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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΔΡΑΣΗ: «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 
ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» 

 

 
Στα Χανιά,  σήμερα  .. / .. /2013,  μεταξύ των: 

α) της εταιρείας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε., με 

διακριτικό τίτλο ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε., πιστοποιημένου Κέντρου Επαγγελματικής 

Κατάρτισης Εθνικής Εμβέλειας (κωδ.: ΕΟΠΠΕΠ 11101056), που εδρεύει στο Κρανίδι 

Αργολίδας, οδός Γιάννου Κρανιδιώτη 1 (ΑΦΜ: 090083264 – Δ.Ο.Υ.: ΝΑΥΠΛΙΟΥ), η οποία 

διατηρεί υποκατάστημα – πιστοποιημένη δομή, στα Χανιά , επί της οδού Μπονιαλή, 

αριθμός 13-19, και εκπροσωπείται νόμιμα, από τον κ. Παπαδημητρίου Γιάννη, Πρόεδρο 

Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλο, και  για λόγους συντομίας θα καλείται στο παρόν ΚΕΚ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

και 

β) της επιχείρησης ……………………………… που εδρεύει στην  …………………., οδός 

……………………., αριθμός ….. , Τ.Κ. ……………………, με  ΑΦΜ: ………………………, ΔOY: 

…………………………………….., η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο 

…………………………………….., και εκπροσωπείται νόμιμα, από τον 

………………………………….. κ. ……………………………………… και θα καλείται στο παρόν 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ,  

 

συμφωνούνται τα εξής: 

 

 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ θα συνεργαστεί με το ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ στο πλαίσιο της 

Δράσης: «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Άνεργους Νέους 

έως 29 ετών», Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013), 

για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης, ωφελουμένων της δράσης, στις 

εγκαταστάσεις της, σύμφωνα με τις ειδικότητες των ωφελουμένων και την 

επαγγελματική τους κατάρτιση. 

 
 Ο συνολικός αριθμός του προσωπικού που απασχολεί η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ κατά το 

τελευταίο έτος ανέρχεται στα …………… άτομα.  
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 Στο πλαίσιο της δράσης, η επιχείρηση θα διαθέσει …………………… θέσεις σε 

ωφελούμενους, από την «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για 

Άνεργους Νέους έως 29 ετών», για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, 

για χρονικό διάστημα 5 μηνών. 

 
 

 Οι καταρτιζόμενοι, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στις ως άνω θέσεις, θα 

επιλεγούν από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. 

 

 Η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, 

(έδρα ή/και τυχόν υποκατάστημα/τά της), εντός του ωραρίου λειτουργίας της. 

 

 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν έχει καμιά ευθύνη και υποχρέωση για την κάλυψη μισθών 

ή εργοδοτικών εισφορών, για την πρακτική άσκηση, προς τους 

καταρτιζόμενους. Η οποιαδήποτε αμοιβή ασφαλιστική κάλυψη των 

καταρτιζομένων, καλύπτεται από το πρόγραμμα και καμία υποχρέωση δεν 

φέρει η συμβαλλόμενη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. 

 
 Η υλοποίηση της δράσης, ρητά συμφωνείται ότι δεν θα παρεμποδίσει σε καμία 

περίπτωση τη λειτουργία της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 

 

 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ως 

συνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ, για τις ανάγκες της δράσης. 

 

 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, δεσμεύεται για την αποκλειστική της συνεργασία , στο πλαίσιο 

της συγκεκριμένης δράσης «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για 

Άνεργους Νέους έως 29 ετών», με το ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. 
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Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση μη έγκρισης και τελικώς, μη 

υλοποίησης της δράσης, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ουδεμία υποχρέωση 

ή απαίτηση έχουν. 

 
Αυτά συμφωνήθηκαν και συναποδέχθηκαν οι δύο συμβαλλόμενοι και προς 

απόδειξη των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα, η οποία υπογράφηκε σε τρία (3) 

πρωτότυπα. 

 

 

 

Για το ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ                                        Για την Επιχείρηση 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος                                  Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 

 

 

Παπαδημητρίου Γιάννης                                      …………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


