ΓΙΝΕ ΜΕΝΣΟΡΑ ΣΗ ΑΛΛΗΛΟΝnet (ΑΛΛΗΛΟΝ)
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΜΕΝΣΟΡΩΝ
1. Η ΆΛΛΗΛΟΝnet (ΑΛΛΗΛΟΝ) απνδέρεηαη ηελ πξνζθνξά εζεινληηθήο απαζρόιεζεο ηνπ Μέληνξα
ζην πιαίζην ησλ θνηλσθειώλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη ηδηαίηεξα απηώλ πνπ αθνξνύλ ηελ
δηεπθόιπλζε ηεο έληαμεο λέσλ πηπρηνύρσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
2. Ο Μέληνξαο επηζπκεί λα πξνζθέξεη ηηο γλώζεηο, ηηο δεμηόηεηέο ηνπ, θαζώο θαη ην ρξόλν ηνπ ρσξίο
νηθνλνκηθό ή άιιν πιηθό αληάιιαγκα ζηνλ παξόληα ή κέιινληα ρξόλν θαη ζπγθεθξηκέλα λα
πξνζθέξεη ελεκέξσζε, επηκόξθσζε θαη λα κνηξαζηεί ηελ εκπεηξία ηνπ ζην αληηθείκελν πνπ έρεη
νξηζζεί κεηαμύ ηνπ Μέληνξα θαη ηεο ΑΛΛΗΛΟΝ, κε ηξόπν πνπ λα βνεζά ζπλήζσο λεόηεξα κέιε
ζηα επόκελα βήκαηα ηνπο ζπνπδώλ, επαγγεικαηηθήο έληαμεο, θαξηέξαο θαη επηρεηξεκαηηθόηεηαο,
ζεβόκελνο ηηο αξρέο, θαη ζπκβάιινληαο ζηνπο ζηόρνπο θαη ζην όξακα ηεο ΑΛΛΗΛΟΝ όπσο
απηά αλαγξάθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο.
3. Ο Μέντορας ζπλνκνινγεί θαη απνδέρεηαη ηα αλσηέξσ αλαθεξόκελα. Πεξαηηέξσ δειώλεη όηη:
a. Σα προζωπηθά ηοσ ζηοητεία πνπ έδσζε ζηελ ΑΛΛΗΛΟΝ είλαη αθξηβή θαη αιεζή
b. Γλσξίδεη θαη απνδέρεηαη όηη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ζα παξακείλνπλ ζην αξρείν πνπ
ηεξείηαη ζηελ ΆΛΛΗΛΟΝ θαη παρατωρεί ζηελ ΆΛΛΗΛΟΝ δηθαίωκα γηα ρξήζε,
ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη θνηλνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιιεη κε ηελ παξνύζα,
ζύκθσλα κε ην λόκν γηα ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα. Σα
πξνζσπηθά δεδνκέλα ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ απνθιεηζηηθά γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνύζαο
ζύκβαζεο.
c.

Δέρεηαη λα προζθέρεη εζειοληηθά ηης σπερεζίες ηνπ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ
πξνβιέπεηαη από ην ζρεηηθό «Σηκεηηθό δίπισκα κέληνξα» ην νπνίν ιαβαίλεη από ηελ
ΑΛΛΗΛΟΝ όηαλ νινθιεξσζεί ε ζρεηηθή δηαδηθαζία απνδνρήο ηνπ κέληνξα.

d. Ο Μέληορας ζα αλαθέρεηαη, ζα ζπλεξγάδεηαη άκεζα θαη ζα αθνινπζεί ηηο ππνδείμεηο θαη
νδεγίεο ησλ αξκόδησλ νξγάλσλ ηεο ΑΛΛΗΛΟΝ θαη ζρεηηθώλ θαλόλσλ ιεηηνπξγίαο.
e. Ο Μέληνξαο δελ εληάζζεηαη ζην έκκηζζν πξνζσπηθό ή ζηνπο επ' ακνηβή εμσηεξηθνύο
ζπλεξγάηεο ηεο ΆΛΛΗΛΟΝ θαη, σο εθ ηνύηνπ, οσδεκία απαίηεζε τρεκαηηθής ή άιιες
απνδεκίσζεο ή ζπλαθή αμίσζε έρεη έλαληη ηεο ΆΛΛΗΛΟΝ.
4. πκθσλείηαη θαη δειώλεηαη ξεηά όηη ν Μέληορας

δελ ζσλδέεηαη κε ζτέζε πξνζηήζεσο,

αληηπξνζώπεπζεο ή εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ηελ ΆΛΛΗΛΟΝ. Οη παξερόκελεο ππεξεζίεο δελ
αλάγνληαη ζηα θαζήθνληα πνπ αζθνύλ νη κόληκνη ππάιιεινη ηεο ΆΛΛΗΛΟΝ. Ρεηά δε ζπκθσλείηαη
θαη ζπλνκνινγείηαη όηη ελδερόκελε ξεηή παξάηαζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο δελ κεηαβάιιεη ηε
θύζε ηεο παξνύζαο νύηε κεηαηξέπεη ηελ παξνύζα ζε ζύκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ
ή ανξίζηνπ ρξόλνπ.
5. Ρεηά ζπκθσλείηαη θαη γίλεηαη απνδεθηό από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο όηη ν Μέληορας αλαιακβάλεη
ζσγθεθρηκέλα θαζήθοληα, εηδηθόηεξα, ν Μέληνξαο ζα αλαιάβεη ηνλ ξόιν ηνπ "πκβνύινπ-

1

Καζνδεγεηή" (Mentor), κε αληηθείκελν ηελ θαζνδήγεζε ησλ κειώλ ηεο ΆΛΛΗΛΟΝ θαη ηελ
παξνρή ζπκβνπιώλ πξνο απηνύο.
6. ε θάζε πεξίπησζε, ν Μέληνξαο ζα αλαιάβεη έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο Καζνδεγνύκελνπο
(Mentees) ηεο ΆΛΛΗΛΟΝ, κόλν θαηόπηλ πξνεγνύκελεο έγθξηζεο από ηα αξκόδηα όξγαλα ηεο
ΑΛΛΗΛΟΝ, ζα αληαπνθξηζεί άκεζα θαη κε ηνλ θαιύηεξν θαη γξεγνξόηεξν δπλαηό ηξόπν θαη ζα
πξαγκαηνπνηήζεη ζπλαληήζεηο δηα δώζεο ή δηαδηθηπαθέο πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξεη ζηνλ
Καζνδεγνύκελν ηα καζήκαηα ηεο δηθήο ηνπ εκπεηξίαο θαη γεληθά ππνζηήξημε κε ζθνπό νη
Καζνδεγνύκελνη λα επηηύρνπλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζηόρν πνπ νη ίδηνη έρνπλ εληνπίζεη σο
πξνηεξαηόηεηα. Η ΑΛΛΗΛΟΝ δελ θαιύπηεη έμνδα κεηαθίλεζεο, επηθνηλσλίαο ή άιια θόζηε.
7. Ο Μέληνξαο ζπκθσλεί, ζπλνκνινγεί θαη απνδέρεηαη όηη νπνηνδήπνηε απνηέιεζκα πξνθύςεη ή
νπνηνδήπνηε πξντόλ παξαρζεί ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο από ηνλ Μέληνξα ή κε ηε
ζύκπξαμε ηεο ΆΛΛΗΛΟΝ θαη ηνπ Μέληνξα ή/θαη ζπλεξγαηώλ ή/θαη πξνζηεζέλησλ ηνπο, σο έξγν
ζπιινγηθό, ζπλεξγαζίαο ή ζύλζεην, κπνξεί λα δηαηεζεί δσξεάλ από ηελ ΑΛΛΗΛΟΝ πξνο
πεξαηηέξσ ρξήζε θαη αμηνπνίεζε.
8. Ρεηά ζπκθσλείηαη, επίζεο, όηη ε ΆΛΛΗΛΟΝ έτεη δηθαίωκα τρήζες γξαπηνύ, θσηνγξαθηθνύ θαη
νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ πνπ ζα παξαρζεί ζην πιαίζην ηεο απαζρόιεζεο ηνπ Μέληνξα. Ωο εθ
ηνύηνπ, ν Μέληνξαο, απηνδηθαίσο θαη άλεπ νπνηνπδήπνηε αληαιιάγκαηνο ή ακνηβήο κεηαβηβάδεη
θαη εθρσξεί κε ην παξόλ ζηελ ΆΛΛΗΛΟΝ θάζε εμνπζία θαη δηθαίσκα επί νπνηαζδήπνηε
δεκηνπξγηθήο ζπλδξνκήο ηνπ, απηνηεινύο ή όρη, ζηα εθ ηεο παξνύζεο ζπκβάζεσο παξαγόκελα
σο άλσ απνηειέζκαηα ή/θαη πξντόληα.
9. Η ελ ιόγσ κεηαβίβαζε θαη εθρώξεζε ζπλνδεύεηαη από ηε ξεηή ζπλαίλεζε ηνπ αξ. 16 ηνπ λ.
2121/1993. Η ΆΛΛΗΛΟΝ θαζίζηαηαη ν απνθιεηζηηθόο δηθαηνύρνο επί ησλ απνηειεζκάησλ ή /θαη
πξντόλησλ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ζα θέξεη όιεο ηηο εμνπζίεο πνπ απνξξένπλ από απηό, ρσξίο
άδεηα ηνπ Μέληνξα, ε νπνία ζε θάζε πεξίπησζε παξέρεηαη αλέθθιεηα δηα ηεο απνδνρήο ηεο
παξνύζαο ζύκβαζεο.
10. Ο Μέληνξαο, ππνρξενύηαη όπσο ηεξεί απόισηε ετεκύζεηα σο πξνο ηηο γλώζεηο θαη ην πιηθό πνπ
απέθηεζε ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. Επίζεο, ππνρξενύηαη ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
παξνύζαο ζύκβαζεο, όζν θαη κεηά ηε ιύζε απηήο, λα ζέβεηαη ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ηεο
ΆΛΛΗΛΟΝ ή ησλ ζπλεξγαηώλ ηεο, θαζώο θαη ησλ Καζνδεγνύκελώλ ηεο.
11. Δηεσθρηλίδεηαη όηη ε παξνύζα ζπλεξγαζία δελ επηθέξεη θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα θαλέλα
εθ ησλ ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ, ιύλεηαη δε άκεζα θαη αδεκίσο ζε πεξίπησζε έγγξαθεο
θαηαγγειίαο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν από ηελ κία ή ηελ άιιε πιεπξά.
12. Η ζρέζε ηεο ΑΛΛΗΛΟΝ κε ηνλ Μέληνξα δηέπεηαη από ηελ ειιεληθή λοκοζεζία.
Κέρθσρα 5/1/2019
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