
ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

μεταξύ 

της Ελληνικής Εταιρίας Θετικής Ψυχολογίας 

και 

της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας 

με την επωνυμία «ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ» 

******* 

 

Στην Αθήνα, σήμερα 15/5/2021, ημέρα Σάββατο, οι κάτωθι 

συμβαλλόμενοι: 

αφενός η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική 

Εταιρεία Θετικής Ψυχολογίας», με ΑΦΜ 997795675 της Δ.Ο.Υ. ΙΕ Αθηνών, 

που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μαμάη αριθ. 2), νόμιμα εδώ 

εκπροσωπούμενο από τον Αναστάσιο Σταλίκα. 

και αφετέρου η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΑμΚΕ 

ΙΑΣΙΣ» με ΑΦΜ 998821253 της Δ.Ο.Υ ΙΓ’ Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα 

(οδός Αχαρνών αριθ. 297), η οποία στο παρόν εκπροσωπείται από την 

Πρόεδρο και νόμιμη εκπρόσωπό της Μαρία Σαρρή – Ηλιάκη,  

τα οποία θα καλούνται εφεξής «τα Μέρη»,  

στο πλαίσιο εδραίωσης της μεταξύ τους συνεργασίας, συμφωνούν και 

συναποδέχονται τα ακόλουθα:  

Προοίμιο 

Η «Ελληνική Εταιρία Θετικής Ψυχολογίας», (εφεξής για συντομία 

«Ε.Ε.ΘΕ.ΨΥ.»), και η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία 

«ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ» (εφεξής για συντομία «ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ»), αφού έλαβαν υπόψη 

ότι:  

Η Ε.Ε.ΘΕ.ΨΥ. έχει ως αποστολή:  

• την προώθηση της Θετικής Ψυχολογίας στην Ελλάδα. 

• τη συστηματική μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς  



• την προαγωγή της ευζωίας, της ευημερίας και της ανάπτυξης των 

ανθρώπων, ώστε αυτοί να απολαμβάνουν το δυνατόν περισσότερο τη 

ζωή τους.  

• την προώθηση της έρευνας και την διάδοση ερευνητικών ευρημάτων 

σχετικά με την αποτελεσματικότητα της Θετικής Ψυχολογίας. 

• την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

• την δημιουργία δράσεων ανοιχτών στην κοινότητα αλλά και σε ειδικές 

πληθυσμιακές ομάδες 

• την σύνδεση της επιστημονικής κοινότητας με το πεδίο δράσης και 

εφαρμογής 

 

Η ΑμΚΕ 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 

της Κοινωνικής Ψυχιατρικής και της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. 

• την εμπλοκή της άμεσης ομάδας στόχου και ενός μεγάλου αριθμού 

επαγγελματιών σε ένα ευρύ πλαίσιο δράσεων, προγραμμάτων και 

ερευνών.  

Επίσης, έχει ως δραστηριότητα και όραμα στα πλαίσια του προγράμματος 

νέων «Connect Your City»:  

• Τη διοργάνωση εκδηλώσεων και φεστιβάλ αφιερωμένα στους νέους 

με την προώθηση δράσεων που καλλιεργούν το σώμα, το πνεύμα, 

τον πολιτισμό και την κουλτούρα.  



• Την οργάνωση προγραμμάτων και δράσεων προκειμένου να 

συμβάλλει στην προσωπική ανάπτυξη των νέων, μέσω της 

αλληλεπίδρασης τόσο μεταξύ τους όσο και με την κοινωνία.  

• Την πρόσφορα σε κάθε νέο της δυνατότητας να αναγνωρίσει τον 

εαυτό του, να ανακαλύψει και να αναδείξει τις δεξιότητες του μέσω 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των δημιουργικών 

δραστηριοτήτων, να κινητοποιήσει αλλά και να κινητοποιηθεί, να 

κοινωνικοποιηθεί, να δημιουργήσει, να ονειρευτεί.  

• Την υποστήριξη κάθε νέου ώστε να αναπτύξει, σχεδιάσει, οργανώσει 

και υλοποιήσει τις ιδέες του, ενώ ταυτόχρονα να απολαμβάνει και να 

μετέχει στις ιδέες των άλλων, ενισχύοντας περαιτέρω την ιδέα της 

ομάδας, της συνεργασίας, της καινοτομίας και του ανοιχτού 

διαλόγου. 

Οι συμβαλλόμενοι αποφασίζουν από κοινού την υπογραφή Συμφώνου 

Συνεργασίας με σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλιών και συνεργειών σε 

επίπεδο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτόμων προγραμμάτων, με τους 

εξής ειδικότερους όρους:  

 

Άρθρο 1 – Αντικείμενο Συνεργασίας  

1. Το παρόν Σύμφωνο Συνεργασίας σκοπεύει στην από κοινού προώθηση 

της εκπαιδευτικής, ερευνητικής, επιστημονικής και διοικητικής συνεργασίας 

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

συνεργασίας περιλαμβάνει:  

α) Την ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μέσω του σχεδιασμού, της 

από κοινού συγγραφής και της συν-υλοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών 

προγραμμάτων.  

β) Την από κοινού διεξαγωγή ειδικών στοχευμένων ερευνών και τη 

σύνταξη σχετικών εκθέσεων.  

δ) Την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τεκμηριωμένης γνώσης, θεωρητικών 

επεξεργασιών και ερευνητικής εμπειρίας.  



ε) Τη διάθεση εγκαταστάσεων για τη φιλοξενία επιστημονικών κύκλων 

κατάρτισης, όπως ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, κ.λπ.  

στ) Τη σύμπραξη των επιστημονικών στελεχών των δύο φορέων για την 

εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως Διά Βίου Μάθησης και 

Κατάρτισης Στελεχών του δημόσιου τομέα.  

ζ) Τη συν-διοργάνωση εξειδικευμένων εργαστηρίων αφορόντα το πεδίο 

εφαρμογής της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, και τα λοιπά συναφή 

επιστημονικά πεδία (Δια Βίου Μάθηση, κ.λπ.) 

η) Κάθε άλλη ερευνητική, ακαδημαϊκή, οργανωτική δραστηριότητα που 

αποβλέπει στο κοινό όφελος και συναποφασίζεται από τα Μέρη. 

Άρθρο 2 - Υλοποίηση  

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

ερευνητικό, επιστημονικό και διοικητικό 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 καθώς αμφότερες οι Εταιρείες έχουν τεχνογνωσία και εμπειρία 

όσον αφορά την επιστήμη της ψυχολογίας και την εκπαίδευση.  



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 της επιστήμης της 

Ψυχολογίας στη χώρα μας.  

3. Παράλληλα η παρούσα συνεργασία θα προσδώσει ακαδημαϊκό κύρος, 

επιστημονική εγκυρότητα και μεθοδολογική αρτιότητα στις επιστημονικές, 

εκπαιδευτικές και λοιπές 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 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 διάρκεια τα 5 έτη.  

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 Ε.Ε.ΘΕ.ΨΥ.                                               Για την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ 

 

 

 

 

Αναστάσιος Σταλίκας, 

Πρόεδρος Ε.Ε.ΘΕ.ΨΥ. 
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