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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ      

ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                        Συνεδρίαση 36
η
 της 27.10.2020 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Πρακτικό από την 36
η
  Συνεδρίαση της 27-10-2020 της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αρ. Απόφασης: 209/2020 

Περίληψη: Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ν. Σμύρνης και της ΑμΚΕ 

ΙΑΣΙΣ. 

Στη Νέα Σμύρνη σήμερα την 27-10-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00΄ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Νέας Σμύρνης, στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 14, 6ος όροφος με 

φυσική παρουσία και με τηλεδιάσκεψη, αποτελούμενη από τους: 

1. ΚΟΥΠΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟ 

2. ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ 

2. ΣΥΡΙΓΟ ΠΟΛΥΔΩΡΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

3. ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

4. ΚΡΙΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΩΡΟΘΕΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

οι οποίοι κλήθηκαν με την υπαρ. πρ. 19564/23-10-2020 πρόσκληση του Προέδρου-Αντιδημάρχου 

αυτής. 

Τα τακτικά μέλη κ.κ. Κουτελάκης Γεώργιος, Αναγνωστόπουλος Κων/νος και Παυλόπουλος 

Θεμιστοκλής απουσίαζαν λόγω κωλύματος αν και νόμιμα κλήθηκαν. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία με τα πιο πάνω μέλη, προέβη στην συζήτηση επί 

του 2
ου

 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

  Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο σώμα  να λάβει απόφαση, για την υπογραφή προγραμματικής 

σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης και της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ με σκοπό την από κοινού προώθηση 

της εκπαιδευτικής, ερευνητικής, επιστημονικής και κοινωνικής συνεργασίας των Μερών. Ενδεικτικά, 

αλλά όχι περιοριστικά, το αντικείμενο της συνεργασίας θα περιλαμβάνει: 

α) Τη συνεργασία στο πλαίσιο παροχής φροντίδας σε άτομα που παρουσιάζουν τις εξής ανάγκες: δεν 

αυτοεξυπηρετούνται πλήρως ή/και είναι απομονωμένα, διαβιούν στο όριο της φτώχειας, έχουν 

κινητικές δυσκολίες, έχουν περιορισμένες φυσικές-πνευματικές δυνατότητες-αντοχές, χρήζουν 

ιατρονοσηλευτικής ή/και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης-φροντίδας, μέσω Κινητής Μονάδας κατ’ οίκον 

Υποστήριξης. Η παροχή φροντίδας μπορεί να αφορά: ιατρονοσηλευτική και φαρμακευτική κάλυψη και 

περίθαλψη, ατομική φροντίδα και υγιεινή, αγορά και παράδοση ειδών πρώτης ανάγκης, τροφίμων και 

ειδών ατομικής υγιεινής, κάλυψη άλλων βασικών αναγκών διαβίωσης (πληρωμές λογαριασμών κ.α.), 

υποστηρικτική πρόσβαση και συνοδεία σε υπηρεσίες και γενικότερα διευκόλυνση σε θέματα 

μετακινήσεων καθώς και εν γένει συντροφιά και φροντίδα. 

β) Τη συνεργασία σε ευρωπαϊκά προγράμματα κοινών δράσεων και σκοπών. 

γ) Την από κοινού αναζήτηση πόρων χρηματοδότησης μέσω Ευρωπαϊκών, εθνικών και άλλων 

προγραμμάτων, χωρίς επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Δήμου. 

δ) Τη συνεργασία και την αιγίδα του ΔΗΜΟΥ, υπό την έννοια της ηθικής κατά βάση υποστήριξης σε 

ποικίλες διοργανώσεις και δράσεις, όπως είναι, ενδεικτικά αναφερόμενα, η οργάνωση εθελοντικών 

δράσεων,  η υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε ευπαθείς ομάδες και η διοργάνωση εκδηλώσεων 

με σκοπό την ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά ζητήματα. 

ε) Την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τεκμηριωμένης γνώσης, θεωρητικών επεξεργασιών και ερευνητικής 

εμπειρίας 

στ) Τη συνδιοργάνωση δράσεων για τους εθελοντές του ΔΗΜΟΥ 

ζ) Πολυεπίπεδη συνεργασία με τα κέντρα νέων “Connect Your City” της ΙΑΣΙΣ στο πλαίσιο 

κινητοποίησης των νέων του ΔΗΜΟΥ προς την έννοια του ενεργού πολίτη καθώς και δημιουργία 

Κέντρου Νέων “Connect Your City” σε χώρο του ΔΗΜΟΥ 

η) Την συνεργασία στο πλαίσιο ανάπλασης υποβαθμισμένων περιοχών του ΔΗΜΟΥ 
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θ) Τη συνδιοργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων και διάχυση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με 

κοινωνικό αντίκτυπο 

ι) Την προώθηση των επιμέρους δράσεων και των έργων των φορέων  

ια) Την ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μέσω π.χ. της παραγωγής δημοσιεύσεων, 

εκπαιδευτικού υλικού, τεχνογνωσίας, δεδομένων κ.ά. 

ιβ) Σεμινάρια-διαλέξεις από έμπειρα στελέχη της ΙΑΣΙΣ ή/και διαμέσου του Πιστοποιημένου ΚΕΚ της 

ΙΑΣΙΣ που θα προσφέρουν πολύτιμη γνώση σε στελέχη του ΔΗΜΟΥ 

ιγ) Κάθε άλλη ερευνητική ή/και εκπαιδευτική δραστηριότητα που αποβλέπει στο κοινό όφελος και 

συναποφασίζεται από τα Μέρη. 

ιδ) Την από κοινού υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν τους Αστέγους. 

ιε) Την συνεργασία με τους συλλόγους γονέων με σκοπό τη συνδιοργάνωση ψυχοεκπαιδευτικών 

σεμιναρίων-εκπαιδεύσεων στα σχολεία του ΔΗΜΟΥ.  

Για  αυτόν το λόγο  παρακαλώ να με εξουσιοδοτήσει το σώμα, να προβώ σε όλες της ενέργειες, για την 

υπογραφή της παραπάνω  προγραμματικής σύμβασης. 

Επίσης, παρακαλώ το σώμα να ορίσει τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους ως μέλη 6μελούς 

Επιτροπής (3 από κάθε φορέα) η οποία θα διαχειρίζεται την εν λόγω σύμβαση: 

1. Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, κύριος Παναγιώτης 

Γιατζίδης για τον τομέα Κοινωνικής Πολιτικής. 

2. Ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας & Δημοτικής Περιουσίας κύριος Κωνσταντίνος 

Κωνσταντινίδης για τον τομέα της Επιχειρηματικότητας. 

3. Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Νέων Τεχνολογιών & Καινοτομίας, Νεολαίας & 

Συμμετοχικότητας κύριος Οδυσσέας Νασιμπιάν για τον τομέα Νεότητας. 

Από την παραπάνω Προγραμματική Σύμβαση δεν προκύπτει δαπάνη.  

 

Η    Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η     Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 

Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο – Αντιδήμαρχο και αφού έλαβε υπόψη της  

 Τις διατάξεις του άρθρου 103  του Ν. 3463/06 και τις διατάξεις του  άρ. 72 του Ν.3852/10, όπως 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του αρ. 3 του Ν. 4623/19 

  

Μετά από διαλογική συζήτηση,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Ομόφωνα: 

Α. Εγκρίνει την συνημμένη προγραμματική σύμβαση, μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης και της ΑμΚΕ 

ΙΑΣΙΣ με σκοπό την από κοινού προώθηση της εκπαιδευτικής, ερευνητικής, επιστημονικής και 

κοινωνικής συνεργασίας των Μερών. Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, το αντικείμενο της 

συνεργασίας θα περιλαμβάνει: 

α) Τη συνεργασία στο πλαίσιο παροχής φροντίδας σε άτομα που παρουσιάζουν τις εξής ανάγκες: δεν 

αυτοεξυπηρετούνται πλήρως ή/και είναι απομονωμένα, διαβιούν στο όριο της φτώχειας, έχουν 

κινητικές δυσκολίες, έχουν περιορισμένες φυσικές-πνευματικές δυνατότητες-αντοχές, χρήζουν 

ιατρονοσηλευτικής ή/και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης-φροντίδας, μέσω Κινητής Μονάδας κατ’ οίκον 

Υποστήριξης. Η παροχή φροντίδας μπορεί να αφορά: ιατρονοσηλευτική και φαρμακευτική κάλυψη και 

περίθαλψη, ατομική φροντίδα και υγιεινή, αγορά και παράδοση ειδών πρώτης ανάγκης, τροφίμων και 

ειδών ατομικής υγιεινής, κάλυψη άλλων βασικών αναγκών διαβίωσης (πληρωμές λογαριασμών κ.α.), 

υποστηρικτική πρόσβαση και συνοδεία σε υπηρεσίες και γενικότερα διευκόλυνση σε θέματα 

μετακινήσεων καθώς και εν γένει συντροφιά και φροντίδα. 

β) Τη συνεργασία σε ευρωπαϊκά προγράμματα κοινών δράσεων και σκοπών. 

γ) Την από κοινού αναζήτηση πόρων χρηματοδότησης μέσω Ευρωπαϊκών, εθνικών και άλλων 

προγραμμάτων, χωρίς επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Δήμου. 

δ) Τη συνεργασία και την αιγίδα του ΔΗΜΟΥ, υπό την έννοια της ηθικής κατά βάση υποστήριξης σε 

ποικίλες διοργανώσεις και δράσεις, όπως είναι, ενδεικτικά αναφερόμενα, η οργάνωση εθελοντικών 

δράσεων,  η υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε ευπαθείς ομάδες και η διοργάνωση εκδηλώσεων 

με σκοπό την ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά ζητήματα. 
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ε) Την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τεκμηριωμένης γνώσης, θεωρητικών επεξεργασιών και ερευνητικής 

εμπειρίας 

στ) Τη συνδιοργάνωση δράσεων για τους εθελοντές του ΔΗΜΟΥ 

ζ) Πολυεπίπεδη συνεργασία με τα κέντρα νέων “Connect Your City” της ΙΑΣΙΣ στο πλαίσιο 

κινητοποίησης των νέων του ΔΗΜΟΥ προς την έννοια του ενεργού πολίτη καθώς και δημιουργία 

Κέντρου Νέων “Connect Your City” σε χώρο του ΔΗΜΟΥ 

η) Την συνεργασία στο πλαίσιο ανάπλασης υποβαθμισμένων περιοχών του ΔΗΜΟΥ 

θ) Τη συνδιοργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων και διάχυση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με 

κοινωνικό αντίκτυπο 

ι) Την προώθηση των επιμέρους δράσεων και των έργων των φορέων  

ια) Την ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μέσω π.χ. της παραγωγής δημοσιεύσεων, 

εκπαιδευτικού υλικού, τεχνογνωσίας, δεδομένων κ.ά. 

ιβ) Σεμινάρια-διαλέξεις από έμπειρα στελέχη της ΙΑΣΙΣ ή/και διαμέσου του Πιστοποιημένου ΚΕΚ της 

ΙΑΣΙΣ που θα προσφέρουν πολύτιμη γνώση σε στελέχη του ΔΗΜΟΥ 

ιγ) Κάθε άλλη ερευνητική ή/και εκπαιδευτική δραστηριότητα που αποβλέπει στο κοινό όφελος και 

συναποφασίζεται από τα Μέρη. 

ιδ) Την από κοινού υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν τους Αστέγους. 

ιε) Την συνεργασία με τους συλλόγους γονέων με σκοπό τη συνδιοργάνωση ψυχοεκπαιδευτικών 

σεμιναρίων-εκπαιδεύσεων στα σχολεία του ΔΗΜΟΥ. 

 

Από την συγκεκριμένη Προγραμματική Σύμβαση δεν προκύπτει δαπάνη. 

 

Β. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Ν. Σμύρνης κ. Σταύρο Τζουλάκη να προβεί σε όλες της ενέργειες, για την 

υπογραφή της παραπάνω  προγραμματικής σύμβασης. 

 

Γ.  Ορίζει τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους ως μέλη 6μελούς Επιτροπής (3 από κάθε φορέα), η 

οποία θα διαχειρίζεται την εν λόγω σύμβαση: 

1. Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, κ. Παναγιώτη Γιατζίδη, 

για τον τομέα Κοινωνικής Πολιτικής. 

2. Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας & Δημοτικής Περιουσίας κ. Κωνσταντίνο 

Κωνσταντινίδη, για τον τομέα της Επιχειρηματικότητας. 

3. Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Νέων Τεχνολογιών & Καινοτομίας, Νεολαίας & 

Συμμετοχικότητας κ. Οδυσσέα Νασιμπιάν, για τον τομέα Νεότητας. 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 

ΣΥΡΙΓΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 

ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΚΡΙΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΩΡΟΘΕΑ 
 

Ακριβές Αντίγραφο 

Νέα Σμύρνη 27.10.2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
 

 

 
 

 

 
 

Ακολουθεί η Προγραμματική Σύμβαση, μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης και της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ. 
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ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

μεταξύ 

της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ 

και 

του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

******* 

Στην Αθήνα σήμερα την ../10/2020, αφενός μεν  η Αστική μη Κερδοσκοπική 

Εταιρεία με την επωνυμία «ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ», με έδρα την Αθήνα, οδός Αχαρνών, 

αρ. 297 και με ΑΦΜ 998821253 της Δ.Ο.Υ ΙΓ’ Αθηνών , η οποία στο παρόν 

εκπροσωπείται από την Πρόεδρό της κ. Μαρία Σαρρή-Ηλιάκη,  

και αφετέρου δε το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» που 

εδρεύει στην Νέα Σμύρνη  (οδός ...., αρ. ....), νόμιμα εδώ εκπροσωπούμενο από 

τον/την ……………………………………………..,  

τα οποία θα καλούνται εφεξής «τα Μέρη», στο πλαίσιο εδραίωσης της μεταξύ 

τους συνεργασίας, συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ  (εφεξής «ΙΑΣΙΣ») και ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ εφεξής για 

συντομία «ΔΗΜΟΣ»), αφού έλαβαν υπόψη ότι: 

Η ΙΑΣΙΣ έχει ως αποστολή, μεταξύ άλλων: 

• την παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης και την προαγωγή της ψυχικής 

υγείας 

• την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των ευπαθών ομάδων 

του πληθυσμού 

• την παροχή ψυχολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών 

• τη δημιουργία ίσων ευκαιριών και νέων προοπτικών για τις ευπαθείς 

ομάδες του πληθυσμού 

• την παροχή ψυχιατρικής φροντίδας στην Κοινότητα με βάση τις αρχές 
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της Κοινωνικής Ψυχιατρικής και της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης 

αποφασίζουν από κοινού την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας με σκοπό την 

ανάληψη πρωτοβουλιών και συνεργειών σε επίπεδο εκπαίδευσης, έρευνας 

και καινοτόμων προγραμμάτων, κ.α. με τους εξής ειδικότερους όρους 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο Συνεργασίας 

1. Το παρόν Σύμφωνο Συνεργασίας σκοπεύει στην από κοινού προώθηση της 

εκπαιδευτικής, ερευνητικής, επιστημονικής και κοινωνικής συνεργασίας των 

Μερών. Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, το αντικείμενο της συνεργασίας 

περιλαμβάνει: 

α) Τη συνεργασία στο πλαίσιο παροχής φροντίδας σε άτομα που 

παρουσιάζουν τις εξής ανάγκες : δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως ή/και είναι 

απομονωμένα, διαβιούν στο όριο της φτώχειας, έχουν κινητικές δυσκολίες, 

έχουν περιορισμένες φυσικές-πνευματικές δυνατότητες-αντοχές, χρήζουν 

ιατρονοσηλευτικής ή/και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης-φροντίδας, μέσω 

Κινητής Μονάδας κατ’ οίκον Υποστήριξης . Η παροχή φροντίδας μπορεί να 

αφορά : ιατρονοσηλευτική και φαρμακευτική κάλυψη και περίθαλψη, ατομική 

φροντίδα και υγιεινή, αγορά και παράδοση ειδών πρώτης ανάγκης, τροφίμων 

και ειδών ατομικής υγιεινής, κάλυψη άλλων βασικών αναγκών διαβίωσης 

(πληρωμές λογαριασμών κ.α.), υποστηρικτική πρόσβαση και συνοδεία σε 

υπηρεσίες και γενικότερα διευκόλυνση σε θέματα μετακινήσεων καθώς και εν 

γένει συντροφιά και φροντίδα. 

β) Τη συνεργασία σε ευρωπαϊκά προγράμματα κοινών δράσεων και σκοπών. 

γ) Την από κοινού αναζήτηση πόρων χρηματοδότησης μέσω Ευρωπαϊκών, 

εθνικών και άλλων προγραμμάτων , χωρίς επιβάρυνση του προϋπολογισμού 

του Δήμου. 

δ) Τη συνεργασία και την αιγίδα του ΔΗΜΟΥ, υπό την έννοια της ηθικής κατά 
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βάση υποστήριξης σε ποικίλες διοργανώσεις και δράσεις, όπως είναι , 

ενδεικτικά αναφερόμενα, η οργάνωση εθελοντικών δράσεων,  η υλοποίηση 

εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε ευπαθείς ομάδες και η διοργάνωση 

εκδηλώσεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά ζητήματα. 

ε) Την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τεκμηριωμένης γνώσης, θεωρητικών 

επεξεργασιών και ερευνητικής εμπειρίας 

στ) Τη συνδιοργάνωση δράσεων για τους εθελοντές του ΔΗΜΟΥ 

ζ) Πολυεπίπεδη συνεργασία με τα κέντρα νέων “Connect Your City” της ΙΑΣΙΣ 

στο πλαίσιο κινητοποίησης των νέων του ΔΗΜΟΥ προς την έννοια του ενεργού 

πολίτη καθώς και δημιουργία Κέντρου Νέων “Connect Your City” σε χώρο του 

ΔΗΜΟΥ 

η) Την συνεργασία στο πλαίσιο ανάπλασης υποβαθμισμένων περιοχών του 

ΔΗΜΟΥ 

θ) Τη συνδιοργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων και διάχυση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων με κοινωνικό αντίκτυπο 

ι) Την προώθηση των επιμέρους δράσεων και των έργων των φορέων  

ια) Την ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μέσω π.χ. της παραγωγής 

δημοσιεύσεων, εκπαιδευτικού υλικού, τεχνογνωσίας, δεδομένων κ.ά. 

ιβ) Σεμινάρια-διαλέξεις από έμπειρα στελέχη της ΙΑΣΙΣ ή/και διαμέσου του 

Πιστοποιημένου ΚΕΚ της ΙΑΣΙΣ που θα προσφέρουν πολύτιμη γνώση σε 

στελέχη του ΔΗΜΟΥ 

ιγ) Κάθε άλλη ερευνητική ή/και εκπαιδευτική δραστηριότητα που αποβλέπει 

στο κοινό όφελος και συναποφασίζεται από τα Μέρη. 

ιδ) Την από κοινού υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν τους Αστέγους. 

ιε) Την συνεργασία με τους συλλόγους γονέων με σκοπό τη συνδιοργάνωση 

ψυχοεκπαιδευτικών σεμιναρίων-εκπαιδεύσεων στα σχολεία του ΔΗΜΟΥ. 

        

ΑΔΑ: ΨΝ3ΞΩΚ3-Γ4Σ



4 
 

Άρθρο 2 

Υλοποίηση 

1. Οι επιμέρους δράσεις σε τομείς όπου διαπιστώνεται κοινό εκπαιδευτικό, 

ερευνητικό, επιστημονικό και κοινωνικό ενδιαφέρον, θα αποφασίζονται και 

εξειδικεύονται από τα Μέρη σε ειδικά Πρωτόκολλα, στο πλαίσιο του 

παρόντος. Οι όροι συνεργασίας για κάθε συγκεκριμένη δραστηριότητα που 

απορρέει από το παρόν θα εξετάζονται και θα εγκρίνονται αμοιβαία από τα 

Μέρη εγγράφως, προ της έναρξης αυτής της δραστηριότητας, και θα 

υπόκεινται σε ειδικές συμφωνίες. 

2. Στα εν λόγω Πρωτόκολλα θα ορίζεται επιστημονικός υπεύθυνος από το κάθε 

συμβαλλόμενο Μέρος, ως υπεύθυνοι για το συντονισμό των απαιτούμενων 

ενεργειών στις κοινές δράσεις και την άριστη ολοκλήρωση του έργου τους.  

3. Τα Μέρη αμοιβαία αποδέχονται τα αντίστοιχα κριτήρια και διαδικασίες 

σχετικά με την διασφάλιση ποιότητας, αξιολόγησης, επικύρωσης κι 

αναγνώρισης γνώσεων, δεξιοτήτων, και ικανοτήτων για την υλοποίηση του 

Συμφώνου Συνεργασίας. 

 

Άρθρο 3 

Προσδοκώμενα Οφέλη 

1. Η συνεργασία των δύο μερών δύναται να καταστεί από κοινού επωφελής 

αφού η ΙΑΣΙΣ, εκτός από τη δομημένη γνώση, μπορεί να προσφέρει 

συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και καταρτισμένους εθελοντές και 

συνεργάτες για μεγάλο φάσμα διοργανώσεων και δράσεων. 

2. Η υλοποίηση του παρόντος Συμφώνου σηματοδοτεί μια νέα δυναμική με 

οφέλη για αμφότερα τα Μέρη, συμβάλλοντας περαιτέρω στην προαγωγή μιας 

αποτελεσματικότερης οργάνωσης και διαχείρισης δράσεων και 

προγραμμάτων με κοινωνικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό αντίκτυπο. 
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3. Παράλληλα η παρούσα συνεργασία θα προσδώσει κύρος, επιστημονική 

εγκυρότητα και μεθοδολογική αρτιότητα στις επιστημονικές, εκπαιδευτικές 

και λοιπές κοινωνικές δράσεις. 

Άρθρο 4 

Διακανονισμοί Διαφορών 

1. Όλες οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την ερμηνεία ή/και την 

υλοποίηση του παρόντος Συμφώνου, θα επιλύονται φιλικά, μέσω συζητήσεων 

ή/και διαβουλεύσεων μεταξύ των Μερών και καμία διαφορά δε θα 

παραπέμπεται σε οποιοδήποτε εθνικό ή διεθνές δικαστήριο ή τρίτο μέρος 

προς συμβιβασμό. 

2. Σε κάθε περίπτωση, για τις διαφορές της προηγούμενης παραγράφου, θα 

ισχύει ό,τι συμφωνούν τα Μέρη σε ειδικότερες μεταξύ τους διμερείς 

συμφωνίες. 

Άρθρο 5 

Υποχρεώσεις - Ρήτρα Εμπιστευτικότητας & Εχεμύθειας 

1. Το παρόν Σύμφωνο δεν εμπεριέχει ρήτρες αποκλειστικής συνεργασίας, 

δικαιώματα πρώτης προτίμησης, ούτε οικονομικής φύσεως δεσμεύσεις. 

2. Τα Μέρη αναλαμβάνουν να διατηρήσουν και χειριστούν όλες τις 

πληροφορίες που θα περιέλθουν στην προσοχή τους με απόλυτη 

εμπιστευτικότητα. 

3. Το παρόν Σύμφωνο, δεν θίγει συζητήσεις, διαπραγματεύσεις ή συνεργασίες 

των εμπλεκομένων Μερών με άλλα μέρη, σε θέματα που δεν σχετίζονται με 

τους σκοπούς του παρόντος Συμφώνου, όπως περιγράφονται στο Άρθρο 1. 

4. Οποιαδήποτε χρήση των επωνυμιών των συμβαλλομένων Μερών, 

συμπεριλαμβανομένων κάθε υπαγόμενων σχολών, τμημάτων, προγραμμάτων 

ή λογότυπων, σχετιζόμενη με οποιονδήποτε τρόπο με τις δραστηριότητες οι 

οποίες περιγράφονται στο παρόν Σύμφωνο Συνεργασίας, οφείλουν να 
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υπόκειται σε γραπτή προέγκριση. 

Άρθρο 6 

Έναρξη – διάρκεια ισχύος - τροποποιήσεις 

1. Το παρόν Σύμφωνο Συνεργασίας, τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία 

υπογραφής του και θα έχει αόριστη διάρκεια. 

2. Οποιοδήποτε εκ των Μερών διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την 

παρούσα συνεργασία πριν τη λήξη της, έχοντας δώσει προηγουμένως γραπτώς 

σχετική προειδοποίηση στο άλλο Μέρος τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες. 

3. Το παρόν Σύμφωνο Συνεργασίας δύναται να διαφοροποιηθεί ή 

τροποποιηθεί μέσω κοινής γραπτής συναίνεσης μεταξύ των συμβαλλομένων 

Μερών. 

4. Η παύση του παρόντος Συμφώνου Συνεργασίας δεν θίγει τα προγράμματα 

δράσης που δημιουργήθηκαν στη βάση του και είναι ήδη σε εξέλιξη, μέχρι τη 

λήξη αυτών. 

5. Επαναλαμβανόμενα προγράμματα δεν ανανεώνονται αυτοδικαίως σε 

περίπτωση παύσης του παρόντος Συμφώνου. 

6. Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας - εχεμύθειας ασφάλειας, όπως αυτή 

καθορίζεται στο Άρθρο 5, θα παραμείνει σε ισχύ ακόμη και μετά τη λήξη της 

παρόντος Συμφώνου Συνεργασίας. 

Το παρόν Σύμφωνο Συνεργασίας έγινε πλήρως κατανοητό από τα Μέρη και 

υπογράφεται σήμερα σε τέσσερα (4) αντίτυπα εκ των οποίων από δύο (2) θα 

λάβει έκαστο Μέρος. 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Για την ΙΑΣΙΣ Για τον ΔΗΜΟ 
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