
 

Σελίδα 1 από 6 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 

Αριθμός απόφασης: Θ1/ΠΣ80/30-09-2022 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

Απόσπασμα Πρακτικών από τη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 80/30-09-2022 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30-09-2022 στις 12:00 μέσω τηλεδιάσκεψης μετά 

την έγγραφη πρόσκληση του Πρύτανη με αριθμό πρωτοκόλλου 640/28-09-2022, η οποία επιδόθηκε 

στα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 5 μελών και την απουσία 1 μέλους. 

Παρόντες Απόντες 

Θεοδουλίδης Θ. Πρύτανης Μαρόπουλος Στ. Αντιπρύτανης 

Σαριαννίδης Ν. Αντιπρύτανης   

Ιορδανίδης Γ. Αντιπρύτανης   

Σπύρτου Α. Αντιπρύτανης   

Λιάνα Μαρία 
Εκπρόσωπος διοικητικού 

προσωπικού 
  

Εκπρόσωποι φοιτητών δεν έχουν ακόμη οριστεί. 

 

Πρακτικά τήρησε η προϊσταμένη της Γραμματείας Συγκλήτου Δ. Βαβλιάρα. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Θ. Γενικά θέματα 

1. Μνημόνιο συνεργασίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου 

Ο Πρύτανης, εισάγει τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου στο θέμα αναφέροντας ότι πρόκειται για το 

Μνημόνιο συνεργασίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου 

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»), 

4. Την απόφαση με αριθμό 137444/Ζ1/6-9-2019 του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 709/9-9-2019 - «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»), 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4957/2022 (Α’ 141 – «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. 

με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»), 
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6. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 448 του Ν. 4957/2022 (Α’ 141 – «Νέοι Ορίζοντες 

στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της 

σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»), 

7. Τις διατάξεις της περίπτωσης β του άρθρου 485 του Ν. 4957/2022 (Α’ 141 – «Νέοι Ορίζοντες 

στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της 

σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»), 

8. Τις διατάξεις των ΦΕΚ Β΄4770/24-12-2019 («Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου στο 

Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας») και Β΄1357/14-04-2020 

(«Μεταβίβαση πρόσθετων αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συμβούλιο του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»), 

9. 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, 

10. Το από 23-09-2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, 

11. Την πολιτική εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 

12. Την εισήγηση του Πρύτανη, 

αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου 

 

 

 

 

 

  

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Μεταξύ 

του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  

και του 

Eυρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου  
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Στην Αθήνα, σήμερα, xx/xx/ 2022 και ημέρα xxxx, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

1. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στην Κοζάνη (Nέα Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ 

Κοζάνης, ΤΚ 50150) νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Πρύτανη Καθηγητή Θεοδουλίδη Θεόδωρο, 

εφεξής καλούμενο «ΠΔΜ» και 

2. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, που εδρεύει στην Αθήνα, Αχαιού 16, 10675, νομίμως 

εκπροσωπούμενος από τη Γενική Διευθύντρια για Management, κα Βασιλική Λύκουρα, εφεξής 

καλούμενος «ΕυρΟΔΔ» 

συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο 1ο: Προοίμιο 

Δεδομένου του ευρύτατου πεδίου θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος και των αντιστοίχως μεγάλων 

δυνατοτήτων γόνιμης επιστημονικής συνεργασίας, τα δύο μέρη δια του παρόντος Μνημονίου 

Συνεργασίας εκφράζουν και πιστοποιούν την απόφασή τους να συνεργασθούν και να συντονίσουν την 

δράση τους σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, οι οποίοι περιγράφονται στο Άρθρο 2 του παρόντος. Προς 

τούτοις, τα συμβαλλόμενα μέρη αντιλαμβάνονται την σύναψη και υπογραφή του παρόντος ως 

εφαλτήριο ευρύτερης συνεργασίας, διαλόγου και αλληλεπίδρασης μεταξύ τους. 

To Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) είναι ένα σύγχρονο περιφερειακό Πανεπιστήμιο, που 

αποτελείται από 7 Σχολές και τα 21 Τμήματα που λειτουργούν σε 5 πόλεις (Κοζάνη, Καστοριά, 

Φλώρινα, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα). Σε ένα περιβάλλον το οποίο διαρκώς αναβαθμίζεται, το ΠΔΜ 

υλοποιεί ένα μεγαλόπνοο κτηριολογικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση και επέκταση των υπαρχουσών 

υποδομών του σε όλες τις πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας. Στο εθνικό εγχείρημα της μετάβασης στη 

μετά λιγνίτη εποχή, το ΠΔΜ αποτελεί κεντρικό πυλώνα στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου 

οικοσυστήματος έρευνας, καινοτομίας, υποδοχής εταιρειών τεχνολογίας και προσέλκυσης 

επιστημονικού και ερευνητικού προσωπικού στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Αποτελεί ένα 

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που με προσήλωση στις αρχές της αειφορίας και της βιώσιμης 

ανάπτυξης μετατρέπει τη γνώση σε καινοτόμα προϊόντα και προωθεί την οικονομική ανάπτυξη και την 

αριστεία.   

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου ιδρύθηκε στις 21 Ιουνίου 2007 ως διεθνής οργανισμός 

με έδρα την Αθήνα, Ελλάδα, βάσει Διεθνούς Συνθήκης με τίτλο «Συμφωνία για την Ίδρυση και το 

Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου», που υπεγράφη από διάφορες χώρες 

στις 27 Οκτωβρίου 2004. Ήδη σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο του μετέχουν δέκα επτά (17) χώρες 

(Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος, Ελλάδα, Εσθονία, Σερβία, Μολδαβία, Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Ουκρανία, 

Γεωργία, Ρουμανία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Αλβανία, Ουγγαρία, Πορτογαλία και Βουλγαρία), καθώς 

επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης της Ελλάδας, η Βουλή των Ελλήνων, η Περιφέρεια Brčko 

της Βοσνίας & Ερζεγοβίνης, καθώς και εβδομήντα οχτώ (78) Πανεπιστήμια και Ινστιτούτα απ΄ όλο τον 

κόσμο. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, ο EPLO αναπτύσσει, οργανώνει, προωθεί και υποστηρίζει 

επιστημονικές, εκπαιδευτικές, ερευνητικές, διδακτικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες ενώ παρέχει 

υποστήριξη για τη μεταρρύθμιση, τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των δημοκρατικών θεσμών σε 

παγκόσμιο επίπεδο. 

 

Άρθρο 2ο: Αντικείμενα της Συνεργασίας  

Οι Συμβαλλόμενοι δια του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας συμφωνούν να συνεργασθούν και να 

συντονίσουν την δράση τους στους εξής τομείς: 
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Την από κοινού ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. 

Την προώθηση και συμμετοχή σε δράσεις ανταλλαγής φοιτητών/-τριων, ερευνητών/-τριών και 

εκπαιδευτικού προσωπικού.  

Την διοργάνωση εγχώριων και διεθνών επιστημονικών ημερίδων, διημερίδων, συμποσίων, συνεδρίων 

ή/και  σεμιναρίων για την προώθηση του επιστημονικού διαλόγου, καθώς και για την διάχυσή του στην 

ευρύτερη κοινωνία με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίησή της. 

Την διοργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης του προσωπικού και των συνεργατών των 

Συμβαλλομένων.  

Την δημιουργία δεξαμενών σκέψης σε επί μέρους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, με σκοπό την χάραξη 

ευρύτερων πολιτικών. 

Την ανταλλαγή ιδεών, τεχνογνωσίας και αμοιβαία υποστήριξη των δράσεων εκάστου φορέα. 

Την από κοινού συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα εγχώρια, ευρωπαϊκά ή διεθνή ως προνομιακοί 

εταίροι. 

Την έκδοση επιστημονικών έργων, περιοδικών και εντύπων σχετικών με τα αντικείμενα που έκαστος 

των Συμβαλλομένων υπηρετεί, ή με εκείνα στα οποία και οι τρεις από κοινού επιλέγουν να εστιάσουν. 

Την από κοινού επιδίωξη συνεργασίας και υπογραφής σχετικών πρωτοκόλλων με άλλους συναφείς 

φορείς, επιστημονικές εταιρείες, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ινστιτούτα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, 

με σκοπό την δημιουργία εκτενούς δικτύου επιστημονικής συνεργασίας. 

Η υλοποίηση των ως άνω μορφών συνεργασίας θα εξειδικεύονται εγγράφως μετά από συμφωνία των 

Συμβαλλομένων καθορίζοντας τους στόχους, το πρόγραμμα, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης, τους 

διαχειριστές και συνεργάτες, τις μορφές χρηματοδότησης, τις εκπαιδευτικές και διοικητικές ρυθμίσεις, 

τις δεσμεύσεις του κάθε συμβαλλόμενου μέρους και όλες τις ειδικές προϋποθέσεις που είναι 

απαραίτητες για την υλοποίηση της κάθε δράσης. 

 

Άρθρο 3ο: Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλόμενων  

Οι Συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν τις παρακάτω προς αλλήλους αμοιβαίες υποχρεώσεις, ενώ 

παράλληλα αναγνωρίζουν τα εξ αυτών απορρέοντα δικαιώματα: 

Συμφωνούν να ανταλλάσσουν τεχνογνωσία και πληροφόρηση ως προνομιακοί συνομιλητές. 

Συμφωνούν να επιδιώκουν από κοινού επιστημονικές δράσεις ως προνομιακοί εταίροι. 

Συμφωνούν να παρέχουν αμοιβαία πρόσβαση στα πεπραγμένα εκατέρου τα οποία θα προκύψουν από 

την υλοποίηση του παρόντος. 

Συμφωνούν να προγραμματίζουν και να πραγματοποιούν τις κοινές τους δράσεις ως ισότιμοι εταίροι. 

Συμφωνούν να ανακοινώνουν στους δικτυακούς τόπους εκάστου τον κοινό τους προγραμματισμό και 

τις αντίστοιχες δράσεις. 

 

Άρθρο 4ο : Χρηματοδότηση 

Η χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων, που θα αποφασίζονται για την εκπλήρωση των σκοπών του 

Μνημονίου, θα καλύπτεται από χορηγίες, δωρεές ή πάσης φύσεως επιδοτήσεις ή οικονομικές 

ενισχύσεις από ιδιωτικούς ή κρατικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

 

Σε περίπτωση, που δεν είναι δυνατή ή εν όλω ή εν μέρει χρηματοδότηση μιας δραστηριότητας από 

τρίτους φορείς, και απαιτηθεί η συνεισφορά των Συμβαλλομένων Μερών, το ποσοστό της συνεισφοράς 

θα ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Συμβαλλομένων Μερών, έπειτα από την έκδοση σχετικών 
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αποφάσεων των οργάνων διοίκησης των Μερών και υπό τον όρο της νομιμότητας των αποφάσεων 

αυτών, με κριτήριο πάντοτε την επιτυχή ολοκλήρωση της αρξαμένης δραστηριότητας.  

 

Ρητά συμφωνείται ότι το παρόν δε δημιουργεί οικονομικές υποχρεώσεις για τα Συμβαλλόμενα Μέρη.  

 

Άρθρο 5ο: Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς δεσμεύονται να επεξεργάζονται τα πάσης φύσης δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα κατά την εφαρμογή του παρόντος μνημονίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 

(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ 

(Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων). Οι αντίστοιχες ευθύνες των μερών για 

συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ανωτέρω διατάξεις καθορίζονται με 

διαφανή τρόπο και διέπονται από γραπτή μεταξύ τους συμφωνία. 

 

Άρθρο 6ο: Διάρκεια 

Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας είναι διάρκειας πέντε ετών από την ημερομηνία υπογραφής του. Το 

Μνημόνιο αυτό δύναται να ανανεωθεί για τουλάχιστον πέντε επί πλέον έτη κατόπιν κοινής απόφασης 

των συμβαλλομένων μερών δια της υπογραφής σχετικού Μνημονίου Ανανέωσης Συνεργασίας.  

 

Άρθρο 7ο: Διάρρηξη του Μνημονίου 

Το παρόν Μνημόνιο παύει να ισχύει, εφόσον ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη εναντιωθεί στη συνέχισή 

του για οιονδήποτε λόγο. Η εναντίωση αυτή εκφράζεται, οποτεδήποτε, με σχετική έγγραφη δήλωση, η 

οποία θα καθίσταται ενεργή και θα επιφέρει την παύση ισχύος του παρόντος μετά την παρέλευση 

τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω έγγραφης δήλωσης στα έτερα 

συμβαλλόμενα μέρη. 

 

 

Άρθρο 8ο: Τροποποίηση 

Το παρόν Μνημόνιο τροποποιείται με έγγραφη συμφωνία των Συμβαλλομένων Μερών. 

 

Άρθρο 9ο: Πνευματική Ιδιοκτησία 

Όλες οι πληροφορίες που αποκτώνται ή ανταλλάσσονται στο πλαίσιο της συνεργασίας, καθώς και τα 

αποτελέσματα ερευνών που θα διεξάγονται, παραμένουν στην ιδιοκτησία του κάθε μέρους που τις 

παράγει και δεν θα γνωστοποιούνται σε τρίτους χωρίς  τη συγκατάθεση του κάθε εμπλεκόμενου 

μέρους. 

 

Άρθρο 10ο: Ακροτελεύτιο  

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου κ «ΕυρΟΔΔ» διέπεται στο παρόν από το δίκαιό του 

(International Treaty και EPLO Rules and Regulation). Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας έχει συνταχθεί 

σε δύο πρωτότυπα τα οποία φυλάσσονται στα αρχεία των συμβαλλομένων μερών. Οι Συμβαλλόμενοι 

δεσμεύονται για τη διατήρηση σχετικού αρχείου της μεταξύ τους συνεργασίας και την αναφορά της 

παρούσας Συνεργασίας στον δικτυακό τους τόπο. 

 



 

Σελίδα 6 από 6 
 

 

                                                   ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας                      Για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου 

Δικαίου 

 

 

 

Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης 

Πρύτανης 

Βασιλική Λύκουρα 

Γενική Διευθύντρια για Management 

 

Στη συνέχεια επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και 

υπογράφεται το πρακτικό ως ακολούθως: 

Επικυρώνεται το πρακτικό 

Κοζάνη, 30-09-2022 

Ο Πρύτανης 

 

 

Καθηγητής Θ. Θεοδουλίδης 

Η γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου 

 

 

Δ. Βαβλιάρα 
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