
 

 
 

 

   

 

 

Μνημόνιο Συνεργασίας 

 
Μεταξύ του 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

«ΤΗΜΕΝΟΣ» 

του 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

και 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

στο  

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 

 

 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ 1. 

Στο πλαίσιο προαγωγής της Ελληνικής  Παιδείας και του Ελληνικού Πολιτισμού  

σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος των δύο συμβαλλόμενων μερών, 

 

1. Το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας «ΤΗΜΕΝΟΣ» που εδρεύει στην Κοζάνη, Ελλάδα και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Καθηγητή Στέργιο Μαρόπουλο, Πρόεδρο 

του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας «ΤΗΜΕΝΟΣ» και το Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας  

2.  Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού που εδρεύει στο Βουκουρέστι, Ρουμανία 

και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Claudiu Sfirschi-Lăudat, διευθυντή 

της Εστίας του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στο Βουκουρέστι. 



 

συμφωνούν και συναποδέχονται να αναλάβουν κάθε απαραίτητη ενέργεια και 

πρωτοβουλία για την επίτευξη των ακόλουθων δράσεων /στόχων:  

 

1. Τη συνεργασία με το Ινστιτούτο Ελληνική Γλώσσας  σε τομείς  που 

προάγουν την Ελληνική γλώσσα και τον Ελληνικό πολιτισμό. 

2. Ανάπτυξη και διοργάνωση Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων/Μαθημάτων 

Ελληνικής Γλώσσας. 

 

3. Ανάπτυξη ή/και οργάνωση μαθημάτων εξ’ αποστάσεως και 

επιμορφωτικών προγραμμάτων. 

 

4. Οργάνωση κοινών επιστημονικών δραστηριοτήτων (π.χ.Ημερίδων, 

Συνεδρίων κλπ.). 

 

5. Ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μέσω της ανταλλαγής 

εκπαιδευτικού υλικού, τεχνογνωσίας, δεδομένων κλπ. 

 

6. Υποβολή, κοινών προτάσεων στο πλαίσιο Εκπαιδευτικών και 

Ερευνητικών προγραμμάτων. 

 
7. Συνεργασία των δύο Ιδρυμάτων, με στόχο τα ακόλουθα: 

i. Σχεδιασμό κοινών δραστηριοτήτων, που προάγουν την ελληνική 

Γλώσσα και τον Ελληνικό Πολιτισμό. 

ii. Διάδοση εργαλείων για την ενίσχυση της εκμάθησης , διάδοσης και 

χρήσης  της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού ( θερινές 

εκπαιδευτικές δράσεις). 

iii. Προβολή καλών πρακτικών που επιδιώκουν και  προάγουν την 

επικοινωνία και επαφή των νέων της Ουκρανίας  με την Ελλάδα και 

την νεολαία της. 

 

ΕΔΑΦΙΟ 2. 

Η ανταλλαγή επισκεπτών  γίνεται μετά από γραπτή πρόσκληση, όπου και 

ορίζονται λεπτομερώς οι λόγοι  της επίσκεψης, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα 

καθώς και το χρονοδιάγραμμα παραμονής των φιλοξενούμενων. 

 

ΕΔΑΦΙΟ 3. 

Με βάση την παρούσα Συμφωνία εκπονείται Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων, το 

οποίο ενεργοποιείται και υλοποιείται άμεσα, και επανεξετάζεται και 

αξιολογείται κάθε τρία (3) χρόνια. 

Σε περίπτωση πάντως  που η αξιολόγηση αυτή δεν διενεργηθεί, θεωρείται ότι η 

παρούσα Συμφωνία ανανεώνεται σιωπηρά, εφόσον βέβαια δεν υπάρχει η 



έγγραφη βούληση των μερών ή ενός εξ αυτών ή ενός εξ αυτών περί του 

αντιθέτου. 

 

ΕΔΑΦΙΟ 4. 

Κάθε Ίδρυμα ορίζει έναν εκπρόσωπο για τον συντονισμό της συνεργασίας 

μεταξύ των και την επιτυχή υλοποίηση της παρούσης Συμφωνίας. 

 

ΕΔΑΦΙΟ 5. 

Κάθε τροποποίηση της παρούσης Συμφωνίας απαιτεί την προηγούμενη 

έγγραφη συγκατάθεση των Ιδρυμάτων, και την υπογραφή μεταξύ των του 

σχετικού Μνημονίου. 

 

ΕΔΑΦΙΟ 6. 

Κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να ακυρώσει τη Συμφωνία αυτή 

μετά  από έγγραφη προειδοποίηση 6 μηνών, εάν η Συμφωνία καταστεί άνευ 

αντικειμένου ή ανενεργή. 

 

Η συμφωνία αυτή θεωρείται υπό ισχύ μετά την υπογραφή της. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

Για το  

Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο 

«ΤΗΜΕΝΟΣ» 

του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

 

Για το  

Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού 

Στο Βουκουρέστι 

 

Καθηγητής Στέργιος Μαρόπουλος 

 

 

Claudiu Sfirschi-Lăudat 

 

Πρόεδρος 

 

Διευθυντής 

 

Κοζάνη, [ημερομηνία] 

 

Βουκουρέστι,[ημερομηνία] 

 

 


