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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 

Αριθμός απόφασης: Ι1/ΠΣ63/11-01-2022 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
Απόσπασμα Πρακτικών από την έκτακτη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 63/11-01-2022 

Η έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11-01-2022 στις 9.00 μέσω τηλεδιάσκεψης μετά 
την έγγραφη πρόσκληση του Πρύτανη με αριθμού 3259/10-01-2022, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του 
Πρυτανικού Συμβουλίου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία με την παρουσία όλων των μελών. 

Παρόντες Απόντες 

Θεοδουλίδης Θ. Πρύτανης   

Σαριαννίδης Ν. Αντιπρύτανης   

Μαρόπουλος Στ. Αντιπρύτανης   

Ιορδανίδης Γ. Αντιπρύτανης   

Σπύρτου Α. Αντιπρύτανης   

Εκπρόσωποι διοικητικού προσωπικού και προπτυχιακών φοιτητών δεν έχουν ακόμη οριστεί. 
 
Πρακτικά τήρησε η προϊσταμένη της Γραμματείας Συγκλήτου Δ. Βαβλιάρα. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Ι. Γενικά θέματα 
1. Μνημόνιο συνεργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με το Πειραματικό Δημόσιο 
Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Θέρμης και το περιφερειακό τμήμα Κεντρικής και Δυτικής 
Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
Ο Πρύτανης εισάγει τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου στο θέμα αναφέροντας ότι πρόκειται για το 
μνημόνιο συνεργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με το Πειραματικό Δημόσιο Ινστιτούτο 
Επαγγελματικής Κατάρτισης Θέρμης και το περιφερειακό τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας 
του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 
Ακολουθεί συζήτηση και το σώμα του Πρυτανικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 92/2003 (Α’ 83/11-04-2003 - «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»), 
2. Το Π.Δ. 72/2013 (Α’ 119/28-05-2013 - «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και 

ίδρυση−συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»), 
3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ (άρθρα 13–22 - «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του Ν. 

4610/2019 (Α’ 70/07-05-2019 - «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»), 

4. Την απόφαση με αριθμό 137444/Ζ1/6-9-2019 του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 709/9-9-2019 - «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»), 
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5. Την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Ν. 4485/2017 (Α’ 114/04-08-2017 - «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»), 

6. Τις πρυτανικές πράξεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 911/07-10-2019 και 
912/07-10-2019 (Β΄3814/15-10-2019) για τον καθορισμό σειράς, με την οποία αναπληρώνουν 
οι Αντιπρυτάνεις τον Πρύτανη, και τον  τομέα ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων του κάθε 
Αντιπρύτανη, 

7. Τις διατάξεις των ΦΕΚ Β΄4770/24-12-2019 («Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου στο 
Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας») και Β΄1357/14-04-2020 
(«Μεταβίβαση πρόσθετων αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συμβούλιο του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»), 

8. Την εισήγηση του Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, 
αποφασίζει ομόφωνα την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
με το Πειραματικό Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Θέρμης και το περιφερειακό τμήμα 
Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ως εξής: 
 

  
 

 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ: 

 

1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ 

4. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ 

ΚΟΖΑΝΗ, .../12/ 2021  
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 «ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ» 

 

 Στην Κοζάνη σήμερα, την ... μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021, οι παρακάτω: 

 

1. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στην Κοζάνη και εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον Καθηγητή Θεόδωρο Θεοδουλίδη, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας, που στο εξής θα καλείται χάριν συντομίας «Πανεπιστήμιο» 

2. Το περιφερειακό τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, 

που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κύριο Βασίλειο Γεωργιάδη, 

Πρόεδρο του περιφερειακού τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας, που στο εξής θα καλείται 

χάριν συντομίας «Οικονομικό Επιμελητήριο τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας» 

3. Το περιφερειακό τμήμα Δυτικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, που 

εδρεύει στην Κοζάνη και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κύριο Δημήτριο Κοεμτζόπουλο, 

Πρόεδρο του περιφερειακού τμήματος Δυτικής Μακεδονίας, που στο εξής θα καλείται χάριν 

συντομίας «Οικονομικό Επιμελητήριο τμήμα Δυτικής Μακεδονίας» 

4. Το Πειραματικό Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Θέρμης, που εδρεύει στην 

Θέρμη Θεσσαλονίκης και  εκπροσωπείται νόμιμα από τον κύριο Αντώνιο Καταβέλο, 

Διευθυντή, που στο εξής θα καλείται χάριν συντομίας «Π.ΔΙΕΚ Θέρμης» 

Λαμβάνοντας υπόψη 

α) την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, 

β)τις διατάξεις του Π.Δ. 92/2003 (Α’ 83/11-04-2003) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας», 

γ) την απόφαση με αριθμό 137444/Ζ1/6-9-2019 του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 709/9-9-2019) με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», 

δ) την απόφαση ……….. του Πρυτανικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η υπογραφή του 

μνημονίου αυτού 

ε) Ίδρυση τμημάτων Ο.Ε.-Ε Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας 

στ) Ίδρυση ΔΙΕΚ και αλλαγή σε Πειραματικό 

ζ) τo γεγονός ότι δεν προκύπτει άμεσα από το παρόν Μνημόνιο, δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων 

ουδενός των συμβαλλομένων 

 

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ, ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝ 
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να συνεργαστούν στο πλαίσιο δημιουργίας, λειτουργίας και υποστήριξης της Πειραματικής 

Ειδικότητας Κατάρτισης με τίτλο «Στέλεχος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού» που θα οδηγεί 

σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου 5 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Το μνημόνιο αυτό περιέχει 9 (εννέα) άρθρα που αναφέρονται αντίστοιχα στα εξής : 

1. Προοίμιο –Σκοπός – Αντικείμενα του μνημονίου 

2. Πλαίσιο συνεργασίας 

3. Απορρέουσες οικονομικές υποχρεώσεις 

4. Όργανο παρακολούθησης και εφαρμογής του μνημονίου συνεργασίας 

5. Δεσμεύσεις 

6. Εχεμύθεια 

7. Σύνδεσμοι – εκπρόσωποι επαφής 

8. Διάρκεια ισχύος του μνημονίου 

9. Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Προοίμιο- Σκοπός – Αντικείμενα του μνημονίου 

1.1. Προοίμιο 

Η μετατροπή συγκεκριμένου και περιορισμένου αριθμού Δημοσίων ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας 

και Θρησκευμάτων σε Πειραματικά βάσει της παραγράφου 3, του άρθρου 24 του ν.4763/2020 (Α’ 

254) ορίζει την δημιουργία καινοτόμων ειδικοτήτων.  

Ειδικότερα, τα Πειραματικά Ι.Ε.Κ. θεωρούνται μονάδες παροχής αρχικής επαγγελματικής 

κατάρτισης, οι οποίες στοχεύουν στην υποστήριξη του πειραματισμού και της πιλοτικής εφαρμογής 

καινοτομιών στο σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης και συμβάλλουν στον καλύτερο σχεδιασμό 

της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και την πιλοτική εφαρμογή μεθόδων κατάρτισης, ώστε να 

καλλιεργηθούν και διαχυθούν οι βέλτιστες εκπαιδευτικές μέθοδοι, πρακτικές και εργαλεία σε 

ολόκληρο το σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης μέσα από συνέργειες που θα δημιουργηθούν.  

1.2. Σκοπός και Αντικείμενα του μνημονίου 

Κύριο σκοπός του εν λόγω μνημονίου συνεργασίας και συναντίληψης είναι η δημιουργία, λειτουργία 

και υποστήριξη της Πειραματικής Ειδικότητας Κατάρτισης «Στέλεχος Διοίκησης Ανθρωπίνου 

Δυναμικού» μέσα από την εμπειρία και εξειδίκευση που υποστηρίζουν οι συμβεβλημένοι στο παρόν 

εταίροι.   
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Μέσω της δημιουργίας της Πειραματικής Ειδικότητας Κατάρτισης θα επιτευχθεί: 

α) Εξωστρέφεια μέσω του σχεδιασμού, της προώθησης και της υλοποίησης πρωτοβουλιών, 

συνεργειών, συμπράξεων, συνεργασιών, στρατηγικών και δράσεων που αφορούν την ευρωπαϊκή και 

διεθνή διάσταση της επαγγελματικής κατάρτισης.  

β) Φιλοξενία δράσεων που προάγουν την καινοτομία μέσω της σύμπραξης των επί του παρόντος 

μνημονίου εταίρων καθιστώντας την Πειραματική Ειδικότητα Κατάρτισης ελκυστική, ανοικτή στην 

κοινωνία μέσω προώθησης συνεργασιών, διαμόρφωσης και μεταφοράς καλών πρακτικών, επιδίωξης 

αμφίδρομων δράσεων, ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

(Α.Ε.Ι.), με την τοπική επιχειρηματική και οικονομική κοινότητα και με περιφερειακά τμήματα 

επιμελητηρίων.  

γ) Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, επιστημονικά συνέδρια, δράσεις που αναδεικνύουν την 

Πειραματική Ειδικότητα Κατάρτισης, που καθιστούν τον καταρτιζόμενο το επίκεντρο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και του προσφέρουν ευκαιρίες για να βιώσει επιτυχίες και να αναπτύξει 

την αυτοεκτίμησή του. 

δ) Συμμετοχή σε ευρωπαϊκές ή/και διεθνείς εκδηλώσεις, σε προγράμματα επιχειρηματικότητας, σε 

παγκόσμιους ή εθνικούς διαγωνισμούς, υλοποίηση ευρωπαϊκών/διεθνών σχεδίων. 

ε) Επιδίωξη συνεργασίας με εκπαιδευτικά ιδρύματα της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης για τη 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών κατάρτισης, την αξιοποίηση των τεχνολογιών για την 

προβολή και τη δημοσιότητα της Πειραματικής Ειδικότητας Κατάρτισης και των καλών πρακτικών 

που θα εφαρμοστούν σε αυτή, την επιμόρφωση σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής, την 

ευαισθητοποίηση σε θέματα εθελοντισμού και περιβαλλοντικής συνείδησης καθώς και τη στόχευση 

σε δράσεις για την μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και την εξοικονόμηση ενεργειακών 

πόρων 

στ) Προαγωγή της ψηφιοποίησης για παροχή υψηλής ποιότητας κατάρτισης, εξοικονόμηση πόρων 

και ταχύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, δυνατότητα πρόσβασης σε βιβλιοθήκη με τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών, αξιοποίηση των υποδομών και του εξοπλισμού, εκτός διδακτικού ωραρίου, για την 

παροχή υπηρεσιών στην τοπική κοινωνία. 

ζ) Συνέργειες και συμπράξεις στο πλαίσιο υποστήριξης της Πειραματικής Ειδικότητας Κατάρτισης 

με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα καθώς και με φορείς δημόσιου ή 

κοινωφελούς χαρακτήρα για αξιοποίηση κοινών πόρων, αποτελεσματική κατανομή και ορθολογική 

διαχείριση των διαθέσιμων πόρων (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, ειδικοί χώροι, εξοπλισμός, 

διαθέσιμα μέσα, κλπ). 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Πλαίσιο συνεργασίας δημιουργίας της Πειραματικής Ειδικότητας Κατάρτισης 
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Το πλαίσιο συνεργασίας για την δημιουργία της Πειραματικής Ειδικότητας Κατάρτισης «Στέλεχος 

Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού» απαιτεί την υψηλή επιπέδου και αξίας συμβολή και συνεργασία 

όλων των εταίρων που περιγράφονται στο παρόν μνημόνιο συνεργασίας και συναντίληψης. 

Ειδικότερα: 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, διά του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, 

δύναται να συμβάλλει: 

• Στην ακαδημαϊκή υποστήριξη και στην συμβολή της δημιουργίας του οδηγού σπουδών της 

Πειραματικής Ειδικότητας Κατάρτισης, από κοινού με τους υπολοίπους φορείς  

• Στη διοργάνωση Υποστηρικτικών Ενεργειών Κατάρτισης με την μορφή σεμιναριακών 

μαθημάτων κατάρτισης 

• Στην υποστήριξη των καταρτιζόμενων με τον θεσμό του Συμβούλου Καθηγητή για την 

ανάδειξη στοιχείων λειτουργώντας ως ένας σύγχρονος σταθμός Συμβουλευτικής και 

Προσανατολισμού 

• Στη διοργάνωση Summer School με προσκεκλημένα άτομα εγνωσμένης επιστημονικής και 

επαγγελματικής αξίας 

• Στην υποστήριξη στην αγορά εργασίας μέσω της ενημέρωσης των υποψηφίων των 

σύγχρονων τάσεων που διαμορφώνονται σε ex-ante σημεία που έπονται της κύριας 

κατάρτισής τους 

• Στη δημιουργία ενός σύγχρονου Τεχνοβλαστού (spin-off) κατάρτισης για την παροχή 

εξειδικευμένων δεξιοτήτων προς τους καταρτιζόμενους της Πειραματικής Ειδικότητας 

Κατάρτισης  

• Στην υποστήριξη στην διάχυση (follow up) των αποτελεσμάτων των από κοινού 

δραστηριοτήτων της Πειραματικής Ειδικότητας Κατάρτισης  

• Στην συμβολή του Εργαστηρίου Επικοινωνίας στη Διοίκηση και την Τεχνολογία στην 

υποστήριξη των καταρτιζόμενων της Πειραματικής Ειδικότητας Κατάρτισης, όπως αυτό 

λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του ΦΕΚ 3720 τ.Β’ /08-10-2019, καθώς και 

• Στην συμβολή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία μέσω των δραστηριοτήτων του προς τους 

καταρτιζόμενους της Πειραματικής Ειδικότητας Κατάρτισης, όπως αυτό νομίμως λειτουργεί 

βάσει του ιδρυτικού ΦΕΚ 1148 τ.Β’/03-04-2020 και οποιονδήποτε μελλοντικών 

τροποποιήσεων του.  
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Τα περιφερειακά τμήματα Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδας δύναται να συμβάλλουν: 

• Στην δημιουργία κειμένου-πρότασης σκοπιμότητας και αναγκαιότητας της Πειραματικής 

Ειδικότητας Κατάρτισης προς την τοπική κοινωνία και τους επαγγελματίες των Περιφερειών 

Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας  

• Την ενημέρωση των μελών των Περιφερειακών Τμημάτων τους για την ύπαρξη και 

δραστηριότητα της Πειραματικής Ειδικότητας Κατάρτισης μέσω των πλέον προσφερόμενων 

μέσων (λ.χ. ιστοσελίδα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ), καθώς και 

• Την συμμετοχή σε δραστηριότητες ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών 

 

Το Πειραματικό ΔΙΕΚ Θέρμης δύναται να συμβάλλει: 

• Στην διοργάνωση των εγκύκλιων σπουδών της Πειραματικής Ειδικότητας Κατάρτισης  

• Στην παροχή της απαραίτητες και σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδομής 

• Στην παροχή της κατάρτισης μέσω εισηγητών εγνωσμένης αξίας και τυπικών προσόντων που 

θα προέρχονται από το μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας 

• Στη δημιουργία του Οδηγού Σπουδών της Πειραματικής Ειδικότητας Κατάρτισης σε 

συνεργασία με το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  

• Στη δημιουργία της τράπεζας θεμάτων -  κατάλογος ερωτήσεων των θεμάτων εξετάσεων 

Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης 

Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) 

• Στην υποβολή προτάσεων προς τις Ευρωπαϊκές και Εθνικές Αρχές για συμμετοχή των 

καταρτιζόμενων της Πειραματικής Ειδικότητας Κατάρτισης σε δράσης είτε εθνικής είτε 

ευρωπαϊκής/διεθνούς εμβέλειας 

• Στην διοργάνωση δραστηριοτήτων για την ευαισθητοποίηση, ανάδειξη, υποστήριξη και 

ενίσχυση των καταρτιζόμενων της Πειραματικής Ειδικότητας Κατάρτισης και των 

δεξιοτήτων τους, καθώς και 

• Την διοργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων και λοιπόν επιστημονικών δρώμενων είτε με 

ηλεκτρονικό τρόπο είτε δια ζώσης που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω διεύρυνση των 

γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων της Πειραματικής Ειδικότητας Κατάρτισης.   
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ΑΡΘΡΟ 3 

Απορρέουσες οικονομικές υποχρεώσεις 

Ουδέν στο παρόν μνημόνιο παρεμποδίζει τη σύναψη επιμέρους ή συμπληρωματικής συμφωνίας 

μεταξύ των δύο μερών αναφορικά με την ανάθεση εκ μέρους των λοιπών συμμετεχόντων στο παρόν 

μνημόνιο εταίρων στο Πανεπιστήμιο οποιασδήποτε εργασίας η οποία ως εκ της φύσεώς της και της 

ιδιαιτερότητάς της κρίνεται από οποιοδήποτε των δύο μερών ότι απαιτεί εξειδικευμένους όρους 

εντολής. 

Στις περιπτώσεις όπου κατά την εκτέλεση του μνημονίου απαιτούνται εξειδικευμένες υπηρεσίες, 

εμπειρογνωμοσύνες, μελέτες, κ.ά. για τις οποίες απαιτείται καταβολή αμοιβής στο πλαίσιο 

αυτοτελών πλέον έργων, αυτό θα πραγματοποιείται μέσω σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων 

μεταξύ αυτών και ειδικότερα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και των λοιπών 

συμμετεχόντων στο παρόν μνημόνιο εταίρων 

Από το παρόν μνημόνιο συνεργασίας και συναντίληψης δεν γεννάται κόστος για την δημιουργία, 

λειτουργία και υποστήριξη της Πειραματικής Ειδικότητας Κατάρτισης όπως αυτή περιγράφεται στα 

επιμέρους άρθρα του παρόντος μνημονίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Όργανο Παρακολούθησης και εφαρμογής του μνημονίου συνεργασίας 

4.1. Για την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την εφαρμογή του παρόντος μνημονίου 

συνεργασίας συστήνεται όργανο με την ονομασία «Κοινή Επιτροπή Συνεργασίας». Η Κοινή 

Επιτροπή αποτελείται από 8 (οκτώ) μέλη, 2 (δύο) τακτικά από κάθε εταίρο με τα αναπληρωματικά 

προς αυτά, τα οποία ορίζονται ως εξής : 

Για το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη 

Τριαντάρη Σωτηρία, Καθηγήτρια  

Κωνσταντίνος Σπινθηρόπουλος, Επίκ.           

Παναγιώτης Σερδάρης Καθηγητής 

Βαγγέλης Σαπρίκης, Επίκ. 

  

  

Για το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη 

  

  

 

Για το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας  



Σελίδα 9 από 12 
 

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη 

  

  

 

Για το Πειραματικό Δημόσιο ΙΕΚ Θέρμης 

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη 

Αντώνιος Καταβέλος Τσιτσιλέγκας Γεώργιος 

Ιωάννης Ζέρβας Πόζαρλη Αγάπη 

 

Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι φορείς πρέπει να κοινοποιήσουν 

αμφίδρομα τα οριζόμενα από αυτούς μέλη της Κοινής Επιτροπής Συνεργασίας.  

4.2. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Συνεργασίας είναι τα εξής: 

α. Η παρακολούθηση της τήρησης των όρων του μνημονίου συνεργασίας. 

β. Η υποβοήθηση στην υλοποίηση του αντικειμένου του μνημονίου. 

γ. Η υιοθέτηση «κοινής γραμμής» των συμβαλλομένων μερών προς τα ΜΜΕ και την κοινωνία. 

δ. Η τυχόν ανάγκη επίλυσης διαφορών μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και τροποποίησης του 

μνημονίου συνεργασίας. 

ε. Ο συντονισμός δράσεων, ενεργειών και έργων στο πλαίσιο του μνημονίου ή στο πλαίσιο 

προγραμματικών συμβάσεων που θα προκύψουν από το μνημόνιο. 

στ. Η διοργάνωση και υλοποίηση δράσεων και ενεργειών εξωστρέφειας και δημοσιότητας. 

4.3. Η Επιτροπή αποφασίζει μόνο όταν παρευρίσκεται το 50% +1 μέλος αυτής και υπό την 

προϋπόθεση ότι κάθε εταίρος αντιπροσωπεύεται τουλάχιστον με ένα τακτικό ή αναπληρωματικό 

μέλος.  

Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες και λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 

μελών της. 

4.4. Οι λοιπές λεπτομέρειες για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Συνεργασίας καθορίζονται με 

αποφάσεις της. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Δεσμεύσεις 

Τα μέρη δεσμεύονται από το παρόν μνημόνιο να εργάζονται από κοινού και με συνέπεια για την 

υλοποίηση των σκοπών και όρων του παρόντος μνημονίου στη βάση της εκατέρωθεν 

επιδεικνυόμενης καλής πίστης και αμοιβαίας κατανόησης. 

Όλοι οι όροι του παρόντος μνημονίου είναι δεσμευτικοί.  
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Καμία τροποποίηση του μνημονίου συνεργασίας δεν αναγνωρίζεται χωρίς απόφαση των οργάνων 

των φορέων που το υπογράφουν, κατόπιν προηγουμένης σύμφωνης γνώμης - εισήγησης που 

υπογράφεται από τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Συνεργασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Εχεμύθεια 

Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που προκύπτουν από την εφαρμογή, υλοποίηση του παρόντος 

μνημονίου αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές.  

Ωστόσο, οι συμμετέχοντες εταίροι αναγνωρίζουν την ιδιαίτερη σημασία και το ενδιαφέρον των 

μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας να προβούν στη διάχυση επιστημονικών-ερευνητικών 

αποτελεσμάτων που τυχόν προκύψουν, αποκλειστικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς, όπως η 

εκπαίδευση των φοιτητών, οι ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και οι δημοσιεύσεις σε 

επιστημονικά περιοδικά. Για τον λόγο αυτό, ρητά αναγνωρίζεται το δικαίωμα των μελών ΔΕΠ του 

Πανεπιστημίου να προβαίνουν στις ως άνω δράσεις κατόπιν ενημέρωσης των συνεργαζόμενων 

εταίρων και μέχρι την λήξη του παρόντος μνημονίου.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Σύνδεσμοι - Εκπρόσωποι επαφής 

Για την υλοποίηση των σκοπών που επιδιώκονται με το παρόν μνημόνιο, το Πανεπιστήμιο ορίζει, με 

βάση εσωτερική διαδικασία αυτού, εκπρόσωπο επαφής με τους συνεργαζόμενους εταίρους, οι οποίοι 

από πλευράς τους ορίζουν εκπρόσωπο επαφής με το Πανεπιστήμιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Διάρκεια ισχύος του μνημονίου συνεργασίας 

Το παρόν μνημόνιο ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής του και εις το διηνεκές. Σε περίπτωση 

που οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη επιθυμεί να τερματίσει τη συνεργασία που απορρέει 

από το παρόν μνημόνιο, αποστέλλει γραπτή ειδοποίηση (μαζί με σχετική απόφαση της Κοινής 

Επιτροπής Συνεργασίας) στο έτερο μέρος καταγράφοντας την πρόθεσή του να αποδεσμευθεί από 

τους όρους του παρόντος μνημονίου εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από της 

λήψεως της γραπτής ειδοποίησης από το έτερο μέρος. 

Νοείται ότι συνεργασία αναφορικά με συγκεκριμένα θέματα, η οποία παραμένει σε εξέλιξη κατά την 

αποστολή της γραπτής ειδοποίησης θα συνεχίσει και μετά την πάροδο της χρονικής περιόδου των 

τριάντα (30) ημερών, σύμφωνα με τα πιο πάνω, μέχρι της ολοκληρώσεως της αναληφθείσας 

δέσμευσης. 
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ΑΡΘΡΟ 9 

Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς δεσμεύονται να επεξεργάζονται τα πάσης φύσης δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα κατά την εφαρμογή του παρόντος μνημονίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 

(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ 

(Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων) και του νόμου 4624/2019 (ΦΕΚ Α’ 

137/29.8.2019). Οι αντίστοιχες ευθύνες των μερών για συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τις ανωτέρω διατάξεις καθορίζονται με διαφανή τρόπο και διέπονται από γραπτή 

μεταξύ τους συμφωνία. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

 

 

Ο Πρύτανης 

 

Για το Περιφερειακό Τμήμα  

Κεντρικής Μακεδονίας  

του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης Βασίλειος Γεωργιάδης 

 

 

Για το Περιφερειακό Τμήμα  

Δυτικής Μακεδονίας  

του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 

 

Για το Πειραματικό Δημόσιο ΙΕΚ Θέρμης 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Ο Διευθυντής 

 

Δημήτριος Κοεμτζόπουλος Αντώνιος Καταβέλος 
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Στη συνέχεια επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και 
υπογράφεται το πρακτικό ως ακολούθως: 
Επικυρώνεται το πρακτικό 
Κοζάνη, 11-01-2022 

Ο Πρύτανης 
 
 

Καθηγητής Θ. Θεοδουλίδης 

Η γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου 
 
 

Δ. Βαβλιάρα 
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