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ΜΜΝΝΗΗΜΜΟΟΝΝΙΙΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
Μεταξύ 

 

ττηηςς   ΑΑσσττιικκήήςς  μμηη   ΚΚεερρδδοοσσκκοοππιικκήήςς  ΕΕττααιιρρίίααςς  ΙΙΑΑΣΣΙΙΣΣ  
ΑΑΘΘΗΗΝΝΑΑ,,  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ  

  
και 

 

ΒΒ’’  ΨΨυυχχιιααττρριικκήήςς  ΚΚλλιιννιικκήήςς  ΑΑΠΠΘΘ  

ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ,,  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ  
  

 

1. Φορείς που υπογράφουν το Μνημόνιο Συνεργασίας 

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΙΑΣΙΣ 

Χώρα Ελλάδα 

Όνομα Οργανισμού Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΙΑΣΙΣ 

Διεύθυνση Αχαρνών 297, Αθήνα 

Τηλέφωνο  210-865 5039 

E-mail amkeiasis@gmail.com 

Ιστοσελίδα www.iasismed.eu 

Πρόσωπο Επικοινωνίας   
Μαρία Σαρρή-Ηλιάκη 

Νόμιμη Εκπρόσωπος και Πρόεδρος Δ.Σ. 

Τηλέφωνο 210-865 5039 

Ηλεκ. Ταχυδρομείο  amkeiasis@gmail.com 
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B’ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ  

Χώρα Ελλάδα 

Όνομα Οργανισμού Β’ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ 

Διεύθυνση ΛΑΓΚΑΔΑ 196 - 56430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚH 

Τηλέφωνο/ Fax 2310992399 

E-mail  

Ιστοσελίδα  

Πρόσωπο Επικοινωνίας 
Βασίλειος-Παντελεήμων Μποζίκας 

Θέση: Καθηγητής Ψυχιατρικής- Διευθυντής Κλινικής  

Τηλέφωνο/ Fax 2310992396 

Ηλεκ. Ταχυδρομείο mpozikas@auth.gr 
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2. Σκοπός του Μνημονίου Συνεργασίας 

Η ΙΑΣΙΣ και η Β’ Ψυχιατρική Κλινική του ΑΠΘ επιθυμώντας να συνάψουν εκπαιδευτική, επιστημονική, 
ερευνητική συνεργασία συμφωνούν στα εξής: 

 Συνεργασία  σε υπάρχοντα ή νέα προγράμματα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην 
κοινότητα 

 Συνεργασία σε υπάρχοντα ή νέα ακαδημαϊκά προγράμματα πρακτικής άσκησης. 

 Συνεργασία σε υπάρχοντα ή νέα ερευνητικά προγράμματα  με σκοπό τη διασύνδεση της 
ακαδημαϊκής κοινότητας με την κοινότητα, τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης και την 
ανταλλαγή γνώσεων και δεξιοτήτων από το πεδίο και την επιστημονική κοινότητα. 

 Συνεργασία των ερευνητικών ομάδων των μερών. Ανάπτυξη κοινών ερευνητικών 
δραστηριοτήτων, και μεταφορά τεχνογνωσίας. 

 Ανταλλαγή /αμοιβαίες επισκέψεις μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, 
ΕΤΕΠ), και φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων), καθώς και 
μεταδιδακτορικών ερευνητών, με στόχο την προώθηση της επιστημονικής έρευνας και της 
διδασκαλίας. 

 Συνεργασία των επιστημονικών στελεχών των μερών για τον σχεδιασμό και την εκπόνηση 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων (π.χ. σεμιναρίων, προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης και 
Κατάρτισης Στελεχών, προσκεκλημένων ομιλιών) 

 Από κοινού διοργάνωση κλινικών εργαστηρίων για την ανάπτυξη κλινικών δεξιοτήτων και 
τεχνογνωσίας 

 Διοργάνωση από κοινού επιστημονικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων ή και δράσεων 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης (λ.χ. συνεδρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων, δράσεων 
διάχυσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων), κοινές ανακοινώσεις σε συνέδρια. 

 Από κοινού συγγραφή και υποβολή ερευνητικών προτάσεων χρηματοδοτούμενων 
(Ευρωπαϊκών και εθνικών) προγραμμάτων και κοινές δημοσιεύσεις  

 Ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μέσω π.χ. της παραγωγής δημοσιεύσεων, 
εκπαιδευτικού υλικού, τεχνογνωσίας κ.ά. 

 Κάθε άλλη ερευνητική ή/και ακαδημαϊκή δραστηριότητα που αποβλέπει στο κοινό όφελος και 
συναποφασίζεται από τους εταίρους.  

Οι όροι συνεργασίας για κάθε συγκεκριμένη δραστηριότητα που απορρέει από το παρόν Μνημόνιο 
Συνεργασίας θα εξετάζεται και θα εγκρίνεται αμοιβαία από τα μέλη εγγράφως, προ της έναρξης αυτής 
της δραστηριότητας, και θα υπόκεινται σε ειδικές συμφωνίες.  

Επιπλέον, στο παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας οι συνεργαζόμενοι φορείς αμοιβαία αποδέχονται τα 
αντίστοιχα κριτήρια και διαδικασίες σχετικά με την διασφάλιση ποιότητας, αξιολόγησης, επικύρωσης 
κι αναγνώρισης γνώσεων, δεξιοτήτων, και ικανοτήτων για τους σκοπούς του παρόντος.  
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3. Υλοποίηση της συνεργασίας 

 

Για την εκπλήρωση των σκοπών και των δράσεων που απορρέουν από το παρόν Μνημόνιο, τα δύο 
μέρη ιδιαιτέρως αναλαμβάνουν: 

 Την κατάρτιση συμφωνίας, εφόσον απαιτείται από το είδος της δράσης και του σκοπού, στην 
οποία θα εξειδικεύεται το αντικείμενο, οι αρμοδιότητες, το χρονοδιάγραμμα κλπ της εκάστοτε 
συνεργασίας, 

 Την συγκρότηση ομάδων εργασίας και τη διοργάνωση συσκέψεων με σκοπό την ανταλλαγή 
πληροφοριών, γνώσεων, κλπ. 

 Την ανάληψη κάθε άλλης δράσης η οποία διευκολύνει και προωθεί τη συνεργασία των δύο 
μερών. 

 

4. Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων 

 Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων των κοινών δραστηριοτήτων από το ένα συμβαλλόμενο μέρος 
μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από συμφωνία και του άλλου μέρους. Οι συντονιστές των μερών θα 
συσκέπτονται κάθε φορά που το κρίνουν αναγκαίο, με σκοπό να προβούν σε εκτίμηση για την εξέλιξη 
των κοινών επιστημονικών, ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων και να συντάξουν τον 
απολογισμό των ήδη υλοποιηθέντων έργων ή εκείνων που βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης. Οι 
ειδικότερες λεπτομέρειες που αφορούν το ζήτημα της τυχόν εκμετάλλευσης των παραχθέντων 
πνευματικών δικαιωμάτων και άλλα συναφή θέματα που προκύψουν, θα συμφωνούνται από κοινού 
μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών των μερών και θα τελούν υπό την έγκριση των αρμόδιων οργάνων. 

 

5. Αξιολόγηση, τεκμηρίωση, επικύρωση και αναγνώριση 

Υπογράφοντας αυτό το Μνημόνιο Συνεργασίας επιβεβαιώνουμε ότι λάβαμε γνώση των διαδικασιών 
για την αναγνώριση, τεκμηρίωση, επικύρωση κι αναγνώριση και συμφωνούμε με αυτές.  

6. Εγκυρότητα αυτού του Μνημονίου Συνεργασίας 

Αυτό το Μνημόνιο Συνεργασίας τίθεται σε ισχύ από την ημέρα που θα το υπογράψουν οι εκπρόσωποι 
και των δύο εταίρων.  

7. Εμπιστευτικότητα 

Τα συμβαλλόμενα μέρη υπέχουν καθήκον εχεμύθειας για ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων που 
προκύπτουν από τα παράγωγα των κοινών τους δράσεων και την τεχνογνωσία κατά τη διάρκεια της 
συνεργασίας τους.  

Επίσης τα συμβαλλόμενα μέρη εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις της νομοθεσίας για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στις επιμέρους δράσεις τους. 
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Οποιαδήποτε χρήση των ονομάτων Β’ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ ή ΙΑΣΙΣ συμπεριλαμβανομένων κάθε 
υπαγόμενων σχολών, τμημάτων, προγραμμάτων ή λογότυπων, σχετιζόμενη με οποιονδήποτε τρόπο με 
τις δραστηριότητες οι οποίες περιγράφονται στο παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας, οφείλουν να υπόκειται 
σε  γραπτή προέγκριση. 
 
Η διαχείριση του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας αποτελεί ευθύνη των αντίστοιχων Β’ Ψυχιατρική 
Κλινική ΑΠΘ και της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΙΑΣΙΣ. 
 

8. Υπογραφές 

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΙΑΣΙΣ Β’ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ 

 

 
 

Όνομα, ρόλος  Όνομα, ρόλος 

Μαρία Σαρρή- Ηλιάκη 

Νόμιμη Εκπρόσωπος και Πρόεδρος Δ.Σ. ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ 

Βασίλειος- Παντελεήμων Μποζίκας 

Καθηγητής Ψυχιατρικής  

Διευθυντής Β’ Ψυχιατρικής Κλινικής ΑΠΘ 

Τόπος, Ημερομηνία Τόπος, Ημερομηνία 

Αθήνα, 20/12/2022 Θεσσαλονίκη, 20/12/2022 
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