
ΔΗΜΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ                         Αριθμ. Απόφ.  32 / 2021 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
Από το πρακτικό της 8ης  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  Εορδαίας. 
Στην  Πτολεμαΐδα  σήμερα  31-3-2021  ημέρα  Τετάρτη    και  ώρα  6:00 μ..μ.  το Δημοτικό 
Συμβούλιο  συνήλθε μετά  την  υπ. αριθμ.  6307/24-3-2021 πρόσκληση του Προέδρου κ. 
Ιωάννη Χαρακτσή με Τηλεδιάσκεψη μέσω  e presence.gov.gr σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67    του Ν. 3852/2010  , όπως αυτό αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 74 του Ν. 
4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού 
περιεχομένου ,  τις υπ’ αριθ. 18318/13-3-20 & 33282/29-5-2020  και αριθ. 40 /20 εγκύκλιους 
του ΥΠ ΕΣ. , 32009/23-5-20 , καθώς και την υπ’ αριθ. Απόφαση Δ1α. 63548/7-10-2020 με τα 
παρακάτω θέματα: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Εορδαίας και Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ    
1. Χαρακτσής Ιωάννης 
2. Ορφανίδης Δημήτρης 
3. Καϊδου Άννα 
4. Καρακασίδης Δημήτρης 
5. Λόφτσαλης Αναστάσιος 
6. Κεσκερίδης Χρήστος 
7. Αντωνιάδου Μαρία 
8. Τσεχελίδης Δημήτρης 
9. Κάλφας Παναγιώτης 
10. Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
11. Αντωνιάδης Κυριάκος 
12. Πράπα Αναστασία 
13. Φουρκιώτης Νικόλαος 
14. Τερζοπούλου Αθηνά 
15. Μίχος Κωνσταντίνος 
16. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
17. Δίκας Ιωάννης 
18. Τσάγια Ειρήνη 
19. Τραχανάς Δημήτρης 
20. Μπίγγας Στέφανος 
21. Κωτσίδης Στέφανος 
22. Κοκκινίδης Ευστάθιος  
23. Μαυρίδου Μάρθα 
24. Σολαχίδου Βασιλική 
25. Τουρτούρης Αθανάσιος 
26. Μωυσιάδης Στυλιανός 
27. Καραβασίλης Ιωάννης 
28. Σπόντης Δημήτριος 
29. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
30. Παπαχρήστου Αναστάσιος  

 
1. Σίσσιος Μιχάλης 
2. Ανδρονικίδου Ιωάννα 
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31. Χόλμπα Αντωνία 
 
 

O   Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
  Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών    
……………………………………………………………………………………………………………… 
. Οι Πρόεδροι των  Κοινοτήτων  Πτολεμαΐδας , Δροσερού  και Κομάνου παρευρέθηκαν στην 
Συνεδρίαση. 
……………………………………………………………………………………………. 
Για το συγκεκριμένο θέμα παρευρέθηκε και ο πρύτανης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. 
Θεόδωρος Θεοδουλίδης. 
Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος το λόγο έδωσε στην Αντιδήμαρχο κ. Μαρία Αντωνιάδου η οποία 
εισηγούμενη το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής : 
Το ζήτημα που απασχολεί  τη σημερινή συζήτηση αφορά την υπογραφή μνημονίου 
συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Εορδαίας και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.  
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι, λόγω της ψηφισμένης απολιγνιτοποίησης της περιοχής μας με την 
παύση χρήσης λιγνίτη και λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων, η περιοχή μας βρίσκεται 
αντιμέτωπη με τον σημαντικότερο κίνδυνο που έχει αντιμετωπίσει τις τελευταίες δεκαετίες και 
αφορά την ραγδαία απώλεια θέσεων εργασίας και απομείωσης του πληθυσμού της.  
Ο κίνδυνος αλλά και πρόκληση ταυτόχρονα, υφίσταται σε βαθμό που δεν δικαιολογεί την 
αδράνεια από πλευράς μας στην ανάπτυξη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου. Τον σκοπό αυτό 
έρχεται να υπηρετήσει το μνημόνιο μεταξύ του Δήμου μας και του Πανεπιστημίου Δυτ. 
Μακεδονίας. Όπως καθίσταται απολύτως σαφές στο κείμενο, οι στόχοι που εξυπηρετεί η 
περιγραφείσα συνεργασία σκοπεύει, στην χάραξη της νέας αναπτυξιακής πορείας και την 
ανάταξη του παραγωγικού μοντέλου του Δήμου Εορδαίας.  
Ως εργαλεία για την επίτευξη και εκπλήρωση της αποστολής και στόχων Δήμου και 
Πανεπιστημίου αναμένεται να λειτουργήσουν α) η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων για τη 
μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης της περιοχής, καθώς και για την 
παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους, β) ο σχεδιασμός έξυπνων 
εφαρμογών (ενέργεια και κλιματική κρίση – ψηφιακή/έξυπνη γεωργία - έξυπνες πόλεις και 
κοινότητες – έξυπνη τοπική αυτοδιοίκηση), γ) η διασύνδεση αστικού περιβάλλοντος και τέχνης, 
δ) η ανάπτυξη δράσεων προώθησης της επιχειρηματικότητας και νεοφυών επιχειρήσεων - 
εξειδικευμένα προγράμματα (επαγγελματικά προσδιορισμένη εκπαίδευση ενηλίκων, vocationally 
oriented) για τα μέλη επαγγελματικών ομάδων με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των γνώσεών τους, 
ε) ο πολιτισμός και συνεργασία με πολιτιστικές και αθλητικές δομές του Δήμου με απώτερο 
στόχο από την μία πλευρά την ανάδειξη της πόλης ως κέντρου σύγχρονης πολιτιστικής 
πραγματικότητας και από την άλλη την ενίσχυση της ελεύθερης πολιτιστικής και δημιουργικής 
έκφρασης των νέων, πέραν του αυστηρού πεδίου του επιστημονικού τους προσανατολισμού. 
στ) η συμμετοχή εκπροσώπων του Πανεπιστημίου σε συμβουλευτικές επιτροπές του Δήμου, 
διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων τόσο για αποκλεισμένες και κοινωνικά ευπαθείς 
ομάδες από φοιτητές όσο και για την υλοποίηση και προώθηση εκπαιδευτικών καινοτομιών, 
στα πλαίσια διεξαγωγής έρευνας ή πρακτικής για την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών τους, 
ζ) η συμμετοχή Δήμου σε ερευνητικά προγράμματα – συνδιοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων. 
Είναι σαφής η στάση της Δημοτικής Αρχής να στηρίξει την Πανεπιστημιακή εκπαίδευση και να 
προωθήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την πρόοδο της περιοχής μας μέσω της πανεπιστημιακής 
κατάρτισης και της τεχνικής εξειδίκευσης, σε αντικείμενα προηγμένα και πρωτοποριακά, 
δημιουργώντας διαύλους ενίσχυσης της οικονομίας και στήριξης της απασχόλησης. 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αφού έδωσε  το λόγο  στον πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας κ. Θεουδουλίδη  ο οποίος τοποθετήθηκε επί του σχεδίου συνεργασίας και 
απάντησε σε ερωτήματα δημοτικών συμβούλων  κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 
                                                 Αριθμ. απόφ.32/2021 
 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία εκφράστηκαν οι απόψεις των Δημοτικών 
συμβούλων οι οποίες είναι καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά 
 

                                                   Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

Α. Εγκρίνει τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Εορδαίας και Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας . 

      Β. Εγκρίνει το παρακάτω σχέδιο μνημονίου συνεργασίας το οποίο έχει ως εξής : 

 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΕΤΑΞΥ: 
 

1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ 
2. ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

ΚΟΖΑΝΗ, .../…./2021 
 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 
 Στην Κοζάνη σήμερα, την ...μηνός ……….του έτους 2021, οι παρακάτω: 
 

 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». 

 Ο Δήμος Εορδαίας, που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα καιεκπροσωπείται νόμιμα από τον 

Δήμαρχο Παναγιώτη Ν. Πλακεντά 

 
Λαμβάνοντας υπόψη 
α)την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, 
β)τις διατάξεις του Π.Δ. 92/2003 (Α’ 83/11-04-2003) «Ίδρυση Πανεπιστημίου 

ΔυτικήςΜακεδονίας», 
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) την απόφαση …..… του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας με την οποία εγκρίθηκε η 
υπογραφή του μνημονίου αυτού 
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στ)τo γεγονός ότι δεν προκύπτει άμεσα από το παρόν Μνημόνιο, δαπάνη σε βάρος των 
πιστώσεων ουδενός των συμβαλλομένων 

 
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ, ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝ 

 
να συνεργαστούν για την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας τους μέσα από σαφώς 
προσδιορισμένους κοινούς στόχους και τομείς ενδιαφέροντος. 
 

ΓΕΝΙΚΑ 

Το μνημόνιο αυτό περιέχει 9 (εννέα)άρθρα που αναφέρονται αντίστοιχα στα εξής : 
1. Προοίμιο  
2. Τομείς 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  

Στην κρίσιμη και ταυτόχρονα ιστορική περίοδο που διανύει η Δυτική Μακεδονία ενόψει των 
οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων που διαμορφώνονται με τη μετάβαση στη 
μεταλιγνιτική εποχή, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και oΔήμος Εορδαίας, στο πλαίσιο 
της αποστολής και των αρμοδιοτήτων τους, οφείλουν να συνεργαστούν για τη χάραξη της νέας 
αναπτυξιακής πορείας και την ανάταξη του παραγωγικού μοντέλου του Δήμου Εορδαίας. 
Στο πλαίσιο αυτό, και έχοντας συνεργαστεί επιτυχώς κατά το παρελθόν, τα συμβαλλόμενα μέρη 
επιθυμούν, με το παρόν μνημόνιο, να θέσουν τις βάσεις νέων συνεργασιών σε δράσεις και 
ενέργειες προσανατολισμένες στις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας με σκοπό την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας της περιοχής. 
 
ΑΡΘΡΟ 2 
Τομείς συνεργασίας 

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν τη διαχρονική από την ίδρυση του Πανεπιστημίου 
έμπρακτη στήριξη του Δήμου Εορδαίας προκειμένου αυτό να ισχυροποιηθεί όχι μόνον 
ακαδημαϊκά, αλλά και να εξελιχθεί σε έναν δυναμικό πυλώνα καινοτομίας στην περιοχή. Με το 
παρόν σύμφωνο τα μέρη δεσμεύονται σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης που περιλαμβάνει, ιδίως, 
τους ακόλουθους τομείς: 
1. Σύναψη προγραμματικών συμβάσεων για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων 

ανάπτυξης της περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση 

προμηθειών κάθε είδους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/τ. Α’/7.6.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   

2. Σχεδιασμός έξυπνων εφαρμογών (ενέργεια και κλιματική κρίση – ψηφιακή/έξυπνη γεωργία - 

έξυπνες πόλεις και κοινότητες – έξυπνη τοπική αυτοδιοίκηση) 

3. Διασύνδεση αστικού περιβάλλοντος και τέχνης (μορφές τέχνης σε δομημένους δημόσιους 

χώρους – η τέχνη ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του σύγχρονου αστικού τοπίου και των 

πολιτών).   
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4. Οικονομία (ανάπτυξη δράσεων προώθησης της επιχειρηματικότητας και νεοφυών 

επιχειρήσεων - εξειδικευμένα προγράμματα (επαγγελματικά προσδιορισμένη εκπαίδευση 

ενηλίκων, vocationallyoriented) για τα μέλη επαγγελματικών ομάδων με σκοπό τον 

εκσυγχρονισμό των γνώσεών τους).    

5. Πολιτισμός και συνεργασία με πολιτιστικές και αθλητικές δομές του Δήμου με απώτερο 

στόχο από την μία πλευρά την ανάδειξη της πόλης ως κέντρου σύγχρονης πολιτιστικής 

πραγματικότητας και από την άλλη την ενίσχυση της ελεύθερης πολιτιστικής και 

δημιουργικής έκφρασης των νέων, πέραν του αυστηρού πεδίου του επιστημονικού τους 

προσανατολισμού.     

6. Κοινωνία (συμμετοχή εκπροσώπων του Πανεπιστημίου σε συμβουλευτικές επιτροπές του 

Δήμου, διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων τόσο για αποκλεισμένες και κοινωνικά 

ευπαθείς ομάδες από φοιτητές όσο και για την υλοποίηση και προώθηση εκπαιδευτικών 

καινοτομιών, στα πλαίσια διεξαγωγής έρευνας ή πρακτικής για την ολοκλήρωση του κύκλου 

σπουδών τους).     

7. Παιδεία (συμμετοχή Δήμου σε ερευνητικά προγράμματα – συνδιοργάνωση ημερίδων και 

συνεδρίων). 

 

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 του Δήμου Εορδαίας 
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 
του Δήμου Εορδαίας. 

 

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 6 (έξι) μέλη, τα οποία ορίζονται ως εξής : 
3 (τρία) μέλη ορίζονται από το Πανεπιστήμιο μαζί με τους αναπληρωτές τους και3 (τρία)μέλη 
από το Δήμο Εορδαίας 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. 
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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  2/3 (δύο τρίτα) 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, ο Δήμος Εορδαίας 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 του Δήμου 
Εορδαίας και μέχρι την λήξη του παρόντος μνημονίου.  
 
ΑΡΘΡΟ 7 
Σύνδεσμοι - Εκπρόσωποι επαφής 

Για σκοπούς υλοποίησης των σκοπών που επιδιώκονται με το παρόν μνημόνιο, το 
Πανεπιστήμιο ορίζει, με βάση εσωτερική διαδικασία αυτού, εκπρόσωπο επαφής με τον Δήμο 
Εορδαίας, oοποίος από πλευράς του 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 
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περιόδου των τριάντα (30) ημερών, σύμφωνα με τα πιο πάνω, μέχρι της ολοκληρώσεως της 
αναληφθείσας δέσμευσης. 
 
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 
                                                                                         Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης 
 
                                                                                                          Για τον Δήμο Εορδαίας 
 
                                                                                                               Ο Δήμαρχος 
 
 
                                                          Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
 
Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Παναγιώτη Πλακεντά για την υπογραφή του εν λόγω μνημονίου. 

 
Με την παραπάνω απόφαση μειοψήφησε η ΔΣ Αντωνία Χόλμπα. 

 
 
 

Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθμ.32/2021 
…………………………………………………………………………………………………………. 
                          Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 

Ο Δήμαρχος     Τα   Μέλη 
    Παναγιώτης Πλακεντάς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 
Ορφανίδης Δημήτρης 
Καϊδου Άννα 
Καρακασίδης Δημήτρης 
Λόφτσαλης Αναστάσιος 
Κεσκερίδης Χρήστος 
Αντωνιάδου Μαρία 
Τσεχελίδης Δημήτρης 
Κάλφας Παναγιώτης 
Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
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         Πτολεμαΐδα 
       Ο Πρόεδρος 
  Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
 
 
 
 
 
    Χαρακτσής Ιωάννης 

Αντωνιάδης Κυριάκος 
Πράπα Αναστασία 
Φουρκιώτης Νικόλαος 
Τερζοπούλου Αθηνά 
Μίχος Κωνσταντίνος 
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
Δίκας Ιωάννης 
Τσάγια Ειρήνη 
Τραχανάς Δημήτρης 
Μπίγγας Στέφανος 
Κωτσίδης Στέφανος 
Κοκκινίδης Ευστάθιος  
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
Τουρτούρης Αθανάσιος 
Μωυσιάδης Στυλιανός 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης Δημήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Παπαχρήστου Αναστ. 
Χόλμπα Αντωνία 
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