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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 

Αριθμός απόφασης: Γ2/ΠΣ12/10-03-2020 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
Απόσπασμα Πρακτικών από την έκτακτη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 12/10-03-2020 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10-03-2020 στις 14.00 στο γραφείο του Πρύτανη στο νέο 
Διοικητήριο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην έδρα του Ιδρύματος, Κοίλα Κοζάνης, μετά 
την υπ’ αριθμού 4942/09-03-2020 έγγραφη πρόσκληση του Πρύτανη, η οποία επιδόθηκε στα μέλη 
του Πρυτανικού Συμβουλίου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία με την παρουσία έξι (6) μελών και την απουσία ενός (1) μέλους. 

Παρόντες Απόντες 

Θεοδουλίδης Θ. Πρύτανης   

Σαριαννίδης Ν. Αντιπρύτανης   

Μαρόπουλος Στ. Αντιπρύτανης   

Ιορδανίδης Γ. Αντιπρύτανης (τηλεδιάσκεψη)   

Σπύρτου Α. Αντιπρύτανης (τηλεδιάσκεψη)   

Ελισαίου 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 Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με το Sofia University 
St. Kliment Ohridski 
Ο κύριος Μ. Μυλωνάς, προϊστάμενος της Γραμματείας της Συγκλήτου, εισάγει τα μέλη του Πρυτανικού 
Συμβουλίου στο θέμα αναφέροντας ότι πρόκειται για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με το Sofia University St. Kliment Ohridski. Αναφέρει ότι το θέμα 
τέθηκε ως εισήγηση από το Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων. 
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», 
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», 
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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 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. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Α’ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 

10. Το πρωτόκολλο συνεργασίας με το Sofia University St. Kliment Ohridski (Bulgaria) 
11. Την εισήγηση του Τμήματος Ακαδημαϊκών Θεμάτων, 
αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας με το Sofia University St. Kliment Ohridski (Bulgaria) ως εξής: 

AGREEMENT OF COOPERATION 
 (or MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) 

between  
The University of Western Macedonia (Greece) 

and  
Sofia University St. Kliment Ohridski (Bulgaria) 

  
This Agreement of Cooperation is entered into by and between the  University of Western Macedonia, 
with a registered address at Kila, Kozani, 50100, Greece and the Sofia University St. Kliment 
Ohridski, with a registered address at bul. "Tsar Osvoboditel" 15, 1504, Sofia, Bulgaria and are 
referred to collectively, as “Parties” or individually as “Party.”  

 
Article 1 

The purpose of this Agreement is to define the areas for increased collaboration, cooperation and 
interaction for further promotion of education, science and research in which the Parties desire to 
work together in the future for their mutual benefit to foster a collaborative and mutually beneficial 
framework between both Parties in related fields with a view to benefiting from each other’s 
initiatives and working procedures and to support collaboration among the academic staff and 
researchers associated with both Parties.  

 
Article 2 

The Parties intend to:  
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° Pursue collaboration on fundamental, academic research in mutual academic fields of the 
two Universities. Cooperate in the exchange of information relating to their activities in 
teaching and research in fields of mutual interest(s).  

° Promote appropriate joint research projects (e.g. Erasmus+ Projects), co-organize scientific 
conferences and seminars on mutually agreed topics, co-edit publications in fields of mutual 
interest. Undertake initiatives related to innovative in fields of mutual interest 

° Promote interest in the teaching and research activities of the institutions, 
° Conduct collaborative research projects 
°  Conduct lectures and organizing symposia  
° Exchange of academic information and materials 
° Conduct other activities as mutually agreed  

 
Article 3 

Specific objectives are set as follows: 
° Undertake initiatives related to innovative and interdisciplinary approaches to Greek 

language learning and teaching, Bilingual/Multilingual education, Cultural studies, 
Intercultural Communication. Also, actions related to the field of intercultural dialogue will be 
carried out. 

° Short -and long-term visits of students and academic staff under specific agreements or 
projects that parties will undertake.  

° Cooperate with governmental, scientific and social institutions that deal with issues of 
Language Education and Culture. 

° Develop Educational Materials. 
° Organise scientific lectures, seminars, conferences, summer courses and other scientific 

events related to language instruction, bilingualism/multilingualism and Intercultural 
Communication. 
 

Article 4 
Any collaboration results obtained during a visit will be set forth in a report that will be accessible to 
both Parties. Both Parties may freely use any collaboration results for publication or other research 
purposes. Any such use by either Party must make explicit reference to the report as well as to both 
Parties involved in this Agreement. 

 
Article 5 

Members of the Universities shall, on the basis of this Agreement, define the type, scope and 
principles of its realization in an Annex to this Agreement. 
 

Article 6 
All commitments, obligations and expenditures related to projects approved under this agreement 
shall be administered in accordance with each university's normal practices and policies and the 
specific terms and conditions of the funding agencies. 

 
Article 7 
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By signing this Agreement, the Universities assume no financial responsibility. 
 

Article 8  
Possible amendments and additions to this agreement shall be considered in writing and annexed 
to this agreement. 
  

Article 9 
The present agreement will become effective from the date the contract is signed by the 
representatives of the two parties. 
Upon approval by each institution, this agreement shall remain in effect for a period of 3 years. 
After the termination date, this Agreement may be extended by mutual agreement in writing.  
This agreement may be terminated by either university giving six (6) months written notice to the 
partner institution. 

  
This agreement is to be drawn up and signed in two copies in English. 

The Parties to this Agreement of Cooperation hereby confirm their agreement to its terms by the 
following signatures: 

 

The University of Sofia University, 
St. Kliment Ohridski 
 
 
.......................................................... 

The University of Western Macedonia 
 
 
 
...................................................... 

Prof. Anastas Gerdjikov, Dr. Prof. Dr Theodoros Theodoulidis  

Rector of the Sofia University,  
St. Kliment Ohridski 

Rector of the University of Western Macedonia 

 
  

Sofia, …… - …… - 2020 
                             

Kozani, …… - …… - 2020 
                             

Στη συνέχεια επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και 
υπογράφεται το πρακτικό ως ακολούθως: 
Επικυρώνεται το πρακτικό 
Κοζάνη, 10-03-2020 
 Ο Πρύτανης  Ο γραμματέας της Συγκλήτου  
 
 
Καθηγητής Θ. Θεοδουλίδης Ε. Μυλωνάς  
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