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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΙ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ



Στο Αιγάλεω σήμερα την 26η Οκτωβρίου 2016, στο γραφείο του Προέδρου του
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας, οι παρακάτω υπογράφοντες:

1. ο Πρόεδρος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Αθήνας (εφεξής ΤΕΙ
Αθήνας) Καθηγητής Μιχαήλ Μπρατάκος, ως νόμιµος εκπρόσωπος του ΤΕΙ
Αθήνας

2. ο Πρόεδρος του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (εφεξής ΟΚΑΝΑ)
ΕυάγγελοςΚαφετζόπουλος, ως νόμιµος εκπρόσωπος του ΟΚΑΝΑ

συνάπτουν το παρόν Μνημόνιο που αφορά στην ανάπτυξη της συνεργασίας τους για
την προώθηση δράσεων ερευνητικού, μελετητικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου
σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Α. ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τα πεδία του Μνημονίου Συνεργασίας περιλαμβάνουν ιδίως τα εξής:
1. Σχεδιασμός και υλοποίηση καινοτόμων Μελετητικών και Ερευνητικών

Προγραμμάτων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος για την προώθηση της εθνικής
πολιτικής σχετικά με την πρόληψη, τη θεραπεία, την αποκατάσταση των
ουσιοεξαρτημένων ατόμων και την καταστολή του προβλήματος των
ναρκωτικών, με έμφαση στους τομείς της προστασίας των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και της καταπολέμησης των διακρίσεων, της δημόσιας διοίκησης,
της καλής νομοθέτησης και της κωδικοποίησης της νομοθεσίας, της υγείας, της
κοινωνικής πρόνοιας, της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης και της
καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

2. Σχεδιασμός και υλοποίηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Προγραμμάτων
Εφαρμοσμένης Έρευνας σε διακρατικό, εθνικό, περιφερειακό (με έμφαση στην
Περιφέρεια Αττικής) και τοπικό επίπεδο

3. Σχεδιασμός και υλοποίηση καινοτόµων προγραµμάτων για την ανάπτυξη
δράσεων κοινωνικής επιχειρηματικότητας από άτομα και φορείς υποστήριξης /
εκπροσώπησης ουσιοεξαρτημένων ατόμων

4. Διοργάνωση Επιστημονικών Συνεδρίων, Σεμιναρίων και Ημερίδων
5. Διοργάνωση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Δια

Βίου Μάθησης για εργαζόμενους και ανέργους που επιθυμούν να
δραστηριοποιηθούν στους τομείς της πρόληψης, της θεραπείας, της
αποκατάστασης των ουσιοεξαρτημένων ατόμων και της καταστολής του
προβλήματος των ναρκωτικών

6. Ανάπτυξη συμβατικών ή εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων
σπουδών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος

7. Ανάπτυξη Προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης προπτυχιακών ή/και ,μεταπτυχιακών φοιτητών.
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Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
1. Το παρόν Μνημόνιο αποτελεί συμφωνία - πλαίσιο και το περιεχόμενο του μπορεί
να εξειδικεύεται με άλλες συμβάσεις και συμφωνίες που θα υπογράφονται μεταξύ
των συμβαλλομένων, εάν τούτο κρίνεται κατά περίπτωση απαραίτητο.
2. Με απόφαση των νομίμων εκπροσώπων των Μερών ορίζονται οι υπεύθυνοι για
την παρακολούθηση του Μνημονίου και συγκροτούνται Θεματικές Ομάδες Εργασίας
για την προώθηση των πεδίων προτεραιότητας του.
3. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει υποχρέωση να μεριμνά για την εξασφάλιση τηςυλοποίησης των στόχων που θα τίθενται στο πλαίσιο του παρόντος Μνημονίου.
4. Τα Μέρη θα ανταλλάσουν σε τακτική βάση πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξησύγχρονων εκπαιδευτικών και ερευνητικών μεθόδων, ώστε να επιτυγχάνεται, μεταξύ
άλλων, καλύτερος προγραμματισμός στη διαχείριση εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών
και προγραμμάτων έρευνας.
5. Κάθε αμοιβαία δραστηριότητα στο πλαίσιο του παρόντος Μνημονίου θα γίνεται μεόρους διαφάνειας, θα δημοσιοποιείται και θα υλοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη και
των δύο πλευρών. Τα μέρη θα εμφανίζουν την συνεργασία τους στο κάθε είδους καιυφής ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό που τυχόν θα παράγεται ή/και θα εκδίδεται στοπλαίσιο του παρόντος Μνημονίου.
6. Κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του παρόντος Μνημονίου κάθε μέρος
θα συμβάλλει, εφόσον είναι εφικτό, με τη διάθεση εξοπλισμού, εγκαταστάσεων ή
υποδομών.

7. Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ των μερών πραγματοποιείται εγκύρως
ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, τηλεομοιοτυπικά και με ηλεκτρονικά μέσα (στα…)

Γ. ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Ρητώς συμφωνείται με το παρόν ότι δεν προκύπτει καμία συγκεκριμένη οικονομική
υποχρέωση για τα συμβαλλόµενα µέρη.

2. Για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των στόχων του Μνημονίου Συνεργασίας, τα Μέρη
μπορούν να χρησιμοποιούν κάθε σχετική πηγή χρηματοδότησης, και ιδίως:

' ίδιους πόρους

' επιχορηγήσεις από φορείς του δηµόσιου, του ιδιωτικού και του εθελοντικού τομέα

' επιχορηγήσεις από οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων

' πόρους από τα Επιχειρησιακά Προγράμµατα του ΕΣΠΑ 2014-2020

' πόρους από ανταγωνιστικά Προγράμµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

' πόρους από Προγράμματα άλλων Διεθνών Οργανισμών (π.χ. Οργανισμός
Ηνωμένων Εθνών, Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, Παγκόσμια Τράπεζα,

,Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, Συμβούλιο της Ευρώπης)
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' πόρους από Προγράμματα του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου 2014-2021.

Δ. ΔΙΑΡΚΕΙΑΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η διάρκεια του Μνημονίου Συνεργασίας ορίζεται τετραετής με έναρξη την ημέρα
υπογραφής του. Μετά την λήξη του, τα µέρη μπορούν να συνεχίσουν την συνεργασία
τους, µε ανανέωση ή/και τροποποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας, η οποία θα
γίνεται εγγράφως.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε
απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα σε δύο πρωτότυπα, έλαβε δε ο καθένας
από ένα.

Οι Συμβαλλόμενοι
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Για το ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Για τον Οργανισµό Κατά των Ναρ ωτικών

ΚαθηγητήςΜιχαήλΜπρατάκος ©άγγελος Κα ;

ετζό ουλος

Πρόεδρος Πρόεδρος


