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             Θεσσαλονίκη,    /      /   

       Αρ. πρωτ.  

 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας, του Γραφείου Διασύνδεσης,  

της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας,  

της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Α.Τ.Ε.Ι.-Θ και  

της επιχείρησης/υπηρεσίας  ………………………………………. 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ………….. του μηνός ………………………… 201……,  

1. Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. 

Κωνσταντινίδη Δημήτριο, το Γραφείο Διασύνδεσης με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Πέτρου 

Χρήστο, η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. 

Μπελίδη Αθανάσιο, η Πρακτική Άσκηση Φοιτητών με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Σαμαρά 

Πέτρο, που εκπροσωπούνται νόμιμα από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Α.ΤΕΙ/Θ και Πρόεδρο της 

Επιτροπής Ερευνών - Καθηγητή κ. Παναγιώτη Τζιώνα, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, περιοχή Σίνδου, 

και  

2. Η επιχείρηση/υπηρεσία ……………………….…………………………….……………………… που νόμιμα εκπροσωπείται 

από τον/την κ. ………………………………………………………………………………, με έδρα  ……………………………………, 

οι οποίοι θα καλούνται εφεξής «τα μέρη», 

 

Σύμφωνα με: 

 Την υπ. αριθμ. 6047/3-5-2011 Απόφαση Ένταξης της πράξης «Δομή Απασχόλησης και 

Σταδιοδρομίας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης» 

 Την υπ. αριθμ. 2182/21-2-2011 Απόφαση Ένταξης της πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης 

Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης» 

 Την υπ. αριθμ. 6337/5-5-2011 Απόφαση Ένταξης της πράξης «Μονάδα Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης» 

 Την υπ. αριθμ. 16139/7-10-2010 Απόφαση Ένταξης της πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών 

Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης» 

 Την υπ. αριθμ. 7431/17-5-2011 4η επικαιροποίηση με αρ. πρωτ. 2786/3-3-2009 Ανοιχτής 

πρόσκλησης της ΕΥΔ 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τους Άξονες Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση 2007-13», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και εθνικούς 

πόρους: 
 

1. Αναγνωρίζουν από κοινού ότι: 
 

Η ανάπτυξη διαύλων δημιουργικής επικοινωνίας μεταξύ της εκπαίδευσης, της κοινωνίας και της οικονομίας 
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη. H ανάγκη δικτύωσης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με 
φορείς προώθησης της απασχόλησης των νέων αλλά και με φορείς ενίσχυσης της νεανικής 
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επιχειρηματικότητας είναι επιτακτική ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες. Η ουσιαστική συνεργασία και 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δύο μερών μπορεί να αποφέρει χρήσιμα αποτελέσματα στον τομέα 

της απασχόλησης, της εργασιακής συμβουλευτικής, της πληροφόρησης των νέων αλλά και της 
επιχειρηματικότητας. H υλοποίηση τέτοιων δημιουργικών συνεργασιών ικανοποιεί τους βασικούς άξονες 
της φιλοσοφίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-13». 
 

2.  Συμφωνούν σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης που περιλαμβάνει: 

 Τη συνεργασία μεταξύ των δυο μερών με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό δράσεων προκειμένου 

να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα στην αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, είτε 

αυτοί είναι οικονομικοί, είτε ανθρώπινοι, ώστε να ενισχυθούν οι δράσεις που προωθούν την 

απασχόληση και την επιχειρηματικότητα. 

 Τη συλλογή, μεταφορά και ανταλλαγή πληροφοριών για κάθε είδους θέµα που αφορά την 

απασχόληση, τις σπουδές και την πρακτική άσκηση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, την 

επαγγελµατική σταδιοδροµία και την επιχειρηματικότητα. 

 Την αλληλοϋποστήριξη και συνεργασία σε θέματα εργασιακής συμβουλευτικής και προετοιμασίας 

για εργασία στο εξωτερικό. 

 Την εξοικείωση των νέων σε θέματα αναζήτησης πληροφοριών, ενημέρωσης και στροφής προς την 

εξωστρέφεια. 

 Την προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων και γνώσεων χρήσιμων για την μετέπειτα εξέλιξή τους 

μέσω της δια βίου μάθησης. 

 Την ενθάρρυνση του πνεύματος πρωτοβουλίας. 

 Την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην κατεύθυνση της ανάπτυξης 

επιχειρηματικού πνεύματος και δεξιοτήτων με σκοπό τη βελτίωση των επαγγελματικών προοπτικών 

των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. 

 Την υποστήριξη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών, την προώθηση της πράσινης 

επιχειρηματικότητας με βάση τις αρχές της ισότητας των ευκαιριών 

και της μη διάκρισης. 

 

3. Τα μέρη συναποδέχονται ειδικότερα τα εξής: 

 
 Τη διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων για θέματα απασχόλησης, επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας και επιχειρηματικότητας. 

 Την από κοινού διεξαγωγή ημερίδων, συνεδρίων και εκδηλώσεων. 

 Την προώθηση και κοινοποίηση κενών θέσεων εργασίας στους φοιτητές και αποφοίτους του 

Ιδρύματος. 

 Την ανταλλαγή και αξιοποίηση καλών πρακτικών που έχουν ως στόχο την υποστήριξη και 

διευκόλυνση των νέων για την αποτελεσματικότερα ένταξή τους στην αγορά εργασίας. 

 Την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και την υποβοήθηση των νέων στα πρώτα τους 

επιχειρηματικά βήματα, έτσι ώστε οι φοιτητές και οι απόφοιτοι να στραφούν στη δημιουργία νέων 

υγιών επιχειρηματικών μονάδων. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό λόγω της διόγκωσης 

και  του υπερκορεσμού του δημοσίου τομέα της οικονομίας και της ανάγκης για αποκέντρωση και 

τόνωση του ιδιωτικού τομέα. 

 Τη συμμετοχή σε workshops και κοινές δράσεις. 

 Κατά τη διάρκεια ισχύος του Πρωτοκόλλου τα δύο μέρη θα συνεργάζονται για την επεξεργασία 

νέων πεδίων ανάπτυξης συνεργασίας. 

 Η συνεργασία των δύο μερών θα διέπεται από τις αρχές της καλής πίστης, της ειλικρίνειας και της 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης. 

 

Το παρόν Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του από τους εκπροσώπους των μερών και 

λήγει μετά από έγγραφη επιθυμία ενός εκ των δύο μερών. 

 

     Οι Συμβαλλόμενοι 

 

     Για το Α.Τ.Ε.Ι.-Θ                      Για  την επιχείρηση/υπηρεσία 

 

 

    

    Παναγιώτης Τζιώνας                 

Αναπλ. Πρόεδρος Α.Τ.Ε.Ι./Θ                (Υπογραφή & Σφραγίδα) 

      


