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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ   ΣΤΗΝ  ΕΙΔΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ 
 

 

      

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Στο Ρέθυμνο σήμερα την        οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

 

α) O      , Καθηγητής, ενεργών με την ιδιότητα του 

Δ/ντη του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ειδική Αγωγή του 

Πανεπιστημίου Κρήτης και Επιστημονικός Υπεύθυνος, εφεξής αναφερόμενος ως 

Επιστημονικός Υπεύθυνος ή Ε.Υ. 

 

β)             νομίμως 

εκπροσωπούμενη από τον/την           

που εφεξής αποκαλείται ο ΦΟΡΕΑΣ και        

    

 

γ) Ο/Η          , με την ιδιότητα του 

φοιτητής/τριας  του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ειδική 

Αγωγή του Πανεπιστημίου Κρήτης, καλούμενος εφεξής ως «εκπαιδευόμενος» συμφωνούν να 

απασχοληθεί ο εκπαιδευόμενος στο 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 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. 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. 
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Β. 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 δεν υποχρεούται σε καταβολή μισθού ή άλλης αποζημίωσης ούτε επιβαρύνεται με 

ασφαλιστικές καλύψεις ή άλλες παροχές προς τους φοιτητές, καθώς η πρακτική άσκηση δεν 

αποτελεί μισθοδοτούμενη εργασία και εξαιρείται ενσήμων. Ουδεμία ευθύνη  αφαλιστικής 

κάλυψης φέρει σε περίπτωση ατυχήματος στον χώρο της πρακτικής ασκήσεως. 

3. Ο φορέας ορίζει τον/την ………........................................................…. ως υπεύθυνο για την 

επίβλεψη του εκπαιδευομένου και για την κατάρτιση της έκθεσης αξιολόγησης που θα 

πρέπει να υποβληθεί στον Ε.Υ. 

 

Γ. Εποπτεία  

 

1. Ο/Η…............................................................ ως μέλος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής 

(ΕΔΕ) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ειδική Αγωγή του 

Πανεπιστημίου Κρήτης 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.  

 

Δ. 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.  

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
Ο Επιστ.Υπεύθυνος  Για τον Φορέα    Ο Εκπαιδευόμενος 

 

 

 

 
              

 

Σφραγίδα ΔΠΜΣ   Σφραγίδα φορέα 

 

 


