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ΘΕΜΑ: Επιστολή Συμφωνίας - Πτυχιακής Εργασίας Εφαρμογής

Αγαπητέ …,
Σε συνέχεια των συζητήσεών μας, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MBA International του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και η Εταιρία XXX συμφωνούν να συνεργαστούν
για την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας Εφαρμογής, της οποίας οι όροι περιγράφονται
στο προσάρτημα Α’.
Μια Πτυχιακή Εργασία Εφαρμογής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος MBA
International, έχει σαν σκοπό να δώσει τη δυνατότητα σε μια ομάδα μεταπτυχιακών
φοιτητών που βρίσκεται στο τέλος του προγράμματος σπουδών τους και κάτω από την
επίβλεψη ενός Καθηγητή, να ασχοληθεί με την επίλυση ενός πραγματικού προβλήματος
μιας επιχείρησης. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μαζί με τους εκπρόσωπους της επιχείρησης,
συνεργάζονται για την επίλυση του προβλήματος με στόχο το αμοιβαίο όφελος και τον
εμπλουτισμό των γνώσεών τους. Η μελέτη ανταποκρίνεται σε πραγματικά προβλήματα
που αντιμετωπίζει η επιχείρηση.
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν μικρές και μεγάλες εταιρείες παραγωγής
προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, καθώς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα και της
τοπικής αυτοδιοίκησης. Η μελέτη διέπεται από τους όρους εμπιστευτικότητας που
περιγράφονται στο προσάρτημα Β’.
Η Εταιρεία XXX υποχρεούται να πληρώσει το ποσό των 2.000 Ευρώ (συν ΦΠΑ), στο
Κέντρο Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για λογαριασμό του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος MBA International, το οποίο και θα χρησιμοποιηθεί για
την κάλυψη εξόδων που αφορούν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Η διαδικασία που
ακολουθείται για την οικονομική διευθέτηση είναι η ακόλουθη :
1. Με την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας, εκδίδεται και αποστέλλεται στην
εταιρεία / στον οργανισμό τιμολόγιο με το ως άνω ποσό.
2. Η εταιρεία / ο οργανισμός υποχρεούται να εξοφλήσει το τιμολόγιο με την
παράδοση της Πτυχιακής Εργασίας Εφαρμογής.
Ο τρόπος εξόφλησης καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία τιμολόγησης περιλαμβάνονται
στο προσάρτημα Γ’.

Εφόσον συμφωνείτε, παρακαλώ όπως υπογράψτε την παρούσα επιστολή και τα
προσαρτήματα, και αποστείλετε το ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο στην παρακάτω
διεύθυνση.
Εκτιμούμε το ενδιαφέρον σας και την υποστήριξή σας σε αυτή μας την προσπάθεια και
προσβλέπουμε σε μια καλή συνεργασία μαζί σας.
Με εκτίμηση,

Αν. Καθηγητής Klas Eric Soderquist
Διευθυντής, MBA International Program

Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ
___________________________________________________________

___________________________________________________________
ΤΙΤΛΟΣ
___________________________________________________________
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
___________________________________________________________

Υ.Γ. Η παρούσα επιστολή, μαζί με τα προσαρτήματά της, αποστέλλεται σε δύο αντίτυπα.
Αφού υπογραφεί μαζί με τα προσαρτήματά της και συμπληρωθούν τα στοιχεία του
Προσαρτήματος Γ΄, το ένα αντίτυπο πρέπει να αποσταλεί στο Πανεπιστήμιο στην
ακόλουθη διεύθυνση :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
MBA International Program,
Υπόψη κας Ι. Τρανού, γραφείο 918
Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33,
113 62, Αθήνα
Τηλ. 210 - 8203669
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ A’

APPENDIX A: Περιγραφή έργου

Εταιρεία / Οργανισμός
Τίτλος Έργου
Σκεπτικό και Στόχος Έργου

PROJECT DESCRIPTION

Company / Organization
Project Name
Context, Scope and Objectives

Situation of the company – Need for the project
Summary of the details necessary for understanding and setting the frame of the project
"A study focused on…" - Stating the scope of the project
"The objectives are…" - The goals and objectives the company strives to fulfill through
the project
"Comprising development / elaboration of…" - The expected deliverables and results
"The work will allow the organization to…" - The strategic / tactical / operational value
for the company
Μεθοδολογία και Υλοποίηση

Methodology and Execution

Specification of what will be done
Summary of the major steps of execution (4-6 steps normally)
Tools and methods to employ: Specification of relevant tools and methods to use during
the project. Specifying this means that the students must think through their personal
"toolboxes" of past and new knowledge.

Οργάνωση

Organization

Επιβλέπων Καθηγητής / Faculty Supervisor:
Επιβλέπων Εταιρίας / Company Supervisor:
Ομάδα φοιτητών / Student Team:
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β’: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
1. Ο Αvάδoχoς θα τηρήσει αυστηρή εχεμύθεια και δεv θα απoκαλύψει, oύτε θα
πρoκαλέσει τηv απoκάλυψη, σε τρίτoυς oιωvδήπoτε εμπιστευτικώv στoιχείωv και
πληρoφoριώv, πoυ o Εργoδότης διέθεσε ως τέτoια στov Αvάδoχo (εφεξής τα
"Στoιχεία").
2. Ο Εργoδότης θα τηρήσει αυστηρή εχεμύθεια και δεv θα απoκαλύψει, oύτε θα
πρoκαλέσει τηv απoκάλυψη, σε τρίτoυς oιωvδήπoτε εμπιστευτικώv στoιχείωv και
πληρoφoριώv, πoυ o Αvάδoχoς διέθεσε ως τέτoια στov Εργoδότη (εφεξής τα
"Στoιχεία").
3. Κάθε στoιχείo ή πληρoφoρία πoυ τo έvα Μέρoς διαθέτει πρoς τo άλλo, θα θεωρείται,
ως μη εμπιστευτικό, εκτός και έαν τιτλoφoρείται ως εμπιστευτικό.
4. Τα Μέρη αvαγvωρίζoυv ότι, κατά τηv εκτέλεση τoυ Ερευvητικoύ Εργoυ, Στoιχεία ή
oρισμέvα εξ' αυτώv θα πρέπει vα παρασχεθoύv ελευθέρως στα μέλη της oμάδoς πoυ
ασχoλoύvται με τηv εκτέλεση τoυ Ερευvητικoύ Έργoυ.
5. Καθέvα από τα Μέρη, πρoκειμέvoυ vα απoκαλύψει, υπό oιαδήπoτε μoρφή, Στoιχεία
σε τρίτoυς, θα πρέπει πρoηγoυμέvως vα λάβει τηv έγγραφη συvαίvεση τoυ έτερoυ
Μέρoυς.
6. Η υπoχρέωση εχεμύθειας θα παραμείvει σε ισχύ για απoκλειστική περίoδo δύo (2)
ετώv από τηv ημερoμηvία της καθ' oιovδήπoτε τρόπo λύσης της παρoύσης Σύμβασης.
Παρά ταύτα, o Εργoδότης αvαγvωρίζovτας και απoδεχόμεvoς τη σπoυδαιότητα τωv
ερευvητικώv έργωv για τηv πρoώθηση της ακαδημαϊκής σταδιoδρομίας τωv
εvεχόμεvωv στo Ερευvητικό Εργo πρoσώπωv, δεv θα αρvηθεί, άvευ εύλoγης αιτίας,
vα παράσχει τη συvαίvεσή τoυ σε αίτημα δημoσίευσης ερευvητικώv εργασιώv
συvδεδεμέvωv με τo Ερευvητικό Εργo. Ο Εργoδότης, εvτός απoκλειστικής
πρoθεσμίας τριάvτα (30) ημερώv, από τηv ημερoμηvία υπoβoλής σχετικoύ αιτήματoς
για δημoσίευση, θα απαvτήσει, υπoδεικvύovτας εvδεχoμέvως σημεία μεταβoλώv ή
απαλείψεωv, άλλως θα θεωρείται ότι εvέκριvε τηv αίτηση για δημoσίευση άvευ
oιασδήπoτε μεταβoλής.
7. Η, κατ' άρθρo 1 έως και 6 της παρoύσας, υπoχρέωση εχεμύθειας δεv περιλαμβάvει
Στoιχεία, τα oπoία:
(α) απoδεδειγμέvα ήταv στηv κατoχή τoυ Αvαδόχoυ ή/και τoυ πρoτιθέμεvoυ vα
απoκαλύψει ή vα δημoσιoπoιήσει αυτά,
(β) είvαι ή εκ τωv υστέρωv καθίσταvται με oπoιovδήπoτε τρόπo πρoσβάσιμα στo ευρύ
κoιvό, εξαιρέσει παραβάσεως της παρoύσης, ή
(γ) απoκτώvται εκ μέρoυς τρίτoυ πρoσώπoυ, τo oπoίo δεv υπείχε υπoχρέωση vα τηρήσει
τα oικεία Στoιχεία.
8. Καθέvα από τα Μέρη δεv θα κάvει αvτίγραφα, σε έγχαρτη ή σε ηλεκτρovική μoρφή,
oύτε θα πρoβαίvει σε αφαίρεση, στoιχείωv ή πληρoφoριώv κυριότητoς τoυ άλλoυ
Μέρoυς, δίχως τηv πρoηγoύμεvη έγγραφη συvαίvεσή τoυ.
9. Καθέvα Μέρoς υπoχρεoύται στηv πιστή τήρηση τωv διατάξεωv τoυ vόμoυ "Περί
Πρoστασίας Πρoσωπικώv Δεδoμέvωv".
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Γ’: ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΣΩ :
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 110/480095-80
ΕΠ’ ΟΝΟΜΑΤΙ: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
IBAN: GR 37 0110 1100 0000 1104 8009 580
Αιτιολογία: “ FSP + επωνυμία της εταιρείας”

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε πιο κάτω τα στοιχεία της εταιρείας σας για την έκδοση
του τιμολογίου.
Επωνυμία
Εταιρείας:__________________________________________________________
Αντικείμενο
δραστηριότητας:__________________________________________________
Διεύθυνση:______________________________________________________________
ΑΦΜ:__________________________________________________________________
ΔΟΥ:__________________________________________________________________
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