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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 

Αριθμός απόφασης: Γ2/ΠΣ10/17-01-2020 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
Απόσπασμα Πρακτικών από τη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 10/17-01-2020 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17-01-2020 στις 09.30 στο γραφείο του Πρύτανη 
στο νέο Διοικητήριο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην έδρα του Ιδρύματος, Κοίλα Κοζάνης, 
μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου 3538/15-01-2020 έγγραφη πρόσκληση του Πρύτανη, η οποία 
επιδόθηκε στα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών. 

Παρόντες Απόντες 

Θεοδουλίδης Θ. Πρύτανης   

Σαριαννίδης Ν. Αντιπρύτανης   

Μαρόπουλος Στ. Αντιπρύτανης   

Ιορδανίδης Γ. Αντιπρύτανης   

Σπύρτου Α. Αντιπρύτανης   

Ελισσαίου Α. Εκπρόσωπος διοικητικού 
προσωπικού   

Σεληνιωτάκης Χ. Εκπρόσωπος προπτυχιακών 
φοιτητών   

 
Πρακτικά τήρησε ο προϊστάμενος της Γραμματείας Συγκλήτου Ε. Μυλωνάς. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Γ. Ακαδημαϊκά θέματα 
2. Έγκριση συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων και του 
Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης 
Ο Πρύτανης εισάγει τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου στο θέμα αναφέροντας ότι πρόκειται για 
ανανέωση του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων και 
του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης. Σημειώνει ότι το παρόν σύμφωνο συντάσσεται με σκοπό την 
ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ του δύο φορέων, δηλαδή του Τμήματος Επικοινωνίας και 
Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, 
και τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για τη σχεδίαση και υλοποίηση δράσεων κοινού 
ενδιαφέροντος. Συνεχίζει ότι αποτελεί ανανέωση του συμφώνου συνεργασίας που υπεγράφη στις 23 
Φεβρουαρίου 2018 μεταξύ των δύο φορέων. Εισηγείται την έγκρισή του. 
Ακολουθεί συζήτηση και το σώμα του Πρυτανικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 92/2003 (Α’ 83/11-04-2003) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας», 
2. Το Π.Δ. 72/2013 (Α’ 119/28-05-2013) «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και 

ίδρυση−συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας», 
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3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ (άρθρα 13–22 «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του Ν. 
4610/2019 (Α’ 70/07-05-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις», 

4. Την απόφαση με αριθμό 137444/Ζ1/6-9-2019 του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 709/9-9-2019) με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», 

5. Την παράγραφο 2 του άρθρου του άρθρου 14 του Ν. 4485/2017 (Α’ 114) «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 

6. Τις πρυτανικές πράξεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 911/07-10-2019 και 
912/07-10-2019 (Β΄3814/15-10-2019) για τον καθορισμό σειράς, με την οποία αναπληρώνουν 
οι Αντιπρυτάνεις τον Πρύτανη, και τον  τομέα ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων του κάθε 
Αντιπρύτανη, 

7. Την πρυτανική πράξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 1465/25-10-2019 
(Β΄4160/14-11-2019) για τη συμπληρωματική εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρύτανη 
Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, 

8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 2158 
(Β΄4770/24-12-2019 – «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συμβούλιο του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»), 

9. Το σύμφωνο συνεργασίας του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων και του Γαλλικού 
Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης 

10. Την εισήγηση του Πρύτανη, 
αποφασίζει ομόφωνα να εγκρίνει το Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Επικοινωνίας και 
Ψηφιακών Μέσων και του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης ως εξής: 

Ανανέωση Συμφώνου Συνεργασίας 
μεταξύ του  

Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

και του 
Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης 

 
Το παρόν σύμφωνο συντάσσεται με σκοπό την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ του δύο φορέων, 
δηλαδή του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και 
του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, και τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για τη σχεδίαση 
και υλοποίηση δράσεων κοινού ενδιαφέροντος. Αποτελεί ανανέωση του συμφώνου συνεργασίας που 
υπεγράφη στις 23 Φεβρουαρίου 2018 μεταξύ των δύο φορέων.   
 
Οι δύο φορείς λαμβάνοντας υπόψη: 
● το γεγονός ότι η γενική σκοποθεσία των δύο φορέων πιστοποιεί την ύπαρξη πολλαπλών 

ενδεχομένων πεδίων συνεργασίας μεταξύ τους, οι οποίες θα οδηγήσουν σε από κοινού δράσεις 
που βρίσκονται σε αρμονία με την ευρύτερα επιστημονική και εκπαιδευτική ταυτότητα τους, 

● την επιθυμία τους για συνεργασία σε κοινές εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, επιστημονικές και 
ερευνητικές δραστηριότητες, 

συμφωνούν ότι θα εργαστούν από κοινού για την επίτευξη των στόχων τους. 
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Τα πεδία συνεργασίας περιλαμβάνουν κυρίως: 
● Ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειριών και απόψεων για τη διαμόρφωση πολιτικής ανάπτυξης κοινών 

ή/και συμπληρωματικών εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, επιστημονικών και ερευνητικών δράσεων 
μεταξύ των δύο φορέων καθώς και την ανάπτυξη συνεργιών των δύο φορέων με τοπικούς ή/και 
περιφερειακούς ή/και εθνικούς ή/και διεθνείς φορείς συναφούς ή συμπληρωματικής 
αρμοδιότητας. 

● Ενέργειες προώθησης και δικτύωσης των κοινών εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, επιστημονικών και 
ερευνητικών δράσεων τους με εθνικά και διεθνή δίκτυα  

● Συντονισμό ενεργειών για την κοινή προβολή δράσεων ή/και απόψεων ή/και θεμάτων αμοιβαίου 
ενδιαφέροντος σε ομάδες κοινού ή σε εθνικά, περιφερειακά και κοινοτικά θεσμικά όργανα, όπως 
η συνδιοργάνωση ή/και υποστήριξη εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων, η δημιουργία 
συμπαραγωγών, η κοινή παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου, η δημιουργία, επιμέλεια και έκδοση 
έντυπου ή/και ψηφιακού υλικού, ο κοινός σχεδιασμός και οργάνωση επιστημονικών, 
εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και άλλων ανάλογων εκδηλώσεων κ.ά. 

● Συνεργασία στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων εθνικών ή ευρωπαϊκών επιχειρησιακών 
προγραμμάτων.  
 

Ενδεικτικές δράσεις στα παραπάνω πεδία αναφέρονται:  
● Συνεργασία στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης με συμμετοχή ομάδας 

φοιτητών και του θεσμοθετημένου Εργαστηρίου Ψηφιακών Μέσων και Στρατηγικής Επικοινωνίας 
στη διαχείριση σχετικών δραστηριοτήτων επικοινωνίας και στην παραγωγή επικοινωνιακού υλικού 

● Συνεργασία σε πολιτιστικές εκδηλώσεις (π.χ. λογοτεχνικές συναντήσεις, ελληνογαλλικές συζητήσεις, 
φεστιβάλ, ημερίδες) ως προς την επικοινωνιακή υποστήριξη 

● Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας για πιθανή αδελφοποίηση με Γαλλικό Πανεπιστήμιο και 
ανάπτυξη συνεργασιών με Πανεπιστημιακά Τμήματα στη Γαλλία 

● Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας για πρόσκληση εξειδικευμένων ομιλητών σε θεματικά 
εργαστήρια (workshops), σεμινάρια ή ημερίδες προς τους φοιτητές του Τμήματος με κύριο 
αντικείμενο την επικοινωνία και τα ψηφιακά μέσα 

● Διάθεση φοιτητών του Τμήματος στο Γαλλικό Ινστιτούτο στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης 
● Συνεργασίες για ημερίδες και δράσεις προώθησης της Γαλλοφωνίας ή/και εκπαιδευτικές ημερίδες 

στη Δυτική Μακεδονία 
● Ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των δύο φορέων και μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας ή/και Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, ή/και εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς, 
πολιτιστικούς και επαγγελματικούς φορείς της περιοχής για τη διερεύνηση πιθανών εκπαιδευτικών, 
πολιτιστικών, επιστημονικών και ερευνητικών κοινών δράσεων. 

Το παρόν συντάχθηκε σε δύο (2) πρωτότυπα από τα οποία έλαβε από ένα (1) το κάθε συμβαλλόμενο 
μέλος. 

 
Καστοριά, 21 Ιανουαρίου 2020 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 
Επικοινωνίας και Ψηφιακών 

Ο Πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Ο Γενικός Πρόξενος της 
Γαλλίας και Διευθυντής του 
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Μέσων 
 
 
 
 
 

Γεώργιος Λάππας 

Μακεδονίας 
 
 
 
 
 

Θεόδωρος Θεοδουλίδης 

Γαλλικού Ινστιτούτου 
Θεσσαλονίκης  

 
 
 
 

Philippe Ray 

 
 

Στη συνέχεια επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και 
υπογράφεται το πρακτικό ως ακολούθως: 
Επικυρώνεται το πρακτικό 
Κοζάνη, 17-01-2020 
 Ο Πρύτανης  Ο γραμματέας της Συγκλήτου  
 
Καθηγητής Θ. Θεοδουλίδης Ε. Μυλωνάς  
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