ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Συνεδρία Ε.Ε (ΑΔΑ):
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στο Ηράκλειο/Ρέθυμνο σήμερα την ….. οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
α) Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο,
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, ΑΦΜ 090273059, Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου, όπως νόμιμα
εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον πρόεδρο της
Επιτροπής Ερευνών, κ. ………………………, Αναπληρωτή Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Κρήτης (εφεξής Ε.Λ.Π.Κ.) και
β) Ο …….., …………… (ιδιότητα), ενεργών με την ιδιότητα του Επιστημονικού
Υπευθύνου του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος ............. του
Πανεπιστημίου Κρήτης, εφεξής αναφερόμενος ως Επιστημονικός Υπεύθυνος ή Ε.Υ.
γ)
……………………,
που
εδρεύει
.................................
ΑΦΜ
………………………, Δ.Ο.Υ……………………… νομίμως εκπροσωπούμενη από
τον ……………………………, που εφεξής αποκαλείται ο ΦΟΡΕΑΣ και
δ) Ο/Η ……………, με την ιδιότητα του φοιτητής/τριας του Τμήματος ..........… του
Πανεπιστημίου Κρήτης, καλούμενος εφεξής ως «εκπαιδευόμενος»
συμφωνούν τα ακόλουθα:
Ο Ε.Λ.Π.Κ. θα συνεργαστεί με τον φορέα στα πλαίσια του Προγράμματος Πρακτικής
Άσκησης (Π.Π.Α.) των φοιτητών/τριών του Τμήματος ………….. του
Πανεπιστημίου Κρήτης, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.
Ειδικότερα, συμφωνείται να απασχοληθεί ο εκπαιδευόμενος στα γραφεία του φορέα
υπό τους κάτωθι όρους:

Α. Φύση, αντικείμενο και διάρκεια απασχόλησης
1. Ο εκπαιδευόμενος ……….… θα απασχοληθεί για το χρονικό διάστημα από ……..
έως και ………. με σκοπό να πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση.
2. Ο φορέας θα αναθέσει τα κάτωθι καθήκοντα στον φοιτητή:
…………………………………
3. Ο εκπαιδευόμενος υποχρεούται να παρευρίσκεται στα γραφεία του φορέα στη
διεύθυνση …………......... και να συμμορφώνεται πλήρως με το ωράριο λειτουργίας
του φορέα, το οποίο είναι ………….. Η ημερήσια απασχόληση του/της
εκπαιδευόμενου/νης δεν θα υπερβεί τις οκτώ ώρες και απαγορεύονται ρητώς οι
υπερεργασίες ή υπερωρίες σε βάρος του εκπαιδευομένου.
4. Ο εκπαιδευόμενος δικαιούται να απουσιάζει από τον φορέα μόνο για μέγιστη
διάρκεια μιας εργάσιμης ημέρας ανά μήνα απασχόλησης για λόγους που ανάγονται
σε ασθένεια, ατύχημα του ίδιου ή των συγγενών του α’ βαθμού ή άλλες βάσιμες
δικαιολογίες, και με την υποχρέωση να ενημερώνει εγκαίρως τον φορέα.
5. Στόχος της απασχόλησης είναι πρωτίστως η πρακτική εξάσκηση και η διεύρυνση
και εξειδίκευση των γνωστικών υποδομών του εκπαιδευομένου, η ανάπτυξη του
αισθήματος συνεργασίας και επαγγελματικής αλληλεγγύης του εκπαιδευομένου και η
προσαρμογή του στο εργασιακό περιβάλλον, δευτερευόντως δε η επιτυχής
τελεσφόρηση των καθηκόντων που θα ανατεθούν σε αυτόν
Β. Aποζημίωση εκπαιδευομένου
1. Η συνολική αποζημίωση του εκπαιδευόμενου ανέρχεται στο ποσόν των
………………….. και θα καταβάλλεται από τον Ε.Λ.Π.Κ. από τις πιστώσεις του
προγράμματος με ΚΑ…………
2. Η αποζημίωση αυτή θα καταβάλλεται μετά από εντολή του Ε.Υ. με την οποία
βεβαιώνεται η ολοκλήρωση και καλή εκτέλεση της πρακτικής άσκησης από την
πλευρά του εκπαιδευομένου.
Γ. Ασφάλιση εκπαιδευομένου
1. Ο εκπαιδευόμενος ασφαλίζεται με την ιδιότητα του φοιτητή από το Πανεπιστήμιο
Κρήτης για ιατροφαρμακευτική, και νοσοκομειακή περίθαλψη.
2. Ο Ε.Λ.Π.Κ. αναλαμβάνει να ασφαλίσει επικουρικώς τον εκπαιδευόμενο για την
κάλυψη ατυχήματος, για τα ατυχήματα που ενδεχομένως συμβούν στους χώρους του
φορέα κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
3. Η δαπάνη της επικουρικής ασφάλισης υπολογίζεται μόνο για το διάστημα από
………………. κατά το οποίο ο φοιτητής θα πραγματοποιήσει την Πρακτική του
Άσκηση στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος.
Δ. Υποχρεώσεις φορέα

1. Ο φορέας θα απασχολήσει τον/ην εκπαιδευόμενο/η κατά τις εργάσιμες ημέρες και
κατά τις ώρες λειτουργίας του και θα του/της εξασφαλίσει τις κατάλληλες συνθήκες
εργασίας και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την άσκηση των καθηκόντων που θα
του/της ανατίθεται κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης με γνώμονα τον στόχο
αυτής, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
2. Ο φορέας ορίζει τον ………..…. ως υπεύθυνο για την επίβλεψη του
εκπαιδευομένου και για την κατάρτιση της έκθεσης αξιολόγησης που θα πρέπει να
υποβληθεί στον Ε.Υ.
Ε. Υποχρεώσεις Ε.Λ.Π.Κ.
1. Ο Ε.Λ.Π.Κ. αναλαμβάνει την καταβολή της ημερήσιας αποζημίωσης, εφόσον
διαπιστώνεται η ομαλή εκτέλεση της πρακτικής άσκησης σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο Β του παρόντος
2. Ο Ε.Λ.Π.Κ. αναλαμβάνει επίσης την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών
εισφορών για την επικουρική ασφάλιση προστασίας ατυχήματος που παρέχεται στον
εκπαιδευόμενο, σύμφωνα με την παράγραφο Γ του παρόντος.
Στ. Εποπτεία
1. Ο/Η…............... ως μέλος ΔΕΠ του Τμήματος ................ αναλαμβάνει την
εποπτεία της ομαλής εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης και σύμφωνα με τους όρους
του παρόντος και της επίβλεψης του εκπαιδευομένου.
2. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει, τόσο ο εκπαιδευόμενος, όσο και ο φορέας, θα
πρέπει να ενημερώνει τον Ε.Υ.
3. Στον Ε.Υ. θα πρέπει να υποβληθεί κατά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης η
έκθεση αξιολόγησης του εκπαιδευομένου από τη μεριά του φορέα.
Ζ. Διακοπή πρακτικής άσκησης
1. Στην περίπτωση που ο/η εκπαιδευόμενος/η αποχωρήσει πριν την ολοκλήρωση της
πρακτικής άσκησης ή δεν προσέρχεται στο φορέα τις καθορισμένες ημέρες και ώρες
ή δεν εκτελεί προσηκόντως τα καθήκοντα που θα του/της ανατεθούν κατά τη
διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ο φορέας αναλαμβάνει να ενημερώσει τον Ε.Υ. το
συντομότερο δυνατόν, με σκοπό την ανεύρεση ικανοποιητικής λύσης.
2. Ο Ε.Υ. θα επιχειρεί να επαναφέρει τον εκπαιδευόμενο στην τάξη με την παροχή
των απαραιτήτων συστάσεων, αλλά εάν αυτό δεν καθίσταται εφικτό, τότε θα
δικαιούται να αποφασίζει για την διακοπή της απασχόλησης του εκπαιδευομένου.
3. Από την πιστοποίηση από τον Ε.Υ. της διακοπής της απασχόλησης του
εκπαιδευομένου στον φορέα, θα διακόπτεται και η υποχρέωση χορήγησης ημερήσιας
αποζημίωσης και η διακοπή της επικουρικής ασφάλισης της προστασίας ατυχήματος.

Η. προσωπικά δεδομένα
Ο ΕΛΠΚ δηλώνει πως διατηρεί αρχείο συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, όχι όμως ευαίσθητων, για όλους τους εκπαιδευομένους και
τους εμπλεκομένους φορείς, πράγμα για το οποίο ο εκπαιδευόμενος και ο φορέας
ανάδοχος δηλώνουν ότι συναινούν.
Επιπροσθέτως ο εκπαιδευόμενος και ο φορέας ανάδοχος δηλώνουν ότι έχουν λάβει
γνώση για την υποχρέωση ανάρτησης στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ
του Εθνικού Τυπογραφείου βάσει των προβλέψεων του ν. 3861/2010 κάποιων
στοιχείων της παρούσας σύμβασης, και συγκεκριμένα της επωνυμίας/ονόματός τους,
του οικονομικού αντικειμένου και της διάρκειας της σύμβασης. Ο εκπαιδευόμενος
έχει λάβει γνώση ακόμη περί της υποχρέωσης ανάρτησης στην ως άνω ιστοσελίδα
των στοιχείων εκάστης πληρωμής διενεργείται σε αυτόν (ποσού, αιτιολογίας,
ημερομηνίας πληρωμής και ΑΦΜ του).
Θ. Τελικές διατάξεις
1. Το Συμφωνητικό αυτό καταργεί όλες τις προηγούμενες συμφωνίες και
διακανονισμούς και συνιστά τη συνολική ρύθμιση μεταξύ των μερών, ουδεμία δε
τροποποίηση αυτού θα ισχύει, αν δεν γίνει εγγράφως.
2. Οι συμβαλλόμενοι θα προσπαθήσουν με καλή πίστη να επιλύσουν φιλικά, με αμοιβαία
συμφωνία, κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει μεταξύ τους, σε σχέση με τη Σύμβαση,
με οποιοδήποτε τεχνικό, νομικό ή άλλο μέσο θεωρούν κατάλληλο.
3. Το Συμφωνητικό αυτό διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Κάθε διαφορά,
διαφωνία ή διένεξη σχετικά με την εκτέλεση, εφαρμογή ή ερμηνεία του
συμφωνητικού αυτού ή γενικά ότι αφορά τις σχέσεις που θα δημιουργηθούν απ’ αυτό,
θα λύεται από τα Δικαστήρια του Ηρακλείου, που καθίστανται με το παρόν
αποκλειστικά αρμόδια.
Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε τέσσερα αντίτυπα το οποίο
υπογράφεται ως έπεται:
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ Ε.Λ.Π.Κ.
………………….

ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ
……………

Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ

…………………..

………………….

