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ΣυμφωνίαΣυνεργασίας
του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος ΑθήναςκαιτουΚέντρου ΕξετάσεωνκαιΠιστοποιήσεων

της ΕλληνοαµερικανικήςΈνωσης

Στην Αθήνα σήµερα την 17/10/2016,ηµέρα Δευτέρα µεταξύ :

1. αφ' ενός του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Αθήνας (εφεξής ΤΕΙΑθήνας) που εδρεύει στην Αθήνα, Αγ Σπυρίδωνος, 122 43 Αιγάλεω, µε ΑΦΜ:090077522 και ΔΟΥ: Αιγάλεω οι υπογράφοντες αφ' ενός Μιχαήλ Μπρατάκος,Πρόεδρος ΤΕΙ Αθήνας, που εκπροσωπείτο ΤΕΙ Αθήνας
και2. αφ' ετέρου της Ελληνοαµερικανικής Ένωσης (στο εξής ΕΑΒ] που εδρεύει στηνΜασσαλίας 22, με ΑΦΜ 090001910, ΔΟΥ Δ' Αθηνών, νομίμως εκπροσωπηµένηςαπό την κ. Βασιλική Μπρανίκα,

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίααποδεκτά τα ακόλουθα:

1. Γενικό Πλαίσιο Συνεργασίας
1.1. Η παρούσα συμφωνία αναφέρεται στην παροχή υπηρεσιών πιστοποίησηςγλωσσοµάθειας από την ΕΑΕ στα µέλη και φοιτητές του ΤΕΙ Αθήνας µέσω τηςδιεθνούς εξέτασηςΤΟΕΙ(ΣΘ.
1.2. Μέσω του 'Ι.'ΟΕΙ(ΖΘ το ΤΕΙ Αθήνας θα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει επιπλέονυπηρεσίες στα µ' η και φοιτητές του στην πιστοποίηση γλωσσοµάθειας στηνΑγγλική.
1.3. Με την παρούσα συμφωνία, επίσης η ΕΑΕ θα παρέχει, υπό τους όρους τηςπαρούσας συµφωνίας, υπηρεσίες πιστοποίησης γλωσσοµάθειας, ακαδημαϊκήυποστήριξη,τεχνογνωσία και συμβουλέςστον το μέα αυτό.

2. ΥποχρεώσειςΕΑΒ
2.1. Στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας η ΕΑΕ αναλαµβάνει τις ακόλουθεςυποχρεώσεις:

2.1.1.εγγυάται και αναλαμβάνει την υποχρέωση να διοργανώσει τις εξετάσειςπιστοποίησης των µελών και φοιτητών του ΤΕΙ Αθήνας και άλλων ΤΕΙ,όπως ακριβώς προβλέπεται από την κείµενη νομοθεσία για τους φορείςδιενέργειας εξετάσεων και πιστοποίησης της αγγλικής γλώσσας. Ηδιεξαγωγή των εξετάσεων θα γίνεται µε ευθύνη και δαπάνη της ΕΑΒ σεχώρους επιλογής της.2.1.2.παρέχειτη δυνατότητα συµμετοχής στις εξετάσειςΤ0ΕΙΟΘ σε ειδικές τιµέςκαι ειδικές ηµερομηνίες για τα μέλη και τους φοιτητές του ΤΕΙ Αθήνας,

ί )

1/4



2.1.3.συλλέγει τις αιτήσεις των υποψηφίων/φοιτητών-τριών του ΤΕΙ Αθήνας καιτους ενηµερώνει απευθείας για το πρόγραµμα εξετάσεων και τααποτελέσµατά τους,2.1.4.αναλαμβάνει επίσης την δωρεάν παροχή ενός βιβλίου σχετικό µε τηνεξέταση σε κάθε υποψήφιο που θα εγγράφεται στις εξετάσεις,2.1.5.εφόσον το ΤΕΙ Αθήνας το ζητήσει, να παρέχει στους φοιτητές του ΤΕΙΑθήνας την δωρεάν απαραίτητη εκπαίδευση ή συμβουλές σχετικές µε τηνπιστοποίηση γλωσσομάθειας για τις εξετάσεις ΤΟΕΙ€Θ,2.1.6.να προβάλλει τη συνεργασίατης με το ΤΕΙ Αθήνας και ειδικότερα μέσω τηςιστοσελίδαςπου διαθέτει η ΕΑΕ,
2.1.7.να εντάξει το ΤΕΙ Αθήνας στη διεθνή εταιρική κοινότητα οργανισµών καιιδρυμάτων ανά τον κόσµο µε υψηλότατο κύρος που ήδη κάνουνχρήση τουΤΟΕΙ(ΞΘ µε απόλυτη επιτυχία,
2.1.8.επίσης, μέσω της ιστοσελίδας της ή/και άλλων μέσων να ενημερώνει(ηλεκτρονική αλληλογραφία, ενηµερωτικών εντύπων) για το πρόγραµµατων εξετάσεων των υποψηφίων που θα συµµετέχουν σε εξετάσειςΤΟΕΙ(ΞΘκαι παρέχει ενηµερωτικό υλικό σχετικό με τις εξετάσεις.

. ΥποχρεώσειςΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
3.1. Στα πλαίσια της παρούσας συµφωνίας το ΤΕΙ Αθήνας αναλαμβάνει τιςακόλουθεςυποχρεώσεις:

3.1.1.να προβάλλει εµφανώς σε όλα τα έντυπα και την ιστοσελίδα του τηδυνατότητα που παρέχεται στα μέλη και φοιτητές/τριες του νασυμμετέχουν με ειδικές τιµές ή/και σε ειδικές ηµεροµηνίες στις εξετάσειςΤΟΕΙ€Θ…
3.1.2.να ενημερώνει εγκαίρως και εγγράφως την ΕΑΕγια την ηµερομηνία και τοναριθµό φοιτητών που θα πιστοποιηθούν (αν προβλέπεται ναπρογραµµατιστούν εξετάσειςσε ειδικέςηµεροµηνίες],3.1.3.να ενημερώνει τα µέλη και τους φοιτητές του για τη διαδικασία εγγραφήςστις εξετάσεις ΤΟΕΙ(Ξ©, για την οποία, εκτός των άλλων, κρίνεταιαπαραίτητη η προσκόµιση της φοιτητικής ταυτότητας.

Οικονοµικοί όρ΄οι
4.1. Η τιµή της εξέτασηςΤΟΕΙ(ΞΘ θα προσφέρεται µε σημαντική έκπτωση για τα μέληκαι φοιτητές/τριεςτου ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Ειδικά για τα μέλη και τους φοιτητές τουΤΕΙ Αθήνας η εξέταση ΤΟΕΙ(ΞΘ προσφέρεται στην τιμή των ογδόντα [80] €.4.2. Η καταβολή των εξετάστρων θα γίνεται από τα μέλη και τους φοιτητές/τριεςτου ΤΕΙ Αθήνας τουλάχιστον δέκα(1Ο] εργάσιµεςημέρες πριν τη διεξαγωγήτωνεξετάσεων, όπως προβλέπεται από τις διαδικασίες που ορίζει το ΚέντροΕξετάσεωνκαι Πιστοποιήσεωντης Ελληνοαµερικανικής Ένωσης

. Ειδικοί όροι
5.1. Η ΕΑΕ και το ΤΕΙ Αθήνας δεσμεύονται να συµµετάσχουνστην υλοποίηση τηςπαρούσας µε πνεύμα καλής πίστης, διαφάνειας, συνεργασίας και αµοιβαίουσεβασµού.
5.2. Τα δύο µέρη θα συναποφασίζουν για την από κοινού εμφάνιση των λογοτύπωντους σε διαφημιστικά φυλλάδια και άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικό ενημερωτικόυλικό. Οι αντισυμβαλλόµενοιθα υποβάλλουνπρος έγκριση, σχετική µε τη χρήση
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του λογοτύπου τους, το φυλλάδιοή ενημερωτικό έντυπο πριν την αναπαραγωγήκαι διανομή του.
5.3. Το λογότυπο της ΕΑΕ αποτελεί σήμα ιδιαίτερης σημασίας και αξίας πουπροστατεύεται από τους σχετικούςνόμους και η χρήση του θα πρέπει να γίνεταιμε φειδώ. Η χρήση του λογοτύπου επιτρέπεται µόνο από το ΤΕΙ Αθήνας και όχιαπό μέλη ή οργανισµούς που συνεργάζεται. Με δεδομένο το υψηλό διεθνέςκύρος των εξετάσεωνπου εκπροσωπεί η ΕΑΕ, το διεθνές κύρος της ίδιας της ΕΑΕως εξεταστικούΟργανισµού όπως, επίσης, µε δεδομένο το πιστοποιημένο κύροςτης ΕΑΕ ως εκπαιδευτικού φορέα, απαγορεύεται να συσχετίζεται ή/ και νασυνδέεται το λογότυπο της ΕΑΕ με οιοδήποτε έτερο εξεταστικό φορέα,οργανισμό και με οιεσδήποτε έτερες εξετάσεις γλωσσοµάθειας άλλωνΠανεπιστημίων, Κολλεγίων, φορέων ή οργανισµών κλπ, πλην αυτών πουεκπροσωπεί.
5.4. Η παρούσα συμφωνία καταργεί και αντικαθιστά κάθε προηγούµενηπροφορική

*

ή γραπτή επικοινωνία, συµφωνίαή συνεννοηση ανάµεσα στα δύο μέρη και δεν
|

. ΣυµφωνίαΕμπιστευτικότητας
6.1. Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους θα περιέλθουν στην κατοχή της ΕΑΕ και τουΤΕΙ Αθήνας στοιχεία και πληροφορίες, τα οποία θα τους επιτρέψουν νααναπτύξουν δραστηριότητα προς υλοποίηση των στόχων της παρούσας. Στοπλαίσιο της συνεργασίας, τα δύο µέρη θα διαχειρίζονται με εμπιστευτικότηταπροσωπικά δεδομένα, τους όρους της παρούσας συμφωνίας, οικονοµικάστοιχεία και άλλες συνεννοήσειςή υποχρεώσεις.

.
Διάρκεια

7.1. Η διάρκεια της παρούσας ορίζεται από την 28η Σεπτεµβρίου 2016 έως την 31ηΑυγούστου 2017. Σε περίπτωση που οιοδήποτε εκ των µερών αθετήσει ήπαραµελήσει τις υποχρεώσεις που πηγαζουν από την παρούσα, το έτερο µέροςδύναται αμέσως και αζηµίως να τερματίσει την ισχύ της συµφωνίας.7.2. Εφόσον δεν καταγγελθεί από τους συμβαλλόμενους, η παρούσα δύναται ναανανεωθει κατόπιν έγγραφης συνεννόησης των δύο συµβαλλομένων μετά τηλήξη της παρούσας συμφωνίας.

Σχέση συμβαλλομένων
8.1. Καμία διάταξη του παρόντος δεν θεωρείται ότι συνιστά ή δημιουργείκοινοπρακτική ή άλλου είδους εταιρική σχέση ή νοµικό πρόσωπο οποιασδήποτεμορφής και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των αντισυµβαλλομένωνπεριορίζονται αυστηρά στα πλαίσια της παρούσας συµφωνίας.8.2. Τα δύο μέρη συµφωνούν ότι οι ρολοι τους είναι απολύτως διακριτοί και ταεπίπεδα συνεργασίας θα πρέπει πάντα να είναι σαφώς ορισµένα από τις1ειδικότερες συμφωνίες, ωστε να αποφεύγεται σύγχυση ως προς την ιδιότητα,
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9… Ισχύς
9.1. Η παρούσα συµφωνία τίθεται σε άµεση ισχύ κατά την υπογραφή της.

Σε συνέχεια των ανωτέρω,τα αντισυμβαλλόμεναµέρη υπογράφουν την παρούσα συµφωνία σε δύο [2]πρωτότυπαέγγραφα από τους εξουσιοδοτη μένους εκπροσώπους τους
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