
ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
Συνεργασίας µεταξύ της Φιλολογικής σχολής του Κρατικού Πανεπιστηµίου 

Μόσχας Λοµονόσοβ και του   
τµήµατος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 
του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη και 

του Ρωσικού Πολιτιστικού και Επιστηµονικού Κέντρου της Πρεσβείας της 
Ρωσικής Οµοσπονδίας στην Ελλάδα. 

 
Η Φιλολογική σχολή του Κρατικού Πανεπιστηµίου Μόσχας Λοµονόσοβ, η οποία θα 

αναφέρεται παρακάτω ως Φιλολογική Σχολή ΜΚΠ και εκπροσωπείται από την κοσµήτορα της 
σχολής Ρεµνέβα Μαρίνα Λεόντιεβνα, το τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 
του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα αναφέρεται παρακάτω ως ΒΣΑΣ 
του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και εκπροσωπείται από τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου 
Μακεδονίας καθηγητή Ιωάννη Χατζηδηµητρίου και το Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστηµονικό 
Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσικής Οµοσπονδίας στην Ελλάδα το οποίο θα αναφέρεται παρακάτω 
ως ΡΠΕΚ και το οποίο εκπροσωπείται από τον διευθυντή Κούπρικοβ Πέτρ Σεργκέεβιτς συνάπτουν 
την ακόλουθη συµφωνία: 

 
1. 

Αντικείµενο της συµφωνίας 
1.1. Η Φιλολογική σχολή του ΜΚΠ, το ΒΣΑΣ του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και το ΡΠΕΚ 

στην Ελλάδα  συνάπτουν συµφωνία που αφορά  την πολυδιάστατη συνεργασία τους για την 
υλοποίηση προγραµµάτων διδακτικής και µεθοδολογίας. 

 
2. 

Υποχρεώσεις και δικαιώµατα των συµβαλλόµενων µερών 
 Για την επίτευξη των προγραµµατισµένων στόχων τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν την 
υποχρέωση να ενεργούν από κοινού, παρέχοντας στα υπόλοιπα συµβαλλόµενα µέρη τις πλέον 
ευνοϊκές συνθήκες. 
 
Η Φιλολογική σχολή του Κρατικού Πανεπιστηµίου της Μόσχας Λοµονόσοβ υποχρεούται: 
 
2.1. να συµµετέχει σε συνεργασία µε το ΡΠΕΚ και το ΒΣΑΣ του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας στις 
εκδηλώσεις  µε στόχο τη βελτίωση της διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας στην Ελλάδα, 
2.2. να ενηµερώνει τους εταίρους της για νέες επιστηµονικές εργασίες και εργασίες διδακτικής 
µεθοδολογίας για την ρωσική γλώσσα ως ξένη που δηµοσιεύθηκαν στη Φιλολογική Σχολή του 
ΜΚΠ, 
2.3. να διεξάγει από κοινού µε το ΡΠΕΚ και µε την ενηµερωτική υποστήριξή του στις 
εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού 
γλωσσοµάθειας της Φιλολογικής Σχολής του ΜΚΠ Λοµονόσοβ για την γενική γνώσης της ρωσικής 
γλώσσας ως ξένης και για τη γνώση της ρωσικής γλώσσας ως µέσου επιχειρηµατικής επικοινωνίας 
εντός των απο κοινού συµφωνηθέντων ηµεροµηνιών µε το ΡΠΕΚ και το ΒΣΑΣ του Πανεπιστηµίου 
Μακεδονίας, 
2.4. να εκδίδει Πιστοποιητικά γλωσσοµάθειας της Φιλολογικής Σχολής του ΜΚΠ Λοµονόσοβ για 
τους διαγωνιζόµενους που έχουν επιτύχει στις εξετάσεις και να τα στέλνει έγκαιρα στην Ελλάδα,  
2.5. να παρέχει υποστήριξη στο ΡΠΕΚ και το ΒΣΑΣ του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας στην 
προετοιµασία των εκδηλώσεων για την διάδοση και την προώθηση της ρωσικής γλώσσας στην 
Ελλάδα (διαγωνισµοί, ολυµπιάδες κ.τ.λ.). 
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Το ΒΣΑΣ του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης υποχρεούται: 
 
2.6. να πραγµατοποιεί σε συνεργασία µε το ΡΠΕΚ και τη Φιλολογική σχολή του ΜΚΠ εκδηλώσεις 
(σεµινάρια, συζητήσεις «στρογγυλής τραπέζης», διαδικτυακά σεµινάρια, συµβουλευτικές ηµερίδες) 
µε στόχο τη βελτίωση της διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας στην Ελλάδα,  
2.7. να διεξάγει συµβουλευτικά σεµινάρια για τους φοιτητές του ΒΣΑΣ του Πανεπιστηµίου 
Μακεδονίας, οι οποίοι προετοιµάζονται για τις εξετάσεις πιστοποίησης στη ρωσική γλώσσα ως 
ξένη, 
2.8. να παρέχει στο ΡΠΕΚ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν τους υποψήφιους για 
τις εξετάσεις πιστοποίησης στη ρωσική γλώσσα,  
2.9. να δηµιουργεί συνθήκες για την επιµόρφωση των διδασκόντων την ρωσική γλώσσα στο ΒΣΑΣ 
του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, µε τη συµµετοχή εξειδικευµένων συνεργατών της Φιλολογικής 
σχολής του ΜΚΠ, 
2.10. να παρέχει εγκαταστάσεις για την διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης της ρωσικής ως ξένης 
γλώσσας στην πόλη της Θεσσαλονίκης και να ορίζει σε συνεννόηση µε την Φιλολογική Σχολή του 
ΜΚΠ και το ΡΠΕΚ τις ηµεροµηνίες της διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης στη ρωσική 
γλώσσα, 
2.11.  να συµµετέχει στις εκδηλώσεις του ΡΠΕΚ για την διάδοση και την προώθηση της ρωσικής 
γλώσσας στην Ελλάδα. 
 
 
Το Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστηµονικό Κέντρο υποχρεούται:  
 
2.12.  µε βάση το εκπαιδευτικό τµήµα του ΡΠΕΚ  να διεξάγει από κοινού µε  τη Φιλολογική σχολή 
του ΜΚΠ και το ΒΣΑΣ του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας πρακτικά επιστηµονικά και µεθοδολογικά 
σεµινάρια, συζητήσεις «στρογγυλής τραπέζης», διαδικτυακά σεµινάρια, συµβουλευτικές ηµερίδες 
για τους διδάσκοντες της ρωσικής γλώσσας ως ξένης στην Ελλάδα, 
2.13. να ενηµερώνει ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία, 
εκπαιδευτήρια διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας για τις ηµεροµηνίες της διεξαγωγής των  
εξετάσεων πιστοποίησης της ρωσικής γλώσσας ως ξένης στην Ελλάδα, 
2.14. να διεξάγει συµβουλευτικά σεµινάρια και να παρέχει ενηµέρωση στους καθηγητές και σε 
όλους εκείνους που επιθυµούν να εξεταστούν  στη ρωσική γλώσσα ως ξένη για τα γλωσσολογικά 
µεθοδολογικά προγράµµατα τα οποία καθορίζουν την ύλη και το περιεχόµενο όλων των επιπέδων 
γενικής γνώσης της ρωσικής ως ξένης και των εγκεκριµένων τεστ γλωσσοµάθειας, 
2.15. να συνεννοείται µε τη Φιλολογική σχολή του ΜΚΠ και το ΒΣΑΣ του Πανεπιστηµίου 
Μακεδονίας για τις ηµεροµηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης της ρωσικής γλώσσας 
ως ξένης, 
2.16. να στέλνει συγκεντρωτικές πληροφορίες στην Φιλολογική Σχολή του ΜΚΠ για τις εγγραφές  
στις εξετάσεις πιστοποίησης της ρωσικής γλώσσας ως ξένης και απόκτησης του Πιστοποιητικού 
γλωσσοµάθειας της Φιλολογικής Σχολής του ΜΚΠ, το οποίο πιστοποιεί το επίπεδο γλωσσοµάθειας  
της γενικής γνώσης της ρωσικής γλώσσας ως ξένης και/ είτε της ειδικής γνώσης της ρωσικής 
γλώσσας ως µέσου επιχειρηµατικής επικοινωνίας, 
2.17. να αναρτά στη διαδικτυακή πύλη του ΡΠΕΚ απαραίτητες πληροφορίες για την προετοιµασία 
και τα αποτελέσµατα των εξετάσεων πιστοποίησης της ρωσικής γλώσσας ως ξένης. 
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3. 
Χρονικά όρια της συµφωνίας 

 
3.1. Η παρούσα Συµφωνία συνάπτεται για χρονική περίοδο τριών (3) ετών,  
3.2. Με σύµφωνη γνώµη των Συµβαλλόµενων Μερών η Συµφωνία αυτή παρατείνεται αυτόµατα 
για την επόµενη τριετία.  
3.3. Την πρόθεση να λύσει τη Συµφωνία κάποιο Συµβαλλόµενο Μέρος, οφείλει να κοινοποιήσει 
εγγράφως στα άλλα Συµβαλλόµενα Μέρη το αργότερο τρεις µήνες πριν από την λήξη της 
Συµφωνίας. 
3.4. Η Συµφωνία τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή της. 
 

4.  
Γενικές διατάξεις 

4.1. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή της παρούσας Συµφωνίας πρέπει να γίνει µε τη µορφή 
προσθήκης στην ισχύουσα Συµφωνία,  
4.2. Η παρούσα Συµφωνία έχει συνταχθεί σε τρία αντίτυπα στη ρωσική και σε τρία αντίτυπα στην 
ελληνική γλώσσα. Όλα τα  αντίτυπα  και όλες οι γλωσσικές εκδοχές έχουν την ίδια ισχύ.  
4.3. Η Συµφωνία τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή της από όλα τα Συµβαλλόµενα Μέρη. 

5. 
Νοµικές διευθύνσεις των συµβαλλόµενων µερών 

      
5.1. Φιλολογική σχολή του ΜΚΠ, Ρωσία, 119991 Μόσχα, Leninskie Gory, ΜΚΠ Λοµονόσοβ,       
1st Corpus of humanitarian faculties, k. 867. 
5.2.  ΡΠΕΚ, Τζαβέλα 7, 13251 Χαλάνδρι, Αθήνα, Ελλάδα. 
5.3. ΒΣΑΣ, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, Θεσσαλονίκη 54006, Ελλάδα. 
 
 
 
  Εξ ονόµατος της Φιλολογικής σχολής του ΜΚΠ 
  Κοσµήτορας της Φιλολογικής σχολής 
  Καθηγήτρια 
           Μ. Λ. Ρεµνέβα 
 
   
 
 

Εξ ονόµατος του Τµήµατος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας  
Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας  
καθηγητής  

Ιωάννης Χατζηδηµητρίου 
 
 

Εξ ονόµατος του ΡΠΕΚ στην Αθήνα 
Διευθυντής 

Π.Σ. Κούπρικοβ 
 

 
 
Ηµεροµηνία: 


