινό όφελος και συναποφασίζεται από τα μέρη. 

 

 

Άρθρο 3 Υλοποίηση συνεργασίας 
Για την εκπλήρωση των σκοπών και δράσεων που απορρέουν από το παρόν 

Μνημόνιο τα δύο μέρη ιδιαιτέρως αναλαμβάνουν: 
 

α) τη συγκρότηση ομάδων εργασίας με συντονιστές την Ελευθερία Θανούλη, 
Πρόεδρο του Τμήματος από πλευράς Τμήματος Κινηματογράφου και τον Στέλιο 

Κυμιωνή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ψηφιακού 
Περιεχομένου από πλευράς ΕΚΟΜΕ. 

β) τη διοργάνωση συσκέψεων με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων, 
τον συντονισμό κοινών δράσεων και την ανάληψη κάθε άλλης δράσης η οποία 
διευκολύνει και προωθεί τη συνεργασία των δύο μερών. 

γ) την ανάληψη κάθε άλλης δράσης που διευκολύνει και προωθεί τη συνεργασία των 
δύο μερών. 

 
Στο πλαίσιο αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη θα συμφωνούν από κοινού τις 

συγκεκριμένες δράσεις και το πλαίσιο συνεργασίας κάθε φορά που θα διέπεται από 
τις αρχές του παρόντος μνημονίου. Το πλαίσιο συνεργασίας για κάθε δράση θα 



αποτυπώνεται εγγράφως και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος 
μνημονίου. 
 

Άρθρο 4 Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων 
Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων των κοινών δραστηριοτήτων από το ένα 
συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από συμφωνία και του άλλου 

μέρους. Οι συντονιστές των μερών θα συσκέπτονται κάθε φορά που το κρίνουν ως 
αναγκαίο με σκοπό να προβούν σε εκτίμηση για την εξέλιξη των κοινών επιστημονικών 

και ερευνητικών δραστηριοτήτων και να συντάξουν τον απολογισμό των ήδη 
υλοποιηθέντων έργων ή εκείνων που βρίσκονται κοντά στο στάδιο της υλοποίησης. 

 

Άρθρο 5 Διάρκεια - Επίλυση Διαφορών 
Αυτό το Μνημόνιο Συνεργασίας τίθεται σε ισχύ από την ημέρα που θα το υπογράψουν 
οι εκπρόσωποι και των δύο φορέων και θα είναι σε ισχύ αρχικά για πέντε (5) χρόνια, με 

δυνατότητα ανανέωσης με αμοιβαία γραπτή συμφωνία και των δύο φορέων. Το 
παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας δύναται να τροποποιηθεί  μέσω αμοιβαίας συμφωνίας 

αμφοτέρων των συμβαλλομένων μερών. Έκαστο συμβαλλόμενο μέρος δύναται να 
καταγγείλει το παρόν για σπουδαίο λόγο με γραπτή ειδοποίηση προς το άλλο 

συμβαλλόμενο μέρος προ 30 ημερών. Όλες οι διαφορές μεταξύ των μερών που 
προκύπτουν από την ερμηνεία και/ή την υλοποίηση αυτού του Μνημονίου θα 

επιλύονται μέσω συζητήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. Τυχόν παράταση της 
διάρκειας ισχύος του μπορεί να συμφωνηθεί ύστερα από έγγραφη συμφωνία των 

συμβαλλομένων μερών. 
 

Άρθρο 6 Εμπιστευτικότητα 
Τα συμβαλλόμενα μέρη υπέχουν καθήκον εχεμύθειας για κάθε πληροφορία που 

περιέρχεται σε αυτό στα πλαίσια του παρόντος και ειδικότερα σε ζητήματα 
πνευματικών δικαιωμάτων που ανακύπτουν στα πλαίσια από τα παράγωγα των 

κοινών τους δράσεων και την τεχνογνωσία κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους. 
Επίσης, τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι εφαρμόζουν και θα εφαρμόζουν τις 

ρυθμίσεις της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των 
συμμετεχόντων στις επιμέρους δράσεις τους κατά την υλοποίηση του παρόντος. 

 
Σε πίστωση των παραπάνω υπογράφεται το παρόν σε δύο (2) αντίγραφα και κάθε 

συμβαλλόμενο μέρος πήρε από ένα (1). 
 

             ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

 

 

 

 
Ελευθερία Θανούλη 
Πρόεδρος Τμήματος 

Καθηγήτρια ΑΠΘ 

 

 

 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΟΜΕ 

 

 

 

 
Παναγιώτης Κουάνης 

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

ΕΚΟΜΕ 

 

  
 


