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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  23/1/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 1/23-1-2017    Αριθ. Απόφασης: 35/2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  23 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα  και 
ώρα 19.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια 
Συνεδρίαση, το Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    
Δημάρχου    Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. 
πρωτ.2/3546/18-1-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου          
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/2010), και  95, 208  του Ν.3463/2006.  

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

26. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

 27. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

28.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

3. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος 

29.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

4. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 30.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος   

7. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 31.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

8.  ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  32.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 33.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 

9. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

34.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

10.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-  

Αντιδήμαρχος 

35. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
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ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

36.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

13.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 37. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

14.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 38. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

16.ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

  
 

  

18.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

19.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

20.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

21.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

23.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

24.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

25.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (δικ/νος) 5. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

(δικ/νος)  

 

 
2. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος) 

6. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος) 

3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-

Αντιδήμαρχος (δικ/νος) 
7. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (δικ/νη) 

 

4. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος) 8.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

δικ/νος) 

 9. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη) 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται: 
• κ.Μιχαήλ Πηδιάκης –Πρόεδρος Τ.Κ.Δαματριάς 
• κ.Σάββας Πάττας –Πρόεδρος Δ.Κ.Παστίδας 
• κ.Μιχαήλ Κυριαζής-Πρόεδρος Δ.Κ.Παραδεισίου 
• κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος –Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα 
οκτώ (38),  άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. 
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Θ Ε Μ Α 7.1: Λήψη απόφασης σχετικά με το «Πρωτόκολλο 
Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ρόδου και 
Πανεπιστημίου Αιγαίου» , αρ.πρωτ. 2/1546/2017. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ε.Μανδρακός έθεσε υπόψη του Σώματος την 

υπ΄αριθ.πρωτ. 2/1546/2017 εισήγηση της Δ/νσης Παιδείας, 

Πολιτισμού & Αθλητισμού,  η οποία έχει ως εξής: 

 

Συνοπτικό ιστορικό 
Σύμφωνα με απόφαση της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής και του 

τέως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου είχε συνυπογραφεί 

«Πρωτόκολλο Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ρόδου 

και Πανεπιστημίου Αιγαίου» το 2011, με πενταετή διάρκεια. Κατά το 

διάστημα αυτό το πρωτόκολλο υλοποιήθηκε μέσα από μια σειρά 

μηνιαίων εκλαϊκευμένων επιστημονικών εισηγήσεων, στο Ακταίον. 

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας καθώς και η Κοσμήτωρ του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου στη Ρόδο καλούν το Σώμα να αποφασίσει για την πενταετή 

ανανέωση του εν λόγω Πρωτοκόλλου, εντοπίζοντας την ανάγκη οι 

δραστηριότητες που απορρέουν από την υλοποίησή του να 

αναβαθμιστούν τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Για τον λόγο αυτόν, 

αναθεωρήθηκε -με κοινή απόφαση- το συνολικό κείμενο του αρχικού 

πρωτοκόλλου. Επίσης, αποφασίστηκε, να οργανώνεται επιπλέον ένα 

τριήμερο σε ετήσια βάση με θεματική περιοχή τις ανθρωπιστικές 

επιστήμες, ενταγμένο στην εν λόγω συμφωνία. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε να εισαγάγετε προς 

συζήτηση και λήψη απόφασης στην επόμενη συνεδρίαση του οικείου 

Δημοτικού Συμβουλίου, θέμα με τίτλο: «Πρωτόκολλο Συναντίληψης 

και Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ρόδου και Πανεπιστημίου Αιγαίου», 

σύμφωνα με το κείμενο που ακολουθεί: 
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                                                     ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

 

1. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη, Λόφος 

Πανεπιστημίου, 81100, που εκπροσωπείται από τον Πρύτανη, 

Καθηγητή Στέφανο Γκρίτζαλη και  

2. Ο Δήμος Ρόδου, με έδρα τη Ρόδο, Πλ. Ελευθερίας 1, 85100, που 

εκπροσωπείται από το Δήμαρχο, κ. Φώτη Χατζηδιάκο 

Οι οποίοι θα καλούνται εφεξής «συμβαλλόμενοι»  

και σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

(συνεδρίαση υπ’ αριθμ. _____________) και του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Ρόδου (_______________), στο πλαίσιο της εδραίωσης της 

μεταξύ τους συνεργασίας συμφώνησαν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι κατά τη διάρκεια της 25ετούς και πλέον 

λειτουργίας του, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει αναπτύξει εκτεταμένο 

ερευνητικό έργο σε διάφορα επιστημονικά πεδία και επίπεδα, σημαντικό 

μέρος του οποίου θα μπορούσε να αποτελέσει πολύτιμο υλικό για τους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι στο παρελθόν υπήρξαν επιτυχείς συνεργασίες 

μεταξύ ΟΤΑ και Εργαστηρίων και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την πρόθεσή τους να προωθήσουν μια ολοένα 

στενότερη συνεργασία μεταξύ τους χωρίς να υφίσταται αποκλειστική 

συνεργασία αλλά μια συντεταγμένη και αποδοτική αμοιβαία σύμπραξη  

ΚΑΤΕΛΗΞΑΝ στο ακόλουθο Πρωτόκολλο Συναντίληψης και Συνεργασίας: 

 

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο Συνεργασίας  

Αντικείμενο του συγκεκριμένου Πρωτοκόλλου αποτελεί η δημιουργία ενός 

πλαισίου συνεργασίας, στόχων και αντίστοιχων πεδίων δράσεων αμοιβαίου 

 

 

 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 
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ενδιαφέροντος που θα επιδιώξουν να υλοποιήσουν από κοινού οι δύο 

φορείς, καθώς και η ανάδειξη πρωτοβουλιών ενδυνάμωσης και δημιουργίας 

δεσμών των τοπικών κοινωνιών με την ακαδημαϊκή κοινότητα. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: Πλαίσιο Συνεργασίας 

Οι πρωτοβουλίες που θα αναπτυχθούν με τη συμμετοχή και των δύο μερών 

θα διαμορφωθούν σταδιακά σε προτεινόμενες δράσεις, οι οποίες  

εμπίπτουν σε πεδία συνεργασίας σε συγκεκριμένους τομείς κοινού 

ενδιαφέροντος, με τη συγκρότηση Ειδικών Επιτροπών (και από τα δύο 

μέρη). Στη συνέχεια θα εξειδικεύονται και διατυπώνονται στη μορφή 

«Προγραμματικής Συμφωνίας». 

Τα πεδία συνεργασίας, καθώς και οι «Προγραμματικές Συμφωνίες» που θα 

διαμορφώνονται από τις Ειδικές Επιτροπές, θα επικυρώνονται από τον 

Δήμαρχο Ρόδου και τον/την Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Εισηγητικό ρόλο ως προς τα πεδία της  Συνεργασίας και των 

«Προγραμματικών Συμφωνιών» θα έχουν ο/η αρμόδιος Αντιδήμαρχος και 

ο/η Κοσμήτορας/Κοσμητόρισσα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου που εδρεύει στη Ρόδο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: Ειδικές επιτροπές και ομάδες εργασίας 

Οι Ειδικές Επιτροπές για την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου, οι 

οποίες θα συσταθούν από τα δύο μέρη και τα μέλη τους θα οριστούν από 

το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Δημάρχου Ρόδου και τον 

Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου,  μετά από πρόταση της Κοσμητείας 

της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (Σ.Α.Ε.), θα αναλάβουν να 

διαμορφώσουν προτάσεις εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Οι εν 

λόγω Επιτροπές θα μπορούν να συνεργαστούν με επιμέρους ομάδες 

εργασίας, οι οποίες θα συγκροτηθούν με αποφάσεις των αρμοδίων 

οργάνων από τα δύο μέρη, προκειμένου να επεξεργάζονται προτάσεις σε 

συγκεκριμένους τομείς δραστηριοτήτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: Πεδία Συνεργασίας 

Ως Πεδία Συνεργασίας ορίζονται καταρχάς τα ακόλουθα: 

1. Ανάπτυξη Νήσων και αξιοποίηση τοπικών προϊόντων  

2. Τουριστική Ανάπτυξη 

3. Επιχειρηματικότητα και καινοτομία 

4. Προστασία και διαχείριση χερσαίου και υδάτινου περιβάλλοντος και 

περιβαλλοντικές πολιτικές 
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5. Ναυτιλία και μεταφορές 

6. Κοινωνία της Πληροφορίας και πρόσβαση των πολιτών στις νέες 

τεχνολογίες 

7. Πολιτισμός και πολιτιστική προβολή 

8. Κοινωνική συνοχή και προστασία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 

9. Δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση  

10.Διοίκηση και στρατηγικός σχεδιασμός σε Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης  

11.Διαφορετικότητα, Πολυπολιτισμικότητα, Διαπολιτισμικότητα  

12.Ιστορική, κοινωνική έρευνα και τεκμηρίωση - Διαχείριση και 

επεξεργασία αρχείων ιστορικής αξίας   

Τα πεδία αυτά δεν είναι περιοριστικά και συμφωνείται η δυνατότητα 

επέκτασης και αλλαγής τους με τη συμφωνία των δύο μερών, ανάλογα με 

τις ανάγκες τους. 

Σε αυτό το πλαίσιο μπορούν να αξιοποιηθούν: 

 (α) Το ακαδημαϊκό – ερευνητικό δυναμικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 (β) Οι δημιουργικές πρωτοβουλίες και τα στελέχη του Δήμου Ρόδου και 

των Νομικών του Προσώπων 

Τα μέρη συμφωνούν να προτάσσουν τη συμμετοχή αμφοτέρων σε 

ερευνητικά, αναπτυξιακά ή άλλα προγράμματα και δράσεις, Εθνικά, 

Ευρωπαϊκά ή Διεθνή, στο βαθμό που οι προγραμματιζόμενες ενέργειες 

εξυπηρετούν τους γενικότερους στόχους συνεργασίας των μερών στο 

πλαίσιο του παρόντος Πρωτοκόλλου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: Υποχρεώσεις – Δικαιώματα 

Το παρόν δεν εμπεριέχει ρήτρες αποκλειστικής συνεργασίας, δικαιώματα 

πρώτης προτίμησης, ούτε οικονομικής φύσης δεσμεύσεις. Οι υποχρεώσεις 

που απορρέουν από το παρόν Πρωτόκολλο είναι: α) η σταθερή πρόθεση 

συνεργασίας των δύο μερών και β) η αναφορά και δημοσιοποίηση της εν 

λόγω συνεργασίας με τα ονόματα των δύο μερών στις περιπτώσεις 

υλοποίησης κοινών δράσεων. Για την εξασφάλιση της εκτέλεσης των 

προβλεπόμενων εργασιών και την επίτευξη των στόχων, κάθε μέρος έχει 

δικαίωμα να ζητεί και να λαμβάνει από το  έτερο μέρος κάθε αναγκαία 

πληροφορία. Στο τέλος κάθε έργου συντάσσεται κοινό απολογιστικό 

δελτίο.  

 



7 

 

ΑΡΘΡΟ 6: Εγγυήσεις και εγκυρότητα 

Το παρόν Πρωτόκολλο που υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα, θα παραμείνει 

σε ισχύ για πέντε (5) χρόνια, εκτός και αν καταγγελθεί εγγράφως από ένα 

από τα συμβαλλόμενα μέρη. Οι γενικότεροι όροι τήρησης του 

Πρωτοκόλλου καθώς και ο συντονισμός των δράσεων των ειδικών 

Επιτροπών εναπόκεινται στην ευθύνη του Δημάρχου Ρόδου και του 

Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Ρόδος …../01/2017 

Οι συμβαλλόμενοι 

Για το Δήμο Ρόδου     Για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Φώτης Χατζηδιάκος                 Στέφανος Γκρίτζαλης 

     Δήμαρχος               Πρύτανης 

 

 

 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Ευάγγελος 
Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ.Στ. Παρδαλός, ο Γραμματέας του Δ.Σ. 
κ.Α.Γιαννικουρής και οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ. Μ, Δράκος και 
Α.Σπανός-Παπαγιάννης, απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη 
απόφασης για το θέμα.   
 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 
εισήγηση , τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του 
άρθρου  93 του Ν.3463/2006, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών 
του Σώματος,  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντος του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. κ. Στ. Στάγκα ο οποίος 
ψήφισε «κατά»  

 
Εγκρίνει την πενταετή ανανέωση του  Πρωτοκόλλου 
Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ρόδου και 
Πανεπιστημίου Αιγαίου , το οποίο έχει ως εξής: 
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

 

3. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη, Λόφος 

Πανεπιστημίου, 81100, που εκπροσωπείται από τον Πρύτανη, 

Καθηγητή Στέφανο Γκρίτζαλη και  

4. Ο Δήμος Ρόδου, με έδρα τη Ρόδο, Πλ. Ελευθερίας 1, 85100, που 

εκπροσωπείται από το Δήμαρχο, κ. Φώτη Χατζηδιάκο 

Οι οποίοι θα καλούνται εφεξής «συμβαλλόμενοι»  

και σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

(συνεδρίαση υπ’ αριθμ. _____________) και του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Ρόδου (_______________), στο πλαίσιο της εδραίωσης της 

μεταξύ τους συνεργασίας συμφώνησαν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι κατά τη διάρκεια της 25ετούς και πλέον 

λειτουργίας του, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει αναπτύξει εκτεταμένο 

ερευνητικό έργο σε διάφορα επιστημονικά πεδία και επίπεδα, σημαντικό 

μέρος του οποίου θα μπορούσε να αποτελέσει πολύτιμο υλικό για τους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι στο παρελθόν υπήρξαν επιτυχείς συνεργασίες 

μεταξύ ΟΤΑ και Εργαστηρίων και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την πρόθεσή τους να προωθήσουν μια ολοένα 

στενότερη συνεργασία μεταξύ τους χωρίς να υφίσταται αποκλειστική 

συνεργασία αλλά μια συντεταγμένη και αποδοτική αμοιβαία σύμπραξη  

ΚΑΤΕΛΗΞΑΝ στο ακόλουθο Πρωτόκολλο Συναντίληψης και Συνεργασίας: 

 

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο Συνεργασίας  

Αντικείμενο του συγκεκριμένου Πρωτοκόλλου αποτελεί η δημιουργία ενός 

πλαισίου συνεργασίας, στόχων και αντίστοιχων πεδίων δράσεων αμοιβαίου 

ενδιαφέροντος που θα επιδιώξουν να υλοποιήσουν από κοινού οι δύο 

φορείς, καθώς και η ανάδειξη πρωτοβουλιών ενδυνάμωσης και δημιουργίας 

δεσμών των τοπικών κοινωνιών με την ακαδημαϊκή κοινότητα. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: Πλαίσιο Συνεργασίας 
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Οι πρωτοβουλίες που θα αναπτυχθούν με τη συμμετοχή και των δύο μερών 

θα διαμορφωθούν σταδιακά σε προτεινόμενες δράσεις, οι οποίες  

εμπίπτουν σε πεδία συνεργασίας σε συγκεκριμένους τομείς κοινού 

ενδιαφέροντος, με τη συγκρότηση Ειδικών Επιτροπών (και από τα δύο 

μέρη). Στη συνέχεια θα εξειδικεύονται και διατυπώνονται στη μορφή 

«Προγραμματικής Συμφωνίας». 

Τα πεδία συνεργασίας, καθώς και οι «Προγραμματικές Συμφωνίες» που θα 

διαμορφώνονται από τις Ειδικές Επιτροπές, θα επικυρώνονται από τον 

Δήμαρχο Ρόδου και τον/την Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Εισηγητικό ρόλο ως προς τα πεδία της  Συνεργασίας και των 

«Προγραμματικών Συμφωνιών» θα έχουν ο/η αρμόδιος Αντιδήμαρχος και 

ο/η Κοσμήτορας/Κοσμητόρισσα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου που εδρεύει στη Ρόδο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: Ειδικές επιτροπές και ομάδες εργασίας 

Οι Ειδικές Επιτροπές για την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου, οι 

οποίες θα συσταθούν από τα δύο μέρη και τα μέλη τους θα οριστούν από 

το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Δημάρχου Ρόδου και τον 

Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου,  μετά από πρόταση της Κοσμητείας 

της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (Σ.Α.Ε.), θα αναλάβουν να 

διαμορφώσουν προτάσεις εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Οι εν 

λόγω Επιτροπές θα μπορούν να συνεργαστούν με επιμέρους ομάδες 

εργασίας, οι οποίες θα συγκροτηθούν με αποφάσεις των αρμοδίων 

οργάνων από τα δύο μέρη, προκειμένου να επεξεργάζονται προτάσεις σε 

συγκεκριμένους τομείς δραστηριοτήτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: Πεδία Συνεργασίας 

Ως Πεδία Συνεργασίας ορίζονται καταρχάς τα ακόλουθα: 

13.Ανάπτυξη Νήσων και αξιοποίηση τοπικών προϊόντων  

14.Τουριστική Ανάπτυξη 

15.Επιχειρηματικότητα και καινοτομία 

16.Προστασία και διαχείριση χερσαίου και υδάτινου περιβάλλοντος και 

περιβαλλοντικές πολιτικές 

17.Ναυτιλία και μεταφορές 

18.Κοινωνία της Πληροφορίας και πρόσβαση των πολιτών στις νέες 

τεχνολογίες 

19.Πολιτισμός και πολιτιστική προβολή 

20.Κοινωνική συνοχή και προστασία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 
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21.Δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση  

22.Διοίκηση και στρατηγικός σχεδιασμός σε Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης  

23.Διαφορετικότητα, Πολυπολιτισμικότητα, Διαπολιτισμικότητα  

24.Ιστορική, κοινωνική έρευνα και τεκμηρίωση - Διαχείριση και 

επεξεργασία αρχείων ιστορικής αξίας   

Τα πεδία αυτά δεν είναι περιοριστικά και συμφωνείται η δυνατότητα 

επέκτασης και αλλαγής τους με τη συμφωνία των δύο μερών, ανάλογα με 

τις ανάγκες τους. 

Σε αυτό το πλαίσιο μπορούν να αξιοποιηθούν: 

 (α) Το ακαδημαϊκό – ερευνητικό δυναμικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 (β) Οι δημιουργικές πρωτοβουλίες και τα στελέχη του Δήμου Ρόδου και 

των Νομικών του Προσώπων 

Τα μέρη συμφωνούν να προτάσσουν τη συμμετοχή αμφοτέρων σε 

ερευνητικά, αναπτυξιακά ή άλλα προγράμματα και δράσεις, Εθνικά, 

Ευρωπαϊκά ή Διεθνή, στο βαθμό που οι προγραμματιζόμενες ενέργειες 

εξυπηρετούν τους γενικότερους στόχους συνεργασίας των μερών στο 

πλαίσιο του παρόντος Πρωτοκόλλου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: Υποχρεώσεις – Δικαιώματα 

Το παρόν δεν εμπεριέχει ρήτρες αποκλειστικής συνεργασίας, δικαιώματα 

πρώτης προτίμησης, ούτε οικονομικής φύσης δεσμεύσεις. Οι υποχρεώσεις 

που απορρέουν από το παρόν Πρωτόκολλο είναι: α) η σταθερή πρόθεση 

συνεργασίας των δύο μερών και β) η αναφορά και δημοσιοποίηση της εν 

λόγω συνεργασίας με τα ονόματα των δύο μερών στις περιπτώσεις 

υλοποίησης κοινών δράσεων. Για την εξασφάλιση της εκτέλεσης των 

προβλεπόμενων εργασιών και την επίτευξη των στόχων, κάθε μέρος έχει 

δικαίωμα να ζητεί και να λαμβάνει από το  έτερο μέρος κάθε αναγκαία 

πληροφορία. Στο τέλος κάθε έργου συντάσσεται κοινό απολογιστικό 

δελτίο.  

 

ΑΡΘΡΟ 6: Εγγυήσεις και εγκυρότητα 

Το παρόν Πρωτόκολλο που υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα, θα παραμείνει 

σε ισχύ για πέντε (5) χρόνια, εκτός και αν καταγγελθεί εγγράφως από ένα 

από τα συμβαλλόμενα μέρη. Οι γενικότεροι όροι τήρησης του 

Πρωτοκόλλου καθώς και ο συντονισμός των δράσεων των ειδικών 
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Επιτροπών εναπόκεινται στην ευθύνη του Δημάρχου Ρόδου και του 

Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Ρόδος …../01/2017 

Οι συμβαλλόμενοι 

Για το Δήμο Ρόδου     Για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Φώτης Χατζηδιάκος                 Στέφανος Γκρίτζαλης 

     Δήμαρχος               Πρύτανης 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ  


