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Την ανανέωση, επέκταση και περαιτέρω εμβάθυνση της επιτυχούς και άριστης συνεργασίας τους σε
ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα και σε κοινές δράσεις στους τομείς της Εκπαίδευσης, της
Κοινωνίας και του Πολιτισμού επισφράγισαν ο δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη και το Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας. Το νέο Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων ήταν ο καρπός της συνάντησης που
είχαν στο δημαρχείο Πανοράματος, ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης και ο πρύτανης ΠΑΜΑΚ,
καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης.
Στον πυρήνα του συμφώνου βρίσκεται η επιθυμία των δύο φορέων για διασύνδεση και συνεργασία, το
ενδιαφέρον τους για περαιτέρω ψηφιοποίηση των υπηρεσιών τους, η βούληση τους για κοινή συμμετοχή σε
ερευνητικά προγράμματα και η ανάγκη δημιουργίας ενός συνεχούς διαύλου επικοινωνίας για την ενίσχυση
των σχέσεων τους και της παραγωγικής τους συνεργασίας. Πιο συγκεκριμένα, το σύμφωνο συνεργασίας,
περιλαμβάνει την από κοινού:
• διερεύνηση και αντιμετώπιση πεδίων και αναγκών για βελτίωση της ποιότητας της καθημερινότητας των
πολιτών.
• οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και κοινωνικών προγραμμάτων που προάγουν την
παιδεία και ευζωία των πολιτών και συμβάλουν στην επιστημονική πρόοδο.
• εκπόνηση ερευνητικών σχεδίων και εφαρμογή συνεργατικών δράσεων και προγραμμάτων με την
ενεργητική συμμετοχή και των δύο μερών.
• αναζήτηση και διαφανή αξιοποίηση των απαραίτητων ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων για την
επίτευξη των ανωτέρω στόχων.

«Με μεγάλη χαρά συναντήθηκα με τον φίλο μου Πρύτανη του ΠΑΜΑΚ καθηγητή Στέλιο
Κατρανίδη, συνεχίζοντας τη μακρόχρονη δημιουργική συνεργασία μας. Σφραγίσαμε τη δυνατότητα μέσω
του νέου συμφώνου που υπογράψαμε να επεκτείνουμε και να εμβαθύνουμε την άριστη μεταξύ μας
συνεργασία. Μια μακροχρόνια συνεργασία που έχει εδραιωθεί με την από κοινού διοργάνωση δράσεων και
επιστημονικών προγραμμάτων, όπως το ερευνητικό πρόγραμμα “Baby Artist” που υλοποιείται στον δήμο
μας υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας Λελούδας Στάμου. Πρακτικός μας στόχος πάντοτε η ενίσχυση
της τεχνογνωσίας και η βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών μας” σημείωσε ο δήμαρχος
κ. Καϊτεζίδης.
Από τη μεριά του ο πρύτανης του ΠΑΜΑΚ, καθηγητής κ. Κατρανίδης δήλωσε ότι «Μετά από μια γόνιμη
περίοδο συνεργασίας ανανεώσαμε και διευρύναμε με το νέο σύμφωνο, τη συνεργασία μας με τον δήμο
Πυλαίας – Χορτιάτη. Είναι ένα σύμφωνο υπόδειγμα θετικής αλληλεπίδρασης των πανεπιστημιακών
ιδρυμάτων με τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και παράδειγμα προς μίμηση καθώς δίνει στα ερευνητικά
προγράμματα πρακτικό χαρακτήρα δίνοντας πρόσβαση και δυνατότητα συμμετοχής σε όλους τους δημότες
του».
Στο τέλος της συνάντησης ο δήμαρχος δώρισε στον πρύτανη του ΠΑ.ΜΑΚ αναμνηστικό γράφημα για το
Ολοκαύτωμα του Χορτιάτη και αντίστοιχα ο πρύτανης την επετειακή έκδοση του πανεπιστημίου με τίτλο
“Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: 60 χρόνια Δημιουργικής Προσφοράς”. Να σημειωθεί ότι εκτός από το
πρόγραμμα “Baby Artist” που υλοποιείται στο Πέτρινο σχολείο Πανοράματος, η μεταξύ τους συνεργασία
επεκτείνεται και σε προγράμματα με κοινωνικό πρόσημο όπως αυτό της «Μουσικής και Τέχνης σε
κοινωνικά ευπαθείς ομάδες». Ανάλογες συμφωνίες για τον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη «τρέχουν» και με το
ΑΠΘ με αντίστοιχη επιτυχία.

