
 
         
 
 
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αγ. Στέφανος   4/11/2016 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Αρ. Πρωτ: 31117/8-11-2016 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                       

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛ.ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

 

   ΠΡΟΣ: Tο Δημοτικό Συμβούλιο 

 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 

ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης για την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας με το 

Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ ) Αγίου Στεφάνου». 

 

 
                O Δήμος Διονύσου και το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(Δ.Ι.Ε.Κ) Αγίου Στεφάνου αποτελούν δύο φορείς με κοινό τόπο δράσης και επιρροής 

με διάχυση αυτής στην τοπική κοινωνία και αγορά εργασίας τόσο σε επιστημονικό 

επίπεδο όσο και σε επίπεδο σύμπραξης  και στοχεύουν αμφότεροι  στην εκπλήρωση 

του κοινού στόχου τους που αποτελεί η στήριξη του εκπαιδευτικού και κοινωνικού 

χαρακτήρα τόσο του Δήμου μας με την παράλληλη ανάπτυξη του Ινστιτούτου. 

 

                 Η συνεργασία των δύο φορέων θα έχει στόχο αφενός την ανάληψη από 

κοινού δράσεων και αφετέρου την ανταλλαγή  εμπειριών που έχουν αποκομίσει 

από την μέχρι τώρα δραστηριοποίησή τους για την επίτευξη των στόχων τους, 

παρέχοντας αμοιβαίες διευκολύνσεις για την αντιμετώπιση όλων των συναφών 

θεμάτων και αναλαμβάνοντας από κοινού σχετικές πρωτοβουλίες και δράσεις. Κάθε 

δράση, ενέργεια ή δραστηριότητα που θα υλοποιείται από το ΔΙΕΚ σε συνεργασία 

με τον Δήμο θα εναρμονίζεται στο κανονισμό λειτουργίας των ΔΙΕΚ όπως αυτός 

επικαιροποιείται από την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω  θα αναλάβουν να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν 

τους δεσμούς μεταξύ τους  και ειδικότερα: 

 

1. Να διατηρήσουν τους ήδη υπάρχοντες δεσμούς ανάμεσά τους ενισχύοντας τη 

μεταξύ  τους  αμοιβαία αλληλεγγύη και συνεργασία. 

 

2. Να προβούν σε κοινές δράσεις οι οποίες θα αποσκοπούν στην μεταφορά 

τεχνογνωσίας, τη διάχυση γνώσης, την ανταλλαγή εμπειριών που θα ενισχύουν τον 



ρόλο του Δήμου στην τοπική αγορά εργασίας την αξιοποίηση των αποφοίτων του 

Δ.Ι.Ε.Κ στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης σε εργασιακά αντικείμενα του 

Δήμου με γνώμονα την σταδιακή οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής. 

 

3. Να προωθήσουν από κοινού δράσεις και πρωτοβουλίες για μια πιο κοινωνική, 

αποτελεσματική και φιλική Τοπική Αυτοδιοίκηση και ένα πιο αποδοτικό 

Εκπαιδευτικό Φορέα σε τοπικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο με την ενίσχυση και 

υποστήριξη εισαγωγής νέων ειδικοτήτων στο Δ.Ι.Ε.Κ εξυπηρετώντας ανάγκες της 

ευρύτερης περιοχής. 

 

4. Να ενισχύσουν με κάθε τρόπο τη συνεργασία με Φορείς της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, με φυσικά η/και 

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς. 

 

5. Να παρέχουν από κοινού Υπηρεσίες Επιστημονικής Υποστήριξης για τον 

Προγραμματισμό των μελλοντικών δράσεων του Δήμου, την κοινωνική του 

ανάπτυξη μέσω της ενίσχυσης του τοπικού γνωστικού κεφαλαίου και την ωρίμανση 

των έργων  που αναλαμβάνει. 

 

6. Να ενισχύσουν την επαφή και συνεργασία με οργανωμένους φορείς και 

εθελοντικές ομάδες της ευρύτερης περιοχής σε ειδικά αντικείμενα όπως ο 

Αθλητισμός, Πολιτισμός, η δασοπροστασία, η διαμόρφωση ελεύθερων χώρων κ.α. 

 

7. Ο Δήμος θα αντιμετωπίζει, με τις οργανωμένες υπηρεσίες του, τα προβλήματα 

λειτουργίας (π.χ. μετακίνησης σπουδαστών κ.α.) και υποδομών (π.χ. κτιριακά, 

τεχνολογικού εξοπλισμού κ.α.) που ανακύπτουν στο Δ.Ι.Ε.Κ.   

 

8. Το Δ.Ι.Ε.Κ θα συμμετέχει, μετά από πρόσκληση του Δήμου, με το επιστημονικό  

δυναμικό και τους σπουδαστές του σε εκδηλώσεις, ημερίδες, Εθνικές Εορτές, 

δράσεις Πολιτικής Προστασίας και λοιπές εκδηλώσεις του Δήμου. 

 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463 και 

65 του Ν. 3852/2010, 

 προτείνεται η λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την υπογραφή 

πρωτοκόλλου συνεργασίας με το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Αγίου Στεφάνου. 

 

 

                                                                                                Με Ε.Δ. 

                                                                                     Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

 

                                                                                          Χρηστάκης Μιχαήλ 


