
           
 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

μεταξύ 
του   Γενικού Επιτελείου Ναυτικού  

και  
της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας  

HOPEgenesis 
 

 
Στην Αθήνα, σήμερα, την 07/10/2020, μεταξύ των παρακάτω 

συμβαλλομένων, ήτοι:  
 
α) αφ' ενός μεν της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία 
«ΧΟΟΥΠ ΤΖΕΝΕΣΙΣ» και τον διακριτικό τίτλο «HOPE GENESIS», η οποία 
εδρεύει στο Νέο Ψυχικό Αττικής, οδός Σολωμού αρ.4-6, Τ.Κ.15451, με Α.Φ.Μ. 
997169180, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο 
και Διαχειριστή αυτής, κ. Στέφανο Χανδακά, καλούμενη εφ' εξής στο παρόν ως 
«HOPEgenesis», 
 
β)  Αφ' ετέρου δε του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ με έδρα την Αθήνα, 
οδός Μεσογείων αρ. 229, που εκπροσωπείται από τον Διευθυντή 
Υγειονομικού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Υποναύαρχο (ΥΙ) Δημοσθένη 
Δαμιανό ΠΝ εφεξής καλούμενο ως «ΓΕΝ» 
 
ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ: 
 
Α) Η HOPEgenesis είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που έχει ως 
σκοπό να συμβάλλει, επιδεικνύοντας καθημερινώς σημαντικότατο έργο, στην 
ανάπτυξη και τη σταδιακή αύξηση του πληθυσμού σε 
απομονωμένες/ακριτικές/παραμεθόριες περιοχές της ηπειρωτικής και 
νησιωτικής Ελλάδας, ώστε να αντιμετωπιστεί η υπογεννητικότητα, 
εξασφαλίζοντας την παροχή ολοκληρωμένης ιατρικής φροντίδας κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού σε γυναίκες, που ζουν μόνιμα  στις 
περιοχές αυτές και είναι ήδη έγκυες ή επιθυμούν να κυοφορήσουν (εφ' εξής ως 
οι «Ωφελούμενες») μέσω συνεργαζόμενων με την HOPEgenesis ιατρών, 



ομάδων, διαγνωστικών κέντρων, μαιευτηρίων, θεραπευτηρίων και την πλήρη 
οικονομική κάλυψη του συνόλου των εξόδων, αμοιβών και δαπανών που 
απαιτούνται εν όψει της εγκυμοσύνης κατά τη διάρκειά της και του τοκετού των 
παραπάνω γυναικών. 
 
Β) Οι Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), μέσω ειδικώς εγκεκριμένου προγράμματός 
του, έχει θέσει υπό την «προστασία» του μέσω της κοινωνικής και οικονομικής 
προσφοράς τους  σε διαφόρους τομείς της καθημερινής ζωής και δη αυτόν της 
υγείας, τον πληθυσμό των μονίμων κατοίκων 28 νησιών, εκ των οποίων τα 
ακολούθως αναφερόμενα είκοσι τέσσερα (24) νησιά, ανήκουν και στο 
πρόγραμμα της HOPEgenesis: 
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Γ) Το ΓΕΝ διαθέτει μεταξύ άλλων μία άρτια και πλήρως εξοπλισμένη Μονάδα 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (MIYA) του ΝΝΑ, η οποία έχει 
αναλάβει να παρέχει θεραπείες Υπογονιμότητας στους δικαιούχους 
νοσηλείας των Στρατιωτικών Νοσοκομείων των ΕΔ. 
 
Δ) Τα παραπάνω αναφερόμενα και στο παρόν συμβαλλόμενα μέρη επιθυμούν 
να προχωρήσουν σε μία κοινωφελή συνεργασία μεταξύ τους με σκοπό την 
αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα και ιδιαιτέρως την ενίσχυση 
των πληθυσμών των ακριτικών αυτών νησιών της χώρας.  
 
Κατόπιν τούτων: 
 
ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ, ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ 
ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 
 
1) Το ΓΕΝ επιθυμεί, συμφωνεί και αναλαμβάνει να παρέχει μέσω της Μονάδας 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (MIYA) του Πολεμικού Ναυτικού 
(ΠΝ), υπηρεσίες θεραπειών υπογονιμότητας (IVF) σε γυναίκες του 
προγράμματος της HOPEgenesis, που είναι μόνιμοι κάτοικοι των 
αναφερομένων στο παρόν Μνημόνιο είκοσι τεσσάρων (24) νησιών, τα 
οποία βρίσκονται και υπό την "προστασία" των Ενόπλων Δυνάμεων. 
 



2) Σε κάθε Ωφελούμενη της HOPEgenesis, που θα συμμετέχει στο Πρόγραμμα 
αυτό και η οποία θα μένει έγκυος μετά την παρασχεθείσα σε αυτή, κατά τα 
παραπάνω αναφερόμενα, θεραπεία υπογονιμότητας, θα παρέχονται όλες οι 
υπηρεσίες της HOPEgenesis, ήτοι της κάλυψης των εξόδων εγκυμοσύνης, 
συμπεριλαμβανομένων του τοκετού, των εξετάσεων, των μεταφορικών και της 
διαμονής τους στην Αθήνα ή σε κάποιο αστικό κέντρο όπου δρα η ομάδα της 
HOPEgenesis κατά τη διάρκεια των εξετάσεων τους καθώς και του τοκετού, 
διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας 
στις γυναίκες των είκοσι τεσσάρων (24) αυτών ακριτικών νησιών. 

3) Η Συνεργασία αυτή έχει Εθνικό χαρακτήρα, καθώς αφενός μεν το 
πρόβλημα της υπογεννητικότητας και της υπογονιμότητας, στην αντιμετώπιση 
του οποίου προσβλέπει, είναι ένα μείζον ζήτημα στη χώρα μας, αφετέρου δε 
αφορά ακριτικά νησιά της Ελλάδας, με ιδιαίτερη γεωγραφική σημασία λόγω 
των υδάτινων συνόρων μας, τα οποία πλήττονται σημαντικά και 
ποικιλοτρόπως από τα πρόσφατα γεγονότα μεταξύ των οποίων αυτών του 
προσφυγικού και του μεταναστευτικού προβλήματος  και της έντασης με τη 
γείτονα χώρα.  

4) Στόχος της Συνεργασίας αυτής είναι η διατήρηση και η αύξηση του 
γηγενούς πληθυσμού των νησιών αυτών του Αιγαίου, η κοινωνική 
συνοχή καθώς και η υποστήριξη του μόνιμου πληθυσμού αυτών με έργα, 
αναγνωρίζοντας και επιβραβεύοντας εκ μέρους του κράτους και της κοινωνίας 
το γεγονός πως, παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, επιλέγει τον 
δύσκολο δρόμο της παραμονής στον τόπο του.   

5) Η παρούσα Συνεργασία έχει κοινωφελή και εθελοντικό χαρακτήρα και δεν 
περιέχει οικονομικό αντικείμενο, ούτε υποκρύπτει κανενός είδους εμπορική 
δραστηριότητα ή συναλλαγή με οποιασδήποτε φύσεως οικονομικό 
αντάλλαγμα για οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη.    
 
6) Η χρήση λογοτύπων, σημάτων εμπορικής επωνυμίας και λοιπών 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας αμφότερων των συμβαλλομένων 
μερών, παραμένουν στην αποκλειστική κυριότητα εκάστου εξ αυτών και η 
χρήση τους στο πλαίσιο του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας θα γίνεται 
κατά τους όρους αυτού. Ουδεμία περαιτέρω χρήση αυτών επιτρέπεται.  
 
7)  Η HOPEgenesis δεσμεύεται να συνεισφέρει στο μέτρο των δυνατοτήτων 
της και ανάλογα με τον αριθμό των ασθενών που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα, στη βελτίωση και στην ενίσχυση της υλικοτεχνικής 
υποδομής της ΜΙΥΑ/ΝΝΑ, ώστε να παρέχονται υπηρεσίες υψηλής ποιότητας 
στους δικαιούχους νοσηλείας που θα ενταχθούν στο πρόγραμμά της. 
 



8) Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος θα ισχύει μόνο εφόσον 
καταρτιστεί εγγράφως, με έγγραφο το οποίο θα φέρει την υπογραφή και των 
δύο μερών. 
 
9) Το παρόν αποτελεί την πλήρη συμφωνία των συμβαλλομένων και 
αντικαθιστά και υπερισχύει οποιασδήποτε αντίθετης συμφωνίας, έγγραφης ή 
προφορικής. 
 
10) Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και 
ερμηνεύεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Αποκλειστικά αρμόδια 
δικαστήρια για κάθε διαφορά που θα προκύψει από το παρόν, 
συμπεριλαμβανομένων και διαφορών περί την ισχύ, ερμηνεία ή εκτέλεση 
αυτού, ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. 
 
11) Το παρόν μνημόνιο συνεργασίας τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του και 
έχει τριετή διάρκεια, ενώ η ισχύς του επεκτείνεται δια της σιωπηράς αποδοχής 
αμφότερων των συμβαλλομένων μερών, μετά τη λήξη του παρόντος, για μια 
τριετία. 
 

 
Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας σε 

τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το κάθε συμβαλλόμενο μέρος 
έλαβε τα δύο (2). 

 
ΥΠΕΓΡΑΦΗ αρμοδίως από τα συμβαλλόμενα μέρη την ημερομηνία που 

αναφέρεται στην αρχή του Μνημονίου Συνεργασίας. 
 

Οι Συμβαλλόμενοι 

   Για την  HOPEgenesis                   Για το  ΓΕΝ        
         

 

 

                    Υποναύαρχος (ΥΙ)   
     Στέφανος Χανδακάς         Δημοσθένης Δαμιανός ΠΝ 
    
  Πρόεδρος ΗOPEgenesis                          Διευθυντής Υγειονομικού ΓΕΝ
       

         


