ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ - "AEGEAN OMIROS ΚΟΛΛΕΓΙΟ Α.Ε." - "ΙΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ ΕΠΕ"
Στον Πειραιά σήμερα 26-06-2017 μεταξύ των συμβαλλομένων :
Αφ' ενός της Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Σωματείων Αθηνών-Πειραιώς που
εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της Ομοσπονδίας από τον
ΙΩΑΝΝΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ και αφ΄ ετέρου των εταιρειών με την επωνυμία α) "AEGEAN
OMIROS ΚΟΛΛΕΓΙΟ Α.Ε." και β) "ΙΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ ΕΠΕ", όπως εκπροσωπούνται νόμιμα
για την υπογραφή του παρόντος από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών κ. Νικόλαο
Μακρυπλίδη , συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα
παρακάτω:
Ο πρώτος των συμβαλλομένων Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Σωματείων ΑθηνώνΠειραιώς λαμβάνοντας υπόψη :
1ον) το έγγραφο του "ΙΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ ΕΠΕ"
2ον) τη θετική εισήγηση του Προέδρου της Ομοσπονδίας
3ον) ότι οι εταιρείες στα πλαίσια της Κοινωνικής Εταιρικής τους Ευθύνης και της
δραστηριότητάς τους ως ΚΟΛΛΕΓΙΟ - ΙΙΕΚ επιθυμούν να συνεργαστούν και να
συνδράμουν την Ομοσπονδία στο Κοινωνικό της Έργο
4ον) την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως της Σύμβασης
μνημονίου συνεργασίας της Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Σωματείων Αθηνών Πειραιώς και των εταιρειών με την επωνυμία α) "AEGEAN OMIROS ΚΟΛΛΕΓΙΟ Α.Ε."
και β) "ΙΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ ΕΠΕ", με τους παρακάτω όρους και ειδικότερες συμφωνίες
που έγιναν αποδεκτοί και από τους δύο συμβαλλόμενους.
Οι Εταιρείες θα προσφέρουν και θα συμμετέχουν στην υλοποίηση του
Κοινωνικού Προγράμματος της Ομοσπονδίας ως εξής:
Α. Με την εθελοντική συμμετοχή σπουδαστών των Εκπαιδευτηρίων σε
προγράμματα και δράσεις της Ομοσπονδίας (π.χ. δράσεις περιβάλλοντος, αθλητικά
δρώμενα, τουριστικά περίπτερα, Ημέρες Θάλασσας κ.α.), σε συνεργασία με τους
εθελοντές των σωματείων.
Β. Με τη διοργάνωση και εκτέλεση δράσεων από τους σπουδαστές στις παιδικές,
αποκριάτικες, Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας (π.χ. παρουσίαση
θεατρικών, μουσικοκινητικών δρώμενων, δημιουργική απασχόληση παιδιών,
facepainting, συμμετοχή με μπουφέ από το τμήμα μαγείρων/ζαχαροπλαστικής,
δημιουργικό αφισών/προσκλήσεων).
Γ. Με τη χορήγηση υποτροφιών στο ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ για το 45 % της αξίας των
προγραμμάτων σπουδών για άτομα που χρήζουν ενίσχυσης, κατόπιν εισήγησης του
Προεδρείου της Ομοσπονδίας, βάσει κριτηρίων που θα θέσει η Ομοσπονδία.
Δ. Με τη συμμετοχή καθηγητών του ΙΕΚ και του Κολεγίου στα προγράμματα,
σεμινάρια που διοργανώνει η Ομοσπονδία.
Με τη συμμετοχή ανέργων σε επιδοτούμενα προγράμματα καταπολέμησης της
ανεργίας τύπου voucher που περιλαμβάνουν συμβουλευτική, κατάρτιση,
πιστοποίηση, πρακτική άσκηση και επιδότηση της πρόσληψης, κατόπιν εισήγησης

της Ομοσπονδίας. Τα προγράμματα αυτά αφορούν όλες τις ειδικότητες του ΙΙΕΚ
ΟΜΗΡΟΣ και του AEGEAN COLLEGE και υποστηρίζονται από εξειδικευμένους
καθηγητές και τα σύγχρονα εργαστήρια του εκπαιδευτικού οργανισμού στον
Πειραιά.
Ε. Δράσεις:
2η Γιορτή Εκπαίδευσης Πολιτισμού και Αθλητισμού
Δωρεάν Επαγγελματικός Προσανατολισμός στους νέους της Ομοσπονδίας
Διοργάνωση Συνεδρίων
Διαγωνισμοί Μαγειρικής σε συνεργασία της Ομοσπονδίας και του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ
Συμβουλές από τις ειδικότητες Διαιτητικής, Φυσικοθεραπείας, ΝοσηλευτικήςΜαιευτικής
Δωρεάν περιποιήσεις - παρουσιάσεις από τα τμήματα Αισθητικής-ΚομμωτικήςΠεριποίηση Νυχιών
Παρουσίαση των νέων τεχνολογιών και συμμετοχή στις δραστηριότητες του τομέα
Πληροφορικής
ΣΤ. Ρητά συμφωνείται πως η Ομοσπονδία δεν οφείλει κανενός είδους αμοιβή,
παροχή ή αντάλλαγμα προς τις εταιρείες για την ανωτέρω προσφορά (δική τους,
σπουδαστών και καθηγητών τους) και ότι το εν λόγω μνημόνιο συνεργασίας θα έχει
διάρκεια ενός έτους.
Στο μέτρο που δύναται και κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας, η
Ομοσπονδία : α. θα δέχεται σπουδαστές του Κολεγίου και του ΙΕΚ να κάνουν την
πρακτική τους εξάσκηση σε δομές των μελών της, με μόνη υποχρέωση από την
πλευρά της Ομοσπονδίας την εποπτεία και τη χορήγηση βεβαίωσης για την επιτυχή
ολοκλήρωση της πρακτικής εξάσκησης και β. θα διαθέτει τους χώρους της, κατόπιν
αιτήματος της εταιρείας, για διοργάνωση εκδηλώσεων/ παρουσιάσεων/ εκθέσεων/
ομιλιών του Κολεγίου και του ΙΕΚ σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες και εφόσον δεν
παρεμποδίζεται άλλη προγραμματισμένη δράση της Ομοσπονδίας, εφόσον δεν
προκύπτει έσοδο και η δράση γίνεται για εκπαιδευτικούς ή κοινωφελείς σκοπούς.
Μη τηρούμενων των όρων του Συμφωνητικού θα λύεται αζημίως για αμφότερα τα
μέρη.
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