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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  

ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ. 
 
 
 
 
«ΕΔΑΦΙΟ 1. 
Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την προαγωγή της ανάπτυξης, της επιστημονικής 
γνώσης, της τεχνογνωσίας, της τεχνολογικής καινοτομίας και της αξιοποίησης των 
ανθρωπίνων πόρων στην Περιφέρεια Αττικής –Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά, η 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ και η ΣΧΟΛΗ 
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) 
συμφωνούν και συναποδέχονται να αναλάβουν ενέργειες και πρωτοβουλίες 
για την επίτευξη των ακολούθων στόχων: 
 
-  Την επιστημονική υποστήριξη των προγραμμάτων ανάπτυξης, βελτίωσης 
ποιότητας ζωής, προστασίας του περιβάλλοντος, τεχνογνωσίας, τεχνολογικής 
καινοτομίας, κοινωνικής συνοχής και αξιοποίησης του ανθρωπίνου δυναμικού, 
 
- Τη δικτύωση και συνέργεια των θεσμικών οργανισμών και φορέων της 
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, 
 
- Την προώθηση θεσμών και εφαρμοσμένων προγραμμάτων, που θα διευκολύνουν 
και θα προάγουν την έρευνα και την ανάπτυξη καθώς και την παραγωγή και 
προώθηση νέων τεχνολογιών στην υπηρεσία των πολιτών και των επιχειρήσεων της 
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά. 
 
Οι στόχοι αυτοί μπορούν να υλοποιηθούν με δράσεις όπως: 
 
1. Παροχή επιστημονικών και τεχνολογικών συμβουλών από τη Σχολή Ναυτικών 
Δοκίμων σε όλους τους τομείς όπου υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον και δραστηριότητα 
με γνώμονα την εξυπηρέτηση των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά 
 
2. Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών από την Σχολή Ναυτικών Δοκίμων σε 
αντικείμενα και θέματα που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά και στα οποία 
η ΣΝΔ  διαθέτει τεχνογνωσία, υποδομή και  επιστημονικό δυναμικό 
 
3. Οργάνωση επιστημονικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (ημερίδων, 
συνεδρίων εκπαιδευτικών σεμιναρίων, και προγραμμάτων κατάρτισης και 



επιμόρφωσης) από τη ΣΝΔ  υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας 
Πειραιά. 
 
4. Υλοποίηση - αξιοποίηση προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, του 7ου 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος - Πλαισίου για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη 
(FP7) καθώς και άλλων Προγραμμάτων δημόσιας χρηματοδότησης. 
 
 
ΕΔΑΦΙΟ 2. 
Με βάση την παρούσα Συμφωνία, εντός μηνός από της υπογραφής της, θα εκπονηθεί 
αρχικό Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων, με διακριτά παραδοτέα, χρονοδιαγράμματα και 
σαφείς τεχνικούς και οικονομικούς όρους συνεργασίας. Το Πρόγραμμα 
 Δραστηριοτήτων θα επανεξετάζεται και αξιολογείται κάθε δύο (2) χρόνια. 
 
ΕΔΑΦΙΟ 3. 
Κάθε συμβαλλόμενος ορίζει έναν εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του για το 
συντονισμό της συνεργασίας μεταξύ των και την επιτυχή υλοποίηση τηςπαρούσης 
Συμφωνίας. 
 
ΕΔΑΦΙΟ 4. 
Κάθε τροποποίηση της παρούσης Συμφωνίας απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη 
συγκατάθεση των συμβαλλομένων μερών, και την υπογραφή μεταξύ των του σχετικού 
Πρωτοκόλλου. 
 
ΕΔΑΦΙΟ 5. 
Κάθε έvα από τα συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να ακυρώσει τη Συμφωνία αυτή μετά 
από έγγραφη προειδοποίηση 6 μηvώv, εάν η Συμφωνία καταστεί άvευ αντικειμένου ή 
ανενεργή. 
 
ΕΔΑΦΙΟ 6. 
Η συμφωνία αυτή θεωρείται υπό ισχύ μετά την υπογραφή της από τον Περιφερειάρχη 
Αττικής και το Διοικητή της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. 
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