
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, ημέρα Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021, στην έδρα της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, 546 55 Θεσσαλονίκη), οι 

ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:  

1. Το Αυτοτελές Τοπικό Γραφείο Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών 

Παραγωγών (Film Office) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (στο εξής Film 

Office), το οποίο εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (26ης Οκτωβρίου 64, 546 27 

Θεσσαλονίκη) και εκπροσωπείται στην παρούσα νόμιμα από τον Περιφερειάρχη 

Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Γ. Τζιτζικώστα 

2. Το Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (στο εξής Τμήμα Κινηματογράφου), το οποίο 

εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Ικονίου 1, Σταυρούπολη 564 30 Θεσσαλονίκη) και 

εκπροσωπείται στην παρούσα νόμιμα από τον Πρύτανη του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθηγητή Νικόλαο Παπαϊωάννου  

οι οποίοι θα καλούνται εφεξής «τα συμβαλλόμενα μέρη», συμφωνούν και κάνουν 

αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω:  

 

Α. Το Αυτοτελές Τοπικό Γραφείο Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών (Film 

Office), σύμφωνα με το ΦΕΚ συγκρότησής του (υπ’ αριθμ. 510937(7178)/25-9-2020 

απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, ΦΕΚ 4366/Τεύχος B’/5-10-

2020), αποτελεί το θεσμικό όργανο της περιφερειακής αυτοδιοίκησης στην Κεντρική 

Μακεδονία σε θέματα που αφορούν στη διευκόλυνση των οπτικοακουστικών 

παραγωγών που υλοποιούνται στην επικράτειά της, στην ανάδειξη της περιοχής ως 

ιδανικής τοποθεσίας για κινηματογραφικά γυρίσματα, στην ανάπτυξη συνεργασιών 

και τη δικτύωση με τους επαγγελματίες των οπτικοακουστικών μέσων που 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ώστε να εδραιωθεί ένα δίκτυο επιχειρηματικών 

ευκαιριών (επενδύσεις και συμπαραγωγές) στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς και 

στην ανάπτυξη επιστημονικού και εκπαιδευτικού έργου στον τομέα της 

περιφερειακής πολιτικής για τις οπτικοακουστικές παραγωγές, με στόχο την 

καταγραφή, την αξιοποίηση και την ενίσχυση των οπτικοακουστικών έργων που 

υλοποιούνται στην Κεντρική Μακεδονία.  

Σε αυτό το πλαίσιο, στους καταστατικούς στόχους του Film Office εντάσσεται και η 

ανάπτυξη συνεργειών με πανεπιστημιακά και με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα του 

δημιουργικού τομέα (δημόσια και ιδιωτικά), αλλά και με πολιτιστικούς και τοπικούς  

φορείς για τη διοργάνωση και την υποστήριξη οπτικοακουστικών δράσεων 



εκπαίδευσης και κατάρτισης (σεμινάρια, ημερίδες, εργαστήρια, συνέδρια, φεστιβάλ 

κτλ.), με στόχο την ευρύτερη δυνατή επικοινωνία της πολιτισμικής και τουριστικής 

ταυτότητας κάθε περιφερειακής ενότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τη 

δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος για επενδύσεις στο δημιουργικό τομέα (film 

friendly) και την εξειδικευμένη κατάρτιση μελλοντικών ή εν ενεργεία επαγγελματιών 

του οπτικοακουστικού χώρου. 

 

 Β. Το Τμήμα Κινηματογράφου αποτελεί τον πρώτο φορέα κινηματογραφικής 

παιδείας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας. Η δημιουργία του, ως τέταρτο 

τμήμα της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, στοχεύει:  

 Να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην ανώτατη κινηματογραφική παιδεία και 

να ανταποκριθεί σε ένα χρόνιο αίτημα τόσο της κινηματογραφικής όσο και της 

ακαδημαϊκής κοινότητας. Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο (3255/2004) 

αποστολή και σκοπό έχει, 

 «να καλλιεργεί και να προάγει την κινηματογραφική τέχνη, στο πλαίσιο μιας 

ευρύτερης οπτικοακουστικής εκπαίδευσης, με την ακαδημαϊκή και 

εφαρμοσμένη έρευνα και διδασκαλία» και να παρέχει στους αποφοίτους «τα 

εφόδια που εξασφαλίζουν την κατάρτιση τους για την καλλιτεχνική, 

επιστημονική και επαγγελματική τους εξέλιξη».  

Στη μέχρι τώρα λειτουργία του το Τμήμα Κινηματογράφου έχει εκπαιδεύσει νέους 

κινηματογραφιστές «ικανούς να συμβάλλουν στην αναβάθμιση της παραγωγής», 

όπως αποδεικνύεται από την διακεκριμένη παρουσία ταινιών φοιτητών και 

αποφοίτων σε διεθνή και εγχώρια φεστιβάλ, καθώς και την επιτυχή παρουσία 

αρκετών αποφοίτων στον επαγγελματικό χώρο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η 

εκπαιδευτική φιλοσοφία του Τμήματος Κινηματογράφου συνδυάζει την πράξη με τη 

θεωρία, ενώ το πενταετές πρόγραμμα σπουδών υποστηρίζει εξίσου οκτώ 

καλλιτεχνικές θεματικές περιοχές (σενάριο, σκηνοθεσία, διεύθυνση παραγωγής, 

ήχος- μουσική, σκηνογραφία- ενδυματολογία, διεύθυνση φωτογραφίας, μοντάζ, 

επαυξημένη- μεικτή- εικονική πραγματικότητα) καθώς και την κατεύθυνση της 

θεωρίας και της ιστορίας κινηματογράφου. Παράλληλα το Τμήμα Κινηματογράφου 

υποστηρίζει την περαιτέρω επιστημονική και καλλιτεχνική έρευνα μέσω της 

εκπόνησης διδακτορικών διατριβών.  

Γ. Τα συμβαλλόμενα μέρη, στο πλαίσιο του θεσμικού τους ρόλου, μπορούν να 

αξιοποιήσουν τις εμπειρίες και τις δυνατότητές τους, προκειμένου να αναληφθούν 

πρωτοβουλίες και να υλοποιηθούν συνέργειες προς όφελος της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, της περιφερειακής ανάπτυξης και της προώθησης και αναβάθμισης 

της κινηματογραφικής εκπαίδευσης και παραγωγής στην Περιφέρεια Κεντρικής 



Μακεδονίας μέσα από την ανάδειξή της σε ιδανική τοποθεσία διεξαγωγής 

γυρισμάτων.  

Δ. Για το σκοπό αυτό, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν με το παρόν μνημόνιο στη 

διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ τους, να συνεισφέρουν: 

 Στην αμοιβαία προβολή των καταστατικών στόχων των δύο φορέων στους 

διαδικτυακούς και φυσικούς τόπους όπου δραστηριοποιούνται, καθώς και μέσα 

από άλλες συναφείς προωθητικές δράσεις.  

 Στην παροχή διευκολύνσεων από το Film Office για τις φοιτητικές ταινίες, δηλαδή 

στην υποστήριξη της παραγωγής ταινιών φοιτητών- τριών που γυρίζονται εντός 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (σε ζητήματα όπως π.χ. αναζήτηση 

τοποθεσιών, αδειοδοτήσεις κτλ).  

  Στη συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων για την κατάρτιση του Μητρώου 

Επαγγελματιών (industry guide) του Film Office. Ειδικότερα, στη συνεργασία με 

το Γραφείο Παραγωγής του Τμήματος Κινηματογράφου του ΑΠΘ, με σκοπό τον 

εμπλουτισμό της βάσης δεδομένων των επαγγελματιών και των εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στον 

οπτικοακουστικό τομέα.  

 Στην κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης και απόκτησης επαγγελματικής 

εμπειρίας των φοιτητών σε οπτικοακουστικές παραγωγές στην Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας σε τακτική βάση. Ειδικότερα, στη θεσμοθέτηση και στη 

συνεργασία για την από κοινού υλοποίηση ενός προγράμματος εκπαίδευσης και 

απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (trainee program), όπου το Film Office της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα λειτουργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ του 

Τμήματος Κινηματογράφου του ΑΠΘ και των ελληνικών ή ξένων εταιρειών 

παραγωγής, που θα υλοποιούν έργα τους στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας.  

 Στην ενίσχυση του οπτικοακουστικού γραμματισμού και της σινεφιλίας στην 

Κεντρική Μακεδονία μέσα από δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ειδικότερα, 

στη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων για τα 

οπτικοακουστικά Μ.Μ.Ε., που θα αφορούν σε κοινά πεδία ενδιαφέροντος, με 

στόχο τη δημιουργία νέου κοινού για τις οπτικοακουστικές παραγωγές στην 

περιοχή («το κοινό του αύριο»).  

 

Από τη συνεργασία των δύο μερών εκτιμάται ότι θα αναπτυχθούν πολύτιμες 

συνέργειες, πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και οικονομίες κλίμακας στο κρίσιμο 

πεδίο της περιφερειακής και της τοπικής ανάπτυξης, γεγονός που θα συμβάλλει 



στους επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς στόχους των δύο πλευρών, στην 

αναβάθμιση της λειτουργίας τους και στη συνεισφορά τους σε πεδία αμοιβαίου 

ενδιαφέροντος επ’ ωφελεία των πολιτών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  

Ε. Τα δύο μέρη συμφωνούν επομένως να συνεργαστούν στα προαναφερόμενα 

θέματα και να τα εξειδικεύσουν με περαιτέρω δράσεις και συνέργειες, που θα 

εκπονηθούν στο ακόλουθο πλαίσιο συνεργασίας, το οποίο προβλέπει ενδεικτικά κι 

όχι εξαντλητικά: 

 Την προώθηση της συμμετοχής τελειοφοίτων φοιτητών του Τμήματος 

Κινηματογράφου σε πρακτική άσκηση σε οπτικοακουστικές παραγωγές που 

πραγματοποιούν γυρίσματα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η πρακτική 

άσκηση θα αφορά στους τομείς των οκτώ καλλιτεχνικών θεματικών περιοχών 

(σενάριο, σκηνοθεσία, διεύθυνση παραγωγής, ήχος-μουσική, σκηνογραφία-

ενδυματολογία, διεύθυνση φωτογραφίας, μοντάζ, επαυξημένη- μεικτή- εικονική 

πραγματικότητα)  

 Την κατάθεση επιλογής παραγωγών οπτικοακουστικού υλικού που παράγεται 

από ερευνητικά έργα, διατριβές, πτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές 

εργασίας των φοιτητών και μελών του Τμήματος Κινηματογράφου και των 

Εργαστηρίων του, κατόπιν συναίνεσης των πνευματικών δημιουργών, στο 

ψηφιακό οπτικοακουστικό αποθετήριο που θα δημιουργηθεί από το Film Office, 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα τεθούν από το γραφείο, στο πλαίσιο της 

καλλιέργειας της οπτικοακουστικής παιδείας στην Κεντρική Μακεδονία και της 

προαγωγής της επιστημονικής έρευνας σε αυτό το πεδίο  

 Τη συμμετοχή των δύο μερών σε εκπαιδευτικές δράσεις, σεμινάρια, ημερίδες και 

άλλες δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι οποίες θα αφορούν σε κοινά πεδία 

ενδιαφέροντος  

 Τη συνεργασία των δύο φορέων στην κατάρτιση και τη διαρκή επικαιροποίηση 

του μητρώου επαγγελματιών (Industry Guide) που δραστηριοποιούνται στην 

Κεντρική Μακεδονία  

 Τη συμμετοχή του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος Κινηματογράφου 

στο μητρώο επαγγελματιών οπτικοακουστικών έργων (Industry Guide) που θα 

καταρτίσει το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να 

υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής τους ως ακαδημαϊκών συμβούλων σε 

οπτικοακουστικές παραγωγές  

 Την αποστολή ενημερωτικού υλικού σχετικά με δράσεις αμοιβαίου 

ενδιαφέροντος για κοινοποίηση και διάχυση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

(social media) των δύο οργανισμών  



ΣΤ. Για την εκπλήρωση των σκοπών και δράσεων που απορρέουν από το παρόν 

μνημόνιο συνεργασίας, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ιδιαιτέρως αναλαμβάνουν:  

α) τη συγκρότηση επιτροπής συνεργασίας για την υλοποίηση των επιδιωκόμενων 

συνεργειών, με επικεφαλής την αν.προϊσταμένη του Film Office Αγγελική Μυλωνάκη 

και αναπληρώτρια την Πρόεδρο του Τμήματος Κινηματογράφου, καθηγήτρια 

Ελευθερία Θανούλη, και δύο τακτικά μέλη, με αναπληρωτές τους από κάθε 

συμμετέχοντα φορέα, καθώς επίσης και τη διοργάνωση συναντήσεων, με σκοπό την 

ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων και το συντονισμό κοινών δράσεων  

β) την ανάληψη κάθε άλλης δράσης η οποία διευκολύνει και προωθεί τη συνεργασία 

των δύο μερών 

Η διάρκεια του παρόντος μνημονίου ορίζεται σε πέντε (5) έτη και άρχεται με την 

υπογραφή του. Τυχόν παράταση της διάρκειας ισχύος του μπορεί να συμφωνηθεί 

μετά από έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 

Σε πίστωση των παραπάνω υπογράφεται το παρόν σε δύο (2) αντίγραφα και κάθε 

συμβαλλόμενο μέρος πήρε από ένα (1) αντίγραφο.  

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ.ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

 


