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Μνημόνιο Συνεργασίας  

 

μεταξύ του Δήμου Κοζάνης 

της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Νομικής 

Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

 

 
Στην Κοζάνη, σήμερα, 5 Ιανουαρίου 2022, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων: 
 
 

1. Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, με την επωνυμία Δήμος Κοζάνης, που εδρεύει 
στην Κοζάνη, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον Δήμαρχο κ. 
Λάζαρο Μαλούτα. 
 

2. Της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  (Α.Π.Θ.) που 
εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από 
τον Κοσμήτορα, καθηγητή κ. Κυριάκο Υάκινθο. 

 
3. Της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα για 

την υπογραφή του παρόντος από τον Κοσμήτορα καθηγητή κ. Παναγιώτη Γκλαβίνη, 
συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
 

Προοίμιο 
 
Τα συμβαλλόμενα μέρη έλαβαν υπόψη τους ότι:  
 
Ο Δήμος Κοζάνης στο πλαίσιο της αναπτυξιακής και κοινωνικής του πολιτικής, καθώς και της 
δυνατότητάς του να συμμετέχει σε εθνικά προγράμματα και προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που στόχο έχουν την δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών, την 
προστασία του περιβάλλοντος και την μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα, λαμβάνει 
πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της απολιγνιτοποίησης.  
 
Η Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ. αναγνωρίζεται ως υψηλής στάθμης εκπαιδευτικό και 
ερευνητικό κέντρο της χώρας με διεθνή ακτινοβολία και κύρος, το έργο της οποίας συμβάλλει 
στην εκπαίδευση και στην έρευνα, προωθώντας μεταξύ άλλων και λύσεις σε θέματα 
κλιματικής ουδετερότητας. Στην Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ. έχει δημιουργηθεί ένα ισχυρό 
και αξιόλογο δίκτυο ερευνητικών εγχειρημάτων καθώς και ερευνητικών Ομάδων, με σκοπό 
την ανάπτυξη και διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων γύρω από τα θέματα ενέργειας, 
προστασίας του περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής καθώς και του ψηφιακού 
μετασχηματισμού.  
 
Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. έπειτα από 90 χρόνια προσφοράς στη νομική επιστήμη, 
αναγνωρίζεται ως υψηλής στάθμης εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο της χώρας με διεθνή 



 

 

2 

ακτινοβολία και συνεργασίες, το έργο της οποίας είναι να συμβάλλει στην εκπαίδευση και 
στην έρευνα επί των θεσμών στην ελληνική κοινωνία και στη χώρα. Στην Νομική Σχολή του 
Α.Π.Θ. έχει δημιουργηθεί ένα ισχυρό και αξιόλογο δίκτυο ερευνητικών εγχειρημάτων, με 
σκοπό την ανάπτυξη και διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων γύρω από τα θέματα 
προστασίας του περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής.  
 
Στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
καθορίζεται ένας χάρτης πορείας για πρωτοβουλίες πολιτικής που έχουν ως σκοπό να 
βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτύχει τον στόχο της για κλιματική ουδετερότητα έως 
το 2050.  
 
Στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις νέες Αποστολές της Ε.Ε. οι οποίες θα έχουν 
ως στόχο την εξεύρεση λύσεων σε βασικές παγκόσμιες προκλήσεις έως το 2030, προβλέπεται 
και η Αποστολή για τις «100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030» (εφεξής: 
Αποστολή των Πόλεων). Πρόκειται για ένα νέο εργαλείο που περιλαμβάνει δέσμη δράσεων, 
όπως έργα έρευνας και καινοτομίας, μέτρα πολιτικής και νομοθετικές πρωτοβουλίες, για την 
επίτευξη συγκεκριμένων στόχων με μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο και εντός καθορισμένου 
χρονοδιαγράμματος.  
 
Ο Δήμος Κοζάνης εκδήλωσε το ενδιαφέρον του να συμμετέχει Αποστολή των Πόλεων, 
ανταποκρινόμενος στην ανακοίνωση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στις 25 
Νοεμβρίου 2021. 
 
 
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν: 
 
Την σπουδαιότητα της από κοινού συνεργασίας για την υλοποίηση των στόχων της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, των Ευρωπαϊκών Αποστολών και ιδίως της Αποστολής των 
Πόλεων.  
 
Το κοινό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων στο πλαίσιο 
της Αποστολής των Πόλεων, καθώς και τη δημιουργία ενός συνεχούς διαύλου επικοινωνίας 
και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με στόχο την διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  
 
Το κοινό τους ενδιαφέρον για την γενικότερη συνεργασία στο πλαίσιο της μετάβασης του 
Δήμου Κοζάνης σε καθεστώς κλιματικής ουδετερότητας έως το 2030.  
 
 

Άρθρο 1 
Σκοπός 

 
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στη διαμόρφωση ενός πλαισίου εκπαιδευτικής και 
ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ τους, μέσα από προσδιορισμένους κοινούς στόχους και 
τομείς ενδιαφέροντος. 

 
Άρθρο 2 

Τομείς συνεργασίας 
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Προς το σκοπό εκπλήρωσης του αντικειμένου του παρόντος Μνημονίου, ενδεικτικά και όχι 
αποκλειστικά, τα συμβαλλόμενα μέρη δύναται να προβαίνουν:  
 

 Στη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων για τη μελέτη και εκτέλεση ερευνητικών 
έργων στο πλαίσιο της μετάβασης του Δήμου Κοζάνης σε καθεστώς κλιματικής 
ουδετερότητας. 

 

 Στη συνεργασία στο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης επιδοτούμενων έργων από 
εθνικά προγράμματα και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

 Στην από κοινού υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση από εθνικά προγράμματα 
και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

 Στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών μέσω της αξιοποίησης 
προηγμένων τεχνολογιών, στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας, τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό πόλεων και κοινοτήτων, τις μεταφορές, την αγροτική 
ανάπτυξη και τα τρόφιμα, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, της ανάπτυξης και της 
καινοτομίας.   

 

 Στη διοργάνωση από κοινού επιστημονικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (π.χ. 
συνεδρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων, εκθέσεων, κοινές ανακοινώσεις σε συνέδρια). 

 
 

Άρθρο 3 
Υλοποίηση συνεργασίας 

 
Για την εκπλήρωση των σκοπών και δράσεων που απορρέουν από το παρόν Μνημόνιο τα 
συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν: 
 

 Την κατάρτιση συμφωνίας, εφόσον απαιτείται από το είδος της δράσης και του 
σκοπού, στην οποία θα εξειδικεύεται το αντικείμενο, οι αρμοδιότητες, το 
χρονοδιάγραμμα κ.λπ. της εκάστοτε συνεργασίας. 

 

 Τη συγκρότηση ομάδων εργασίας και τη διοργάνωση συσκέψεων με σκοπό την 
ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων, και  

 

 Την ανάληψη κάθε άλλης δράσης η οποία διευκολύνει και προωθεί τη συνεργασία των 
μερών. 

 
 
 
 
 

Άρθρο 4 
Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων 

 
Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων των κοινών δραστηριοτήτων από ένα συμβαλλόμενο μέρος 
μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από συμφωνία και του άλλου μέρους, που αφορά στα 
πνευματικά δικαιώματα. Οι συντονιστές των μερών θα συσκέπτονται κάθε φορά που το 
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κρίνουν αναγκαίο με σκοπό να προβούν σε εκτίμηση για την εξέλιξη των κοινών επιστημονικών 
και ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων και να συντάξουν τον απολογισμό των ήδη 
υλοποιηθέντων έργων ή εκείνων που ευρίσκονται ακόμη στο στάδιο της υλοποίησης. Οι 
ειδικότερες λεπτομέρειες που αφορούν το ζήτημα της τυχόν εκμετάλλευσης των παραχθέντων 
πνευματικών δικαιωμάτων, το ζήτημα καταχωρήσεως διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλα 
συναφή θέματα που δύναται να προκύψουν θα συμφωνούνται από κοινού μεταξύ των 
αρμοδίων υπηρεσιών των μερών και θα τελούν υπό την έγκριση των αρμοδίων οργάνων τους.  
 
 

Άρθρο 5 
Διάρκεια - Καταγγελία 

 
Αυτό το Μνημόνιο τίθεται σε ισχύ από την ημέρα που θα το υπογράψουν οι εκπρόσωποι των 
τριών φορέων και θα είναι σε ισχύ αρχικά για τρία (3) χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης με 
αμοιβαία γραπτή συμφωνία και των τριών φορέων.  
 
Το παρόν Μνημόνιο δύναται να αναθεωρηθεί μέσω αμοιβαίας συμφωνίας αμφοτέρων των 
φορέων και δύναται να καταγγελθεί με γραπτή αναφορά από κάθε συμβαλλόμενο μέρος μετά 
την πάροδο ενός εξαμήνου. Σε περίπτωση καταγγελίας, τα αποτελέσματα αυτής επέρχονται 
15 ημέρες μετά την περιέλευση της έγγραφης καταγγελίας στο συμβαλλόμενο μέρος. Εάν 
υφίστανται σε εξέλιξη έργα που υλοποιούνται από κοινού ή έχουν υποβληθεί προτάσεις για 
υλοποίηση έργων σε τρίτους φορείς, οι συγκεκριμένες συμφωνίες, που αφορούν τα ανωτέρω, 
θα εξακολουθούν να είναι σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωσή τους. 
 
Όλες οι διαφορές μεταξύ των μερών που προκύπτουν από την ερμηνεία και/ή την υλοποίηση 
αυτού του Μνημονίου θα επιλύονται μέσω συζητήσεων ή διαβουλεύσεων μεταξύ των 
συμβαλλομένων.  
 
 

Άρθρο 6 
Εμπιστευτικότητα 

 
Τα συμβαλλόμενα μέρη υπέχουν καθήκον εχεμύθειας για ζητήματα πνευματικών 
δικαιωμάτων που ανακύπτουν από τα παράγωγα των κοινών τους δράσεων, τις ευρεσιτεχνίες 
και την τεχνογνωσία κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.  
 
Επίσης τα συμβαλλόμενα μέρη εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις της νομοθεσίας για την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στις επιμέρους δράσεις τους.  
 
 
 

Άρθρο 7 
Λοιπές διατάξεις 

 
Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας αποτελεί το γενικό πλαίσιο αναφοράς ως προς τη 
συνεργασία μεταξύ των μερών και το περιεχόμενό του μπορεί να εξειδικεύεται κάθε φορά με 
ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλομένων. 
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Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση σε κανένα από τους 
συμβαλλόμενους. 
 
Η παρακολούθηση της εφαρμογής και της προόδου στην υλοποίηση των δράσεων και των 
όρων του παρόντος Μνημονίου γίνεται από τους εκπροσώπους, με τρόπους που αυτοί 
αποφασίζουν και λαμβάνουν χώρα όποτε απαιτείται. Σε περίπτωση αλλαγής των εκπροσώπων 
των τριών συμβαλλόμενων, αναλαμβάνουν αυτομάτως οι αντίστοιχοι αντικαταστάτες τους. 
 
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται ότι οι αναφερόμενες στο παρόν 
υποχρεώσεις αναλαμβάνονται με σκοπό την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων. 
 
Ρητά συμφωνείται ότι παρόν Μνημόνιο δεν αποκλείει συνεργασίες τόσο του Δήμου Κοζάνης 
όσο και της Πολυτεχνικής Σχολής καθώς και της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. με άλλους φορείς, 
που εδρεύουν στο  εσωτερικού ή/και στο εξωτερικό επί των αντικειμένων που ορίζονται στο 
άρθρο 2.    
 
Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας συντάχθηκε και υπογράφηκε σε 6 (έξι) αντίγραφα και 
έκαστος των συμβαλλομένων έλαβε από 2 (δύο) αντίγραφα. 
 

 
   Τα Συμβαλλόμενα Μέρη 

 
 
 

 Για το Δήμο Κοζάνης 
 
 
 
 

 

 Λάζαρος Μαλούτας 
Δήμαρχος 

 

 
 
 
 

  

Για την Πολυτεχνική Σχολή (Α.Π.Θ.) Για την Νομική Σχολή (Α.Π.Θ) 

Καθηγητής Κυριάκος Υάκινθος 
Κοσμήτορας 

Καθηγητής Παναγιώτης Γκλαβίνης  
Κοσμήτορας 

 


