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ΜΜΝΝΗΗΜΜΟΟΝΝΙΙΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  

Μεταξύ 

 

ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟΥΥ  ΠΠΑΑΤΤΡΡΩΩΝΝ  
ΠΠΑΑΤΤΡΡΑΑ,,  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ  

και 

«Του Χαμόγελου του Παιδιού» 
ΑΑΘΘΗΗΝΝΑΑ,,  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ  

  

 

1. Ιδρύματα που υπογράφουν το Μνημόνιο Συνεργασίας 

Ίδρυμα 1: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

Χώρα Ελλάδα 

Όνομα Οργανισμού Πανεπιστήμιο Πατρών  

Διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη, 26 504 Ρίον Πάτρας 

Τηλέφωνο / Fax +30 2610 996605, +30 2610 991711 

E-mail rectorate@upatras.gr 

Ιστοσελίδα www.upatras.gr 

Πρόσωπο Επικοινωνίας   

Ιωάννης Δρίτσας 

Θέση Μέλος ΔΕΠ 

Τηλέφωνο/ Fax 6945343503 

Ηλεκ. Ταχυδρομείο  dritsasioan@upatars.gr 
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Ίδρυμα 2 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 

Χώρα Ελλάδα 

Όνομα Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 

Διεύθυνση Γαρυττού 80, 15343, Αγία Παρασκευή 

Τηλέφωνο/ Fax 210 3306140 

Ηλεκ. Ταχυδρομείο ncmec-gr@hamogelo.gr  

Ιστοσελίδα https://www.hamogelo.gr/gr/el/ 

Πρόσωπο Επικοινωνίας 

 Στέφανος Αλεβίζος 

Θέση Ψυχολόγος 

Τηλέφωνο/ Fax 6936523049 

Ηλεκ. Ταχυδρομείο ncmec-gr@hamogelo.gr 

 

 

 

2. Άλλοι οργανισμοί που καλύπτονται από το Μνημόνιο Συνεργασίας (όπου 

απαιτείται) 

Επεξηγηματικές σημειώσεις: 

Για Μνημόνια Συνεργασίας τα οποία έχουν διαμορφωθεί μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 

(όπως συμφωνίες με οργανισμούς, επιμελητήρια, περιφερειακές αρχές κ.ά.). είναι δυνατόν 

να προστεθεί μια λίστα οργανισμών που δύνανται να λειτουργήσουν μέσα στο πλαίσιο του 

Μνημονίου Συνεργασίας. Η λίστα δύναται να συμπεριληφθεί σε παράρτημα.  
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3. Σκοπός του Μνημονίου Συνεργασίας 

Το Πανεπιστήμιο Πατρών και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ,  

επιθυμώντας να συνάψουν εκπαιδευτική, επιστημονική, ερευνητική συνεργασία συμφωνούν στα 

εξής: 

 Ανταλλαγή /αμοιβαίες επισκέψεις μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, 

ΕΤΕΠ, διοικητικών), και φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και υποψηφίων 

διδακτόρων), καθώς και μεταδιδακτορικών ερευνητών, με στόχο την προώθηση της 

επιστημονικής έρευνας, της διδασκαλίας και της αντίστοιχης διοικητικής οργάνωσης. 

 Απορροφητικότητα και εργασιακή ένταξη των αποφοίτων του Τμήματος (πτυχιούχοι και 

κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών) στις δομές και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του 

Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με την προϋπόθεση να ακολουθηθεί η διαδικασία 

επιλογής προσωπικού που υλοποιείται από Το Χαμόγελο του Παιδιού και εφόσον το 

επιτρέπουν οι τρέχουσες δυνατότητες του Συλλόγου. 

 Παροχή θέσεων πρακτικής άσκησης των φοιτητών, φοιτητριών του Τμήματος στις 

εγκαταστάσεις του του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού». 

 Παροχή Θέσεων Εκπαίδευσης με δίδακτρα στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος 

των στελεχών του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού», για διαρκή επιμόρφωση και 

εξειδίκευση. Η παροχή των θέσεων θα γίνεται με μέριμνα των υπεύθυνων των ΠΜΣ και 

εφόσον το επιτρέπουν οι τρέχουσες δυνατότητες του Τμήματος. 

  Συνεργασία και διοργάνωση από κοινού επιστημονικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων 

(λ.χ. συνεδρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων) με το Κλινικό Παρατηρητήριο για τη Διαγνωστική 

Εκτίμηση των Εξαρτήσεων.  

 Πιστοποίηση δράσεων κοινωνικής ευαισθητοποίησης σύμφωνα με τα διεθνή επιστημονικά 

δεδομένα 

 Συνεργασία στην υποβολή  και υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από 

ελληνικούς και ευρωπαϊκούς θεσμικούς φορείς, και 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 εξετάζονται και θα εγκρίνονται αμοιβαία από τα μέλη εγγράφως, προ της έναρξης 

αυτής της δραστηριότητας, και θα υπόκεινται σε ειδικές συμφωνίες αμφοτέρων των φορέων σε 

ετήσια βάση. 
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Έχουν συμφωνηθεί 

άλλοι στόχοι; 

Παρακαλώ σημειώστε 

όπου χρειάζεται 

 √ Όχι 

☐ Ναι – αυτοί είναι:  

 

 

 

4. Αξιολόγηση, τεκμηρίωση, επικύρωση και αναγνώριση 

Υπογράφοντας αυτό το Μνημόνιο Συνεργασίας επιβεβαιώνουμε  ότι λάβαμε γνώση των 

διαδικασιών για την αναγνώριση, τεκμηρίωση, επικύρωση και συμφωνούμε με αυτές.  

5. Εγκυρότητα αυτού του Μνημονίου Συνεργασίας 

Αυτό το Μνημόνιο Συνεργασίας τίθεται σε ισχύ από την ημέρα που θα το υπογράψουν οι 

εκπρόσωποι και των δύο ιδρυμάτων και θα είναι σε ισχύ τρία (3) έτη, οπότε και θα 

εξεταστεί και ενδέχεται να παραταθεί με αμοιβαία γραπτή συμφωνία και των δύο 

ιδρυμάτων. Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας δύναται να αναθεωρηθεί μέσω αμοιβαίας 

συμφωνία αμφοτέρων των ιδρυμάτων και δύναται να καταγγελθεί από κάθε 

συμβαλλόμενο μέρος μετά από εξάμηνη γραπτή αναφορά, υπογεγραμμένη από τον 

Συντονιστή του Μνημονίου. 

6. Αξιολόγηση κι Αναθεώρηση 

Η πρόοδος των εργασιών της παρούσας συνεργασίας θα αξιολογηθεί και θα αναθεωρηθεί 

από: 01/07/2022,  από τους κ.κ. Ι. Δρίτσα και Σ. Αλεβίζο. 

Οποιαδήποτε χρήση των ονομάτων «Πανεπιστήμιο Πατρών» ή «Το Χαμόγελο του Παιδιού», 

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. 

Κανείς από τους συμβαλλομένους δεν μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε χρήση, στατιστική 

επεξεργασία, ανταλλαγή και τέλος δημοσίευση στοιχείων που τυχόν συλλεχθούν καθ’όλη 

τη διάρκεια της συνεργασίας, χωρίς την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του άλλου 

συμβαλλόμενου και τις απαιτούμενες από το νόμο λοιπές ενέργειες. 

Η διαχείριση του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας αποτελεί ευθύνη του Τμήματος 

Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών  και του 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού». 
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7. Υπογραφές 

Ίδρυμα/ χώρα Ίδρυμα/ χώρα 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΕΛΛΑΔΑ 

Όνομα, ρόλος  Όνομα, ρόλος 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 

ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Τόπος, Ημερομηνία Τόπος, Ημερομηνία 

ΠΑΤΡΑ 20/9/2021 ΑΘΗΝΑ …../…../2021 

8. Συμπληρωματικές πληροφορίες 

 

 

 

 

9.  Παραρτήματα 
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