
 

 

                                                                         09/07/2021 

          Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ΥΓΕΙΑ, με το Ερευνητικό Εργαστήριο 
Νευρομυϊκής και Καρδιοαγγειακής Μελέτης της Κίνησης του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και το Ελληνικό Ινστιτούτο Καρδιολογίας και Μεταβολισμού 

 

 
 

(από αριστερά) 

Δρ Φαρμάκης Δημήτρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου;  
Δρ Γεώργιος Παπαθανασίου, Καθηγητής, Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Νευρομυϊκής και 
Καρδιοαγγειακής Μελέτης της Κίνησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής; 
Ανδρέας Καρταπάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΥΓΕΙΑ; 
Δρ Μπακαλίδου Δάφνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Ιδρυματική 
υπεύθυνη στήριξης ατόμων με αναπηρία; 
Ηλίας Τσούγκος, Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Καρδιολογίας και Μεταβολισμού,  Διευθυντής 
ΣΤ’ Καρδιολογικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ 

 



 

 

 

 

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησαν το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, το 

Ερευνητικό Εργαστήριο Νευρομυϊκής και Καρδιοαγγειακής Μελέτης της Κίνησης 

- LANECASM του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και το Ελληνικό Ινστιτούτο 

Καρδιολογίας και Μεταβολισμού. 

Θεμελιώδης στόχος του Μνημονίου Συνεργασίας είναι η από κοινού προώθηση της 

ακαδημαϊκής, επιστημονικής και ερευνητικής συνεργασίας, μέσω της ανάπτυξης κοινών 

ερευνητικών δραστηριοτήτων και της μεταφοράς τεχνογνωσίας. 

Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΥΓΕΙΑ, κ. 

Ανδρέας Καρταπάνης, ο Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Νευρομυϊκής 

και Καρδιοαγγειακής Μελέτης της Κίνησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 

Καθηγητής Δρ Γεώργιος Παπαθανασίου και ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου 

Καρδιολογίας και Μεταβολισμού, και Διευθυντής ΣΤ’ Καρδιολογικής Κλινικής του 

ΥΓΕΙΑ, κ. Ηλίας Τσούγκος. 

Το Μνημόνιο περιλαμβάνει τη συνεργασία σε ένα μεγάλο φάσμα δράσεων όπως: 
 Συνεργασία σε υπάρχοντα ή νέα ακαδημαϊκά προγράμματα. 
 Σχεδιασμός και δημιουργία κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 

προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης, συνεπιβλέψεις ερευνητικών εργασιών, 
διδακτορικών και μεταδιδακτορικών διατριβών. 

 Ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων, μεταφορά τεχνογνωσίας. 
 Ανταλλαγή και αμοιβαίες επισκέψεις μελών και συνεργατών του Ερευνητικού 

Εργαστηρίου LANECASM αλλά και φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, 
υποψηφίων διδακτορικών και μεταδιδακτορικών ερευνητών) με στόχο την 
προώθηση της εκπαίδευσης, της επιστημονικής έρευνας και της αντίστοιχης 
διοικητικής οργάνωσης. 

 Διοργάνωση από κοινού επιστημονικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων (π.χ 
συνεδρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων), κοινές ανακοινώσεις, κοινές δημοσιεύσεις και 
υποβολή ερευνητικών προτάσεων. 

 Κάθε άλλη ερευνητική ή/και ακαδημαϊκή δραστηριότητα που αποβλέπει στο κοινό 
όφελος. 



 

 

 
 

Για τη σύναψη του Μνημονίου Συνεργασίας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

του ΥΓΕΙΑ, κ. Ανδρέας Καρταπάνης τόνισε: «Το ΥΓΕΙΑ, νοσοκομείο πρότυπο για την 

Ελλάδα, επενδύει στην εκπαίδευση και την έρευνα. Αυτό το μνημόνιο συνεργασίας 

αποτελεί ένα εξαιρετικό δείγμα του τρόπου με τον οποίο η ακαδημαϊκή γνώση μπορεί να 

μετατραπεί σε πράξη και να δημιουργήσει καινοτόμες υπηρεσίες που εξελίσσουν την 

ιατρική επιστήμη προς όφελος του ανθρώπου αλλά και της κοινωνίας». 

Με την ευκαιρία της υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας, ο Διευθυντής του 

Ερευνητικού Εργαστηρίου Νευρομυϊκής και Καρδιοαγγειακής Μελέτης της 

Κίνησης Δρ Παπαθανασίου σημείωσε: «Το Ερευνητικό Εργαστήριο συμμετέχει σε αυτή 

την ιδιαίτερα σημαντική και καινοτόμο συνεργασία, ενισχύοντας την εξωστρέφεια του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με στόχο την αμοιβαία ωφελιμότητα όλων των 

συνεργαζόμενων φορέων και βασικό σκοπό την προαγωγή της έρευνας και της κλινικής 

εκπαίδευσης, καθώς την αξιοποίηση διαθέσιμων μοναδικών υποδομών, εξοπλισμού και 

υγειονομικού δυναμικού». 

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Καρδιολογίας και 

Μεταβολισμού, και Διευθυντής ΣΤ’ Καρδιολογικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, κ. Ηλίας 

Τσούγκος, αναφέρει: «Παραμένοντας πιστοί στο όραμά μας, μέσω του μνημονίου 

συνεργασίας, προάγουμε την έρευνα και συμβάλλουμε ενεργά στην πρόληψη, διάγνωση και 

την αποτελεσματική αντιμετώπιση των καρδιομεταβολικών νοσημάτων. Αναμένουμε μια 

ιδιαίτερα πρόσφορη και παραγωγική συνεργασία κατά την οποία θα μοιραστούμε τις 

γνώσεις και τις εμπειρίες μας». 

 
 
 
 


