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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 

Αριθμός απόφασης: Κ2/ΠΣ11/17-02-2020 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
Απόσπασμα Πρακτικών από τη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 11/17-02-2020 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17-02-2020 στις 13.00 στο γραφείο του Πρύτανη στο 
νέο Διοικητήριο στα Κοίλα Κοζάνης, μετά την υπ’ αριθμού 4467/14-02-2020 έγγραφη πρόσκληση 
του Πρύτανη, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίουμε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 (επτά). 

Παρόντες Απόντες 

Θεοδουλίδης Θ. Πρύτανης   

Σαριαννίδης Ν. Αντιπρύτανης   

ΜαρόπουλοςΣτ. Αντιπρύτανης   

Ιορδανίδης Γ. Αντιπρύτανης   

Σπύρτου Α. Αντιπρύτανης   

Ελισσαίου Α. Εκπρόσωπος διοικητικού 
προσωπικού   

Σεληνιωτάκης Χ. Εκπρόσωπος προπτυχιακών 
φοιτητών   

 
Πρακτικά τήρησε ο προϊστάμενος της Γραμματείας Συγκλήτου Ε. Μυλωνάς. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Κ. Θέματα εκτός ημερησίας διάταξης  
2. Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας  
Ο Πρύτανης αναφέρει ότι το Πανεπιστήμιο ήρθε σε συζητήσεις και κατέληξε στη σύνταξη Μνημονίου 
συνεργασίας με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο θα αποφέρει οφέλη και στους δύο 
φορείς. Εισηγείται την έγκρισή του. 
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) με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», 
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5. Την παράγραφο 2 του άρθρου του άρθρου 14 του Ν. 4485/2017 (Α’ 114) «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. Την πρυτανική πράξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 1465/25-10-2019 
(Β΄4160/14-11-2019) για τη συμπληρωματική εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρύτανη 
Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, 

8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 2158 
(Β΄4770/24-12-2019 – «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συμβούλιο του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»), 

9. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Α’ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 

10. Το Μνημόνιο Συνεργασίας με Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 
11. Την εισήγηση του Πρύτανη, 
αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση του Μνημονίου Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας με την  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ως εξής: 
 
 
 
 
 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 
 
 
 
ΜΕΤΑΞΥ: 
 

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ 
2. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΚΟΖΑΝΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 

  
 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 «Συνεργασία σε δράσεις και ενέργειες που αφορούν στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας κατά την περίοδο απολιγνιτοποίησής της» 

 Στην Κοζάνη σήμερα, την …... μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, οι παρακάτω: 
 

1. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας- νόμιμα εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της 
παρούσας από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιο Κασαπίδη, που στο εξής 
θα καλείται χάριν συντομίας «Περιφέρεια». 

2. 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». 
 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
α) την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, 
β) το ΦΕΚ Β΄3837/17-10-2019 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», 
γ) τις διατάξεις του Π.Δ. 92/2003 (Α’ 83/11-04-2003) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», 
δ) 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», 
ε) το γεγονός ότι δεν προκύπτει άμεσα από το παρόν Μνημόνιο δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων 
ουδενός των συμβαλλομένων 
 

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ, ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝ 
να συνεργαστούν στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων και ενεργειών που αφορούν στην ανάπτυξη της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατά την περίοδο απολιγνιτοποίησής της. 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
Το μνημόνιο αυτό περιέχει οκτώ (8) άρθρα που αναφέρονται αντίστοιχα στα εξής : 
1. Προοίμιο –Σκοπός – Αντικείμενο/ατου 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 
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ΑΡΘΡΟ 1 
Προοίμιο- Σκοπός – Αντικείμενο/α του μνημονίου 
1.1. Προοίμιο 
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αντιμετωπίζει ιδιαίτερες συνθήκες και προκλήσεις εξαιτίας της 
επικείμενης μετάβασής της σε καθεστώς απολιγνιτοποίησης. Η Περιφέρεια και το Πανεπιστήμιο στο 
πλαίσιο της αποστολής και των αρμοδιοτήτων τους την χρονική αυτή περίοδο, οφείλουν να 
συνεργαστούν τόσο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων, όσο και για τον επανασχεδιασμό και την 
ανάταξη του παραγωγικού συστήματος της Δυτικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο αυτό και έχοντας ήδη 
συνεργαστεί επιτυχώς κατά το παρελθόν σε διάφορες δράσεις, τα συμβαλλόμενα μέρη επιθυμούν, με 
το παρόν μνημόνιο, να θέσουν τις βάσεις συνεργασίας τους σε δράσεις και ενέργειες προς τις 
παραπάνω κατευθύνσεις και με σκοπό να αποτελέσουν από κοινού πυλώνα ανάπτυξης της περιοχής. 
1.2. Σκοπός - Αντικείμενο/α του μνημονίου 
Σκοπός του παρόντος μνημονίου είναι η αμοιβαία συνεργασία και υποστήριξη των μερών σε όλους 
τους τομείς, μέσω ερευνητικής και αναπτυξιακής δράσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κατά 
την περίοδο απολιγνιτοποίησής της. 
Ειδικότερα δε το παρόν μνημόνιο αναφέρεται στα αντικείμενα που περιλαμβάνουν δράσεις και 
ενέργειες (ενδεικτικές και όχι περιοριστικές) που περιγράφονται στη συνέχεια: 
1.2.1. Σχεδιασμό της αναπτυξιακής στρατηγικής για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από κοινού, 
με έμφαση στο σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 και σε συνδυασμό με τους 
πόρους που θα διατεθούν ως αντιστάθμισμα για την απολιγνιτοποίηση της Περιφέρειας. 
1.2.2. Παροχή επιστημονικής στήριξης εκ μέρους του Πανεπιστημίου προς την Περιφέρεια. 
1.2.3. Συμμετοχή από κοινού σε ερευνητικά προγράμματα αναπτυξιακού και περιβαλλοντικού 
χαρακτήρα και με περιοχή έρευνας την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 
1.2.4. Υλοποίηση από κοινού συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από διάφορες πηγές (ΕΣΠΑ, 
Ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά και τομεακά προγράμματα και άλλα). 
1.2.5. Διοργάνωση και συμμετοχή από κοινού, ενεργειών εξωστρέφειας, δημοσιότητας και 
κατάρτισης(συνέδρια, ημερίδες, εκθέσεις, ενέργειες ευαισθητοποίησης, προγράμματα κατάρτισης και 
δια βίου μάθησης, κ.ά.). 
Νοείται ότι σε κάθε περίπτωση η συνεργασία μεταξύ των δύο μερών δύναται να εμπλέκει μέλη ή/και 
λειτουργούς της Περιφέρειας και μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) ή/και 
φοιτητές του Πανεπιστημίου.  
 
ΑΡΘΡΟ 2 
Πλαίσιο συνεργασίας 
Το Πανεπιστήμιο, αναλαμβάνει δια των μελών του ΔΕΠ και κατά το μέτρο που αυτό δεν παρακωλύει 
τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους έναντι του Πανεπιστημίου, να συνδράμει: 

• με την επιστημοσύνη και εμπειρογνωμοσύνη του την Περιφέρεια κατά την εξέταση 
διαφόρων: τεχνολογικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών, ιατρικών, ευρωπαϊκών και θεμάτων 
διεθνών σχέσεων, καθώς και άλλων που απασχολούν την κοινωνία. Η επιλογή της θεματικής 
θα γίνεται κατά πρώτο λόγο από την Περιφέρεια και θα μπορεί να λάβει τη μορφή μελετών, 
γνωμοδοτήσεων και ερευνών, αναλόγως του υποβληθέντος εκ μέρους της Περιφέρειας 
αιτήματος. 

• με αυτεπάγγελτες πρωτοβουλίες- προτάσεις εκ μέρους του Πανεπιστημίου, αναφορικά με 
αναπτυξιακά ή θέματα τα οποία απασχολούν την ευρύτερη κοινωνία. Τέτοιου είδους 
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αυτεπάγγελτων παρεμβάσεων του Πανεπιστημίου, συνήθως θα λαμβάνουν τη μορφή γραπτών 
εισηγήσεων και θα έχουν αποκλειστικά επικουρικό χαρακτήρα στο έργο της Περιφέρειας. 

Η επιλογή του μέλους ΔΕΠ το οποίο αναλαμβάνει να υλοποιήσει την ανατεθείσα εκ μέρους της 
Περιφέρειας εργασία, πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο και μεταξύ των μελών ΔΕΠ σχετικού 
αντικειμένου, στη βάση εσωτερικής ενδεδειγμένης διαδικασίας που θα ακολουθεί το ίδιο, άμα τη 
υποβολή του σχετικού αιτήματος εκ μέρους της Περιφέρειας. 
Η Περιφέρεια, στο πλαίσιο της συνεργασίας που καθιδρύεται με το παρόν μνημόνιο, οφείλει να 
υποβάλλει προς το Πανεπιστήμιο, αίτημα συνδρομής το οποίο να είναι:  

• γραπτό και σε αυτό να εξειδικεύονται με σαφήνεια τα ερωτήματα που χρήζουν απάντησης-
διερεύνησης-ανάλυσης εκ μέρους του Πανεπιστημίου,  

• συγκεκριμένο ως προς το είδος έργου το οποίο η Περιφέρεια επιθυμεί να περιβληθεί η 
απάντηση (π.χ. εμπειρογνωμοσύνη, προμελέτη, κ.ά.) του Πανεπιστημίου στο υποβληθέν 
αίτημα, 

• σαφώς ορισμένο ως προς τα σχετικά χρονοδιαγράμματα στο πλαίσιο των οποίων το 
Πανεπιστήμιο καλείται να ανταποκριθεί, και 

• με ενδεικτικό κόστος εφόσον προκύπτει δαπάνη για την υλοποίησή του. 
Παράλληλα η Περιφέρεια οφείλει να προσφέρει στο Πανεπιστήμιο, εφόσον τούτο δεν παραβιάζει 
οποιουσδήποτε ισχύοντες κανόνες που απορρέουν από τη νομοθεσία, κανονισμούς, δεοντολογία ή 
τον κανονισμό λειτουργίας της, οποιαδήποτε στοιχεία τα οποία το Πανεπιστήμιο θεωρεί αναγκαία για 
την επιτέλεση της ανατεθείσας σε αυτό εργασίας. Στην περίπτωση αυτή, το Πανεπιστήμιο δεσμεύεται 
από οποιουσδήποτε όρους τεθούν εκ μέρους της Περιφέρειας αναφορικά με τη δυνατότητα χρήσης 
τέτοιων στοιχείων. 
 
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 της Περιφέρειας 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 της Περιφέρειας. 
Σε περιπτώσεις τέλος που τίθενται εκ μέρους του Πανεπιστημίου απαιτήσεις για καταβολή χρηματικής 
αποζημίωσης από την Περιφέρεια στο πλαίσιο διαδικασιών λήψης αποφάσεων ή άλλων, το ύψος και 
ο τρόπος καταβολής αυτών αποφασίζονται επί τούτω και από κοινού μεταξύ των συμβαλλόμενων 
μερών, νοουμένου ότι η καταβολή χρηματικής αποζημίωσης κρίνεται σκόπιμη λόγω της 
εξειδικευμένης φύσης της εργασίας ή δραστηριότητας. 
 
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 τέσσερα (4) μέλη, τα οποία ορίζονται ως εξής : 
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Δύο μέλη ορίζονται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μαζί με τους αναπληρωτές τους και δύο 
(2) μέλη από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας μαζί με τους αναπληρωτές τους.  
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 παρευρίσκονται και τα  4 μέλη αυτής.  
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.  
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, η Περιφέρεια αναγνωρίζει 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 της Περιφέρειας και μέχρι την λήξη του παρόντος μνημονίου.  
 
ΑΡΘΡΟ 7 
Σύνδεσμοι - Εκπρόσωποι επαφής 
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Για σκοπούς υλοποίησης των σκοπών που επιδιώκονται με το παρόν μνημόνιο, το Πανεπιστήμιο ορίζει, 
με βάση εσωτερική διαδικασία αυτού, εκπρόσωπο επαφής με την Περιφέρεια, η οποία από πλευράς 
της ορίζει 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. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Για την Περιφέρεια  Δυτικής Μακεδονίας 

Ο Περιφερειάρχης 
 
 

Γεώργιος Κασαπίδης 
 
 

Για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
Ο Πρύτανης 

 
 

Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης 

Στη συνέχεια επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και 
υπογράφεται το πρακτικό ως ακολούθως: 
Επικυρώνεται το πρακτικό 
Κοζάνη, 17-02-2020 
 Ο Πρύτανης  Ο γραμματέας της Συγκλήτου  
 
Καθηγητής Θ. Θεοδουλίδης Ε. Μυλωνάς  


		2020-02-20T13:12:55+0200
	Emmanouil Mylonas




