


ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το παρόν Συμφωνητικό Συνεργασίας τίθεται σε ισχύ την 3η Μαρτίου 2021 και θα διατηρηθεί σε ισχύ μέχρι 30 
Μαΐου 2021 με δυνατότητα ανανέωσης. 

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν τα πιστοποιητικά σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στον Οδηγό Λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ, σε συνεργασία με την ΚΕΤΑΝ. 

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω πιστοποιητικά δεν συνιστούν ακαδημαϊκούς  τίτλους σπουδών, οι οποίοι 
παρέχονται από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, αλλά παρεχόμενα πιστοποιητικά από το Κέντρο Επιμόρφωσης και 
Δια Βίου Μάθησης του Ιδρύματος, όπως αυτό λειτουργεί, δυνάμει του άρθρου 48 του Ν. 4485/2017. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 

Την παράδοση της διδασκαλίας και την γραπτή αξιολόγηση των συμμετεχόντων θα την αναλαμβάνει κατόπιν 
κοινής ,συμφωνίας των συνεργαζόμενων φορέων για την επιλογή τους, ομάδα εισηγητών οι οποίοι θα 
αποτελούνται από Καθηγητές του Πανεπιστήμιού Πειραιώς, επαγγελματίες του κλάδου, εξωτερικούς 
συνεργάτες σχετικούς με το γνωστικό αντικείμενο και καθηγητές άλλων Α.Ε.Ι. την ημεδαπής και της 
αλλοδαπής. 

ΑΡΘΡΟ 5. ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Η ΚΕΤΑΝ αναλαμβάνει την παροχή ψηφιακής πλατφόρμας και την τεχνική υποστήριξη για τη διεξαγωγή της 
εξ’ αποστάσεως παράδοσης της εκπαίδευσης καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  

Οι πόροι του Προγράμματος προέρχονται αποκλειστικά από τους εκπαιδευόμενους. Το κόστος 
παρακολούθησης για κάθε εκπαιδευμένο συμφωνείται ότι ανέρχεται σε € 150 ή € 240 για την 
παρακολούθησης του συνόλου των 28 ωρών και σε € 100 ή € 150 για τις 14 ώρες. Η καταβολή του κόστους 
εκπαίδευσης θα πραγματοποιείται σε τραπεζικό λογαριασμό της ΚΕΤΑΝ. Η ΚΕΤΑΝ είναι υποχρεωμένη να 
προσκομίσει στο ΚΕΔΙΒΙΜ/ΚΕΠΠ αποδεικτικά των καταβολών (συμφωνητικά με εκπαιδευόμενους κ.α.) Ρητά 
συμφωνείται ότι εκ του ανωτέρω ποσού παρακρατείται, ως αμοιβή του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΚΕΠΠ, ποσοστό 10% υπέρ 
ΚΕΔΙΒΙΜ και ποσοστό 10% υπέρ ΚΕΠΠ στο σύνολο των εσόδων του Προγράμματος (κόστος συμμετοχής Χ 
αριθμό εκπαιδευόμενων).  

Η ΚΕΤΑΝ θα καταβάλει επίσης στο ΚΕΔΙΒΙΜ/ΚΕΠΠ ποσό 3.200 ευρώ ανεξαρτήτως του ύψους εσόδων, ώστε 
να καλύπτονται οι αμοιβές των εισηγητών από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Η καταβολή της αμοιβής θα 
πραγματοποιείται τμηματικά ανάλογα με την πορεία των εσόδων. Η ΚΕΤΑΝ αναλαμβάνει τις πιο κάτω 
ενδεικτικές δαπάνες: 

 σχεδιασμός προωθητικού υλικού 
 προβολή και διαφήμιση του έργου 
 διανομή πιστοποιητικών 

 παροχή ψηφιακής πλατφόμας Webex  
 παροχή τεχνικής υποστήριξης 

ΆΡΘΡΟ 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  

7.1. Το σύνολο των συμβατικών παραδόσεων (εκπαιδευτικού υλικού) που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της 
παρούσας σύμβασης, θα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία αποκλειστικά του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΚΕΠΠ. Κατά τα λοιπά 
ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

7.2. Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, αλλά και μετά τη 
λήξη ή την με οποιοδήποτε τρόπο λύση της να τηρούν την πρέπουσα εχεμύθεια, να χρησιμοποιούν τα 
στοιχεία και τις πληροφορίες που θα τους γνωστοποιηθούν ή θα περιέλθουν σε γνώση τους στα πλαίσια της 
παρούσας μελέτης και χρήζουν εμπιστευτικότητας, μόνο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την παρούσα σύμβαση και να μην τα γνωστοποιούν παρά μόνο σε πρόσωπα που εμπλέκονται 
άμεσα και είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τα εν λόγω στοιχεία, για την εκτέλεση της παρούσας συμβάσεως. 
Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή ψηφιακό / μαγνητικό / οπτικό 
υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά. 

 







10.3 . Για γεγονότα που δεν εμπίπταυν στο πεδίο ελέγχου των μερών (γεγονότα ανωτέρας βίας) δεν τίθεται
ζήτημα ευθύνης προς αποζημίωση.

10.4 . Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας ή λύσης της σύμβασης, τα μέρη υποχρεούνται να εκτελέσουν πλήρως
ύλες τις μεταξύ τους ανειλημμένες υποχρεώσεις κάθε δε εκκρεμής οφειλή του ενός μέρους προς το άλλο,
απαρρέσυσα από Την εκτέλεση της nαρούσας σύβασης, καθίσταται απαιτητή από το χρόνο ισχύος της
καταγγελίας και σύμφωνα με τον ισχύοντα τρόπο εξόφλησης των οφειλών που έχει αμοιβαία συμφωνηθεί.

Μετό την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη υπέγραψαν τρία (3) όμοια
πρωτότυπα αυτής και έλαβε καθένα από ένα (1).
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