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Δελτίο Τφπου 

 

Μνθμόνιο Συνεργαςίασ μεταξφ του ΓΕΕΘΑ 
και του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών 

 

Το Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν (ΟΠΑ) ςτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ ςφμπραξισ του με 
ςθμαντικοφσ φορείσ του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα, υπζγραψε Μνθμόνιο Συνεργαςίασ με το 
Γενικό Επιτελείο Εκνικισ Άμυνασ (ΓΕΕΘΑ). Το Μνθμόνιο Συνεργαςίασ ςυνυπζγραψαν τθν 
Παραςκευι 12 Νοεμβρίου 2021, ο Διευκυντισ Β’ Κλάδου του ΓΕΕΘΑ, Υποναφαρχοσ Δθμιτριοσ 
Μιλασ ΠΝ και ο Πρφτανθσ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, Κακθγθτισ Δθμιτρθσ 
Μπουραντώνθσ, παρουςία του Αρχθγοφ ΓΕΕΘΑ Στρατθγοφ Κωνςταντίνου Φλϊρου. 
 

Το Μνθμόνιο Συνεργαςίασ μεταξφ του ΓΕΕΘΑ και του ΟΠΑ αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ μιασ 
δθμιουργικισ και ςτενισ ςυνεργαςίασ μζςω κοινϊν δράςεων που κα αποφζρουν πολλαπλά 
οφζλθ τόςο για το ΟΠΑ όςο και για το ΓΕΕΘΑ, με μια ςειρά κοινϊν πρωτοβουλιϊν που αφοροφν 
ςτθν ζρευνα και ςτθν εκπαίδευςθ. 
 

Ειδικότερα, το πρόγραμμα ςυνεργαςίασ περιλαμβάνει τόςο τθν εκπαιδευτικι όςο και τθν 
ερευνθτικι διάςταςθ: 
 

 Η εκπαιδευτικι διάςταςθ αναφζρεται ςτθ ςυμμετοχι ςτελεχϊν των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) 

ςε Μεταπτυχιακά και άλλα προγράμματα κατάρτιςθσ του ΟΠΑ.  

Πιο ςυγκεκριμζνα, περιγράφει:  

 τθ ςυνεργαςία ςε επίπεδο Μεταπτυχιακϊν Προγραμμάτων 

 τθ φοίτθςθ ςτελεχϊν των Ενόπλων Δυνάμεων ςε Προγράμματα ταχφρρυκμθσ 

εκπαίδευςθσ του Κζντρου Δια Βίου Μάκθςθσ του Πανεπιςτθμίου (ΚΕΔΙΒΙΜ). 
 

 Η ερευνθτικι διάςταςθ τθσ ςυνεργαςίασ μπορεί να εξελιχκεί με δφο τρόπουσ: Αφενόσ με τισ 

ιδθ υπάρχουςεσ κεςμικζσ πλατφόρμεσ (ενδεικτικά, Jean Monnet Centre of Excellence on EU 

Multilateral Diplomacy) και αφετζρου με τθν εκκίνθςθ νζων εγχειρθμάτων, όπωσ:  

 

 τθν ίδρυςθ Εργαςτθρίου Μελζτθσ με ζμφαςθ ςε International Negotiations and 

Defence Economics ςτο Τμιμα Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν Σπουδϊν 

(ΔΕΟΣ).  

Η ςυνεργαςία των δυο μερϊν κα εμπλουτιςτεί με τθν οργάνωςθ θμερίδων και δθμόςιων 

εκδθλϊςεων. 

 

Μετά τθν υπογραφι του Μνθμονίου Συνεργαςίασ, ο Αρχθγόσ ΓΕΕΘΑ, Στρατθγόσ Κωνςταντίνοσ 
Φλώροσ, ςτον ςφντομο χαιρετιςμό του, εξζφραςε τθν ικανοποίθςι του για τθν υπογραφι του 
Μνθμονίου Συνεργαςίασ, που με κοινό γνϊμονα τθν κεμελιϊδθ αξία τθσ αριςτείασ κζτει τισ 
βάςεισ για μια ςτενι, δθμιουργικι και αμοιβαία επωφελι ςυνεργαςία μεταξφ των δφο φορζων, 
που παρουςιάηουν πολλά κοινά ςτουσ τομείσ τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ επιςτιμθσ και τθσ ζρευνασ. 
Επίςθσ τόνιςε τθν αξία τθσ ςυνεργαςίασ του ΓΕΕΘΑ με το ΟΠΑ ωσ προσ τθν απόκτθςθ πολφτιμων 
γνϊςεων και δεξιοτιτων από τα ςτελζχθ των ΕΔ και επεςιμανε τθ δυνατότθτα που αυτζσ 
παρζχουν ςυμβάλλοντασ ςτθν ερευνθτικι προςπάκεια του Ιδρφματοσ ςε επιμζρουσ 
οικονομικοφσ, διοικθτικοφσ και τεχνολογικοφσ τομείσ. 
 



Ο Πρφτανθσ του ΟΠΑ, Κακθγθτισ Δθμιτρθσ Μπουραντώνθσ, αναφερόμενοσ ςτο γεγονόσ τόνιςε 
ότι: «Με τθν ουςιαςτικι ςυνεργαςία των δυο πλευρϊν και τθν υλοποίθςθ των περιγραφόμενων 
δράςεων, προςδοκοφμε να ωφελθκοφν πολλαπλά αμφότεροι οι Οργανιςμοί. Η ςφνδεςθ τθσ 
ζρευνασ και τθσ εκπαίδευςθσ αποτελεί-και ςε αυτι τθ ςπουδαία ςφμπραξθ- τθ ςυνειςφορά μασ 
ςτθν κάλυψθ των πραγματικϊν αναγκϊν των Φορζων του Δθμοςίου για τθν υποςτιριξθ και 
ανάπτυξι τουσ με βάςθ τθν ποιότθτα και τθν αξία τθσ Αριςτείασ που πρεςβεφουν και οι δφο 
πλευρζσ». 
 

 

 

 

Τμιμα Δθμοςίων Σχζςεων ΟΠΑ 

 

 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ: 
 
Κυρζηθσ Νίκοσ, Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, τθλ.+ 30 210 8203297, e-mail: nkyrezis@aueb.gr, 
pr-office@aueb.gr 
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