
 
 

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και ΟΚΑΝΑ 
 
Συνέντευξη Τύπου για το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Τεχνολογικού 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδας και του Οργανισμού κατά των 

Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) δόθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη την Παρασκευή 23 

Μαρτίου 2018, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Συγκλήτου στο Κεντρικό Κτίριο του 

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα.  

Εκ μέρους του ΤΕΙ, συμμετείχε ο Δρ. Βασίλης Τριανταφύλλου, Πρύτανης ΤΕΙ Δυτικής 

Ελλάδας, ο Δρ. Γεώργιος Σαλάχας, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, η Δρ. 

Σταυρούλα Γεωργοπούλου, Κοσμήτωρ της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας 

και ο Δρ. Ιωάννης Δρίτσας, Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και 

Διευθυντής του Κλινικού Παρατηρητηρίου του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, ενώ εκ μέρους 

του ΟΚΑΝΑ, συμμετείχε ο κος Δήμος Φωτόπουλος, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΟΚΑΝΑ, ο Δρ. 

Αντώνιος Γκανάς, Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού και ο κ. Ιωάννης Στρατούλιας, 

Συντονιστής Μονάδων και Υπηρεσιών Δυτικής Ελλάδας και Υπεύθυνος ΜΟΘΕ Π.Γ.Ν. 

Πατρών. 

Το Μνημόνιο Συνεργασίας έχει στόχο το σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων 
μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων, σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, το 
σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων σε διακρατικό, εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, για την ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής επιχειρηματικότητας από 
άτομα και φορείς υποστήριξης/εκπροσώπησης ουσιοεξαρτημένων ατόμων, την 
επιστημονική υποστήριξη των δράσεων του Κλινικού Παρατηρητηρίου και την 
ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων (συνέδρια, σεμινάρια, προγράμματα 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, μεταπτυχιακά προγράμματα και 
προγράμματα πρακτικής άσκησης).  
 
 



Για την εξυπηρέτηση των στόχων του Μνημονίου Συνεργασίας, θα αξιοποιηθεί κάθε 
σχετική πηγή χρηματοδότησης (επιχορηγήσεις, πόροι από Επιχειρησιακά 
Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα ή 
προγράμματα άλλων Διεθνών Οργανισμών). Η διάρκεια της συνεργασίας είναι 
τέσσερα (4) χρόνια.  
 

 
 
Ο Δρ. Βασίλης Τριανταφύλλου, Πρύτανης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, τόνισε πως «το 
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας προσπαθεί να αναδείξει τη σημαντική υποχρέωση που έχει ως 
Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, να συνεργάζεται με τους φορείς τόσο σε τοπικό 
όσο και σε περιφερειακό επίπεδο και στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας θα υλοποιηθεί 
πλήθος δράσεων προς κοινό όφελος».   
 

Ο κος Δήμος Φωτόπουλος, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΟΚΑΝΑ, δήλωσε χαρακτηριστικά 

«αυτό που θέλουμε να πετύχουμε μέσα από αυτή τη συνεργασία είναι να επεκτείνουμε 

το κομμάτι της εκπαίδευσης όσο και της εξειδίκευσης αλλά και της δουλειάς πάνω σε 

ειδικά θέματα. Είμαστε σίγουροι ότι με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας μπορούμε να 

συνεργαστούμε σε όλα τα επίπεδα». 


