ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
μεταξύ του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Πολυτεχνική Σχολή,
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
και της
873 Αποθήκης Καυσίμων
Οι υπογράφοντες το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας αναφερόμενοι ως «συνεργαζόμενοι φορείς» δηλώνουν την κοινή τους πρόθεση και συμφωνία για συνεργασία
μεταξύ των δύο φορέων στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της παροχής
εξειδικευμένων υπηρεσιών.
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σκοπός της παρούσας συνεργασίας είναι η ανταλλαγή εμπειρίας και μέσων για την
αμοιβαία ανάπτυξη και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων κοινής έρευνας, η βελτίωση
της παροχής εκπαίδευσης αλλά και των εξειδικευμένων υπηρεσιών των δύο φορέων.
Β. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων δύναται να περιλάβει δράσεις όπως:
1. Ενημερώσεις του ενός φορέα προς τον άλλο σχετικά με τρέχουσες δράσεις και
δραστηριότητες κοινού ενδιαφέροντος.
2. Δυνατότητα οργάνωσης επισκέψεων φοιτητών στις εγκαταστάσεις της 873 ΑΚ
στο πλαίσιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
3. Επισκέψεις επιστημονικού προσωπικού και δράσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας
από τα δύο μέρη.
4. Διατήρηση της ήδη υφιστάμενης συνεργασίας στο πλαίσιο της Πρακτικής
Άσκησης φοιτητών.
5. Αξιοποίηση υποδομών των δύο μερών για συγκεκριμένες χρήσεις και για
περιορισμένο χρονικό διάστημα, όπως για παράδειγμα δυνατότητα εκπόνησης
διπλωματικής εργασίας και διεξαγωγής πειραματικών μετρήσεων στις εγκαταστάσεις και των δύο μερών.
6. Κατάθεση ερευνητικών προτάσεων από κοινού και συνεργασία σε ερευνητικά
έργα με αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος (εθνικά, ευρωπαϊκά ή/και διεθνή
ερευνητικά προγράμματα).
7. Συνδιοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, παρουσιάσεων και παρόμοιων εκδηλώσεων στους χώρους των δύο μερών.
8. Συγγραφή εργασιών – βιβλίων – ενημερωτικών φυλλαδίων και άλλου εκπαιδευτικού υλικού από τα δύο μέρη.
Τα προαναφερθέντα πεδία δράσεων παρατίθενται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,
δεδομένου ότι για τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της
παρούσας σύμβασης συνεργασίας θα υπογράφονται επιμέρους συμφωνητικά από τα
συμβαλλόμενα μέρη.

Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η διάρκεια της συμφωνίας είναι ετήσια και ανανεώνεται αυτόματα κάθε χρόνο, εκτός
εάν ένα από τα δύο μέρη υποδείξει κάποια τροποιήση.
Η συμφωνία ανασκοπείται και από τα δύο μέρη και επανυπογράφεται κάθε 5 έτη
κατόπιν κοινής αξιολόγησης των αρχικών αποτελεσμάτων και της προόδου της
συνεργασίας.
Οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της
παρούσας συμφωνίας μετά από έγγραφη ειδοποίηση του έταιρου συμβαλλόμενου
και γνωστοποιώντας τους λόγους ακύρωσης.
Δ. ΔΙΑΦΟΡΑ
Η υπογραφή του παρόντος δεν επιφέρει οικονομικό κόστος ή λοιπές δεσμεύσεις για
τα δύο μέρη.
Η 873 ΑΚ κατά τη διάρκεια άσκησης ή εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας των
φοιτητών που δραστηριοποιούνται στις εγκαταστάσεις της δε φέρει καμία υποχρέωση εργοδοτικής ή/και ασφαλιστικής κάλυψης.
Η ασφαλιστική κάλυψη έναντι ατυχημάτων των φοιτητών του ΑΠΘ ή του διδακτικού
και πιθανόν λοιπού εμπλεκόμενου προσωπικού, στο πλαίσιο της συνεργασίας με την
873 ΑΚ παρέχεται από το ΑΠΘ.
Το ωράριο τακτικής λειτουργίας του Εργαστηρίου της 873 ΑΚ είναι 07:00 – 14:30.
Ε. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υπεύθυνοι για την επικοινωνία μεταξύ των δύο φορέων ορίζονται, από την πλευρά
της 873 ΑΚ ο Τχης (ΕΜ) Παρασκευάς Πασχάλης, Δντής του Εργαστηρίου και από
την πλευρά του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ η
Αναπλ. Πρόεδρος Καθ. Αγγελική Λεμονίδου.
Το παρόν μνημόνιο συνεργασίας υπογράφεται και σφραγίζεται από τους νόμιμους
εκπροσώπους των δύο μερών, σε δύο αντίτυπα:
Θεσσαλονίκη, 1 Ιουνίου 2018
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