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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ 

ΑΣΚΗΣΗΣ/ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

 

Μεταξύ του τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και 

Πρόνοιας που εκπροσωπείται από την Πρόεδρο του τμήματος κ. Παναγιώτα 

Τσόλκα, του φοιτητή/τριας                                                                           και του νόμιμου 

εκπροσώπου κ.                                                                                της εταιρείας 

ενασχόλησης του φοιτητή (στο εξής «φορέας»)                                                            

συναποφασίζεται ότι ο/η φοιτητής/τρια θα ασκηθεί πάνω σε γνωστικά αντικείμενα 

της επιστήμης του/της στις εγκαταστάσεις του φορέα. 

 

Βασικοί όροι: 

• H παρακολούθηση των δραστηριοτήτων θα διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερις 

ημερολογιακούς μήνες με ημερομηνία έναρξης …./…../201..  και πιθανή 

ημερομηνία λήξης ……/……./201….. Ο φοιτητής δικαιούνται διευκολύνσεων 

σε περίπτωση που πρέπει να εξεταστεί σε κάποιο μάθημα ή χρειάζεται να 

απουσιάσει για σοβαρό προσωπικό λόγο. Σε κάθε περίπτωση η 

παρακολούθηση των δραστηριοτήτων θα πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον 

100 ημερολογιακές ημέρες.  

• O φοιτητής δεν έχει καμία μισθολογική απαίτηση από τον φορέα. Ο φορέας 

έχει όμως την δυνατότητα να χρηματοδοτήσει την απασχόληση του φοιτητή 

με δική του πρωτοβουλία και πόρους. 

 

Κατά την διάρκεια της παρακολούθησης των δραστηριοτήτων ο φορέας 

αναλαμβάνει: 

1. Να ορίσει ένα μέλος του προσωπικού του, κατόχου πτυχίου 

Πανεπιστημίου/ΤΕΙ ή κατόχου σχετικής επαγγελματικής αδείας ως 

επόπτη εκπαίδευσης του φοιτητή. Στη περίπτωση όπου ο φοιτητής 

παρακολουθεί δραστηριότητες σε διαφορετικά τμήματα του φορέα 

μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι από ένας επόπτες εκπαίδευσης. 

2. Να διευκολύνει τον φοιτητή στην εκπλήρωση των όποιων ακαδημαϊκών 

στόχων έχουν τεθεί για την αξιολόγηση της άσκησης του.  

3. Να εκπαιδεύσει τον φοιτητή σε όλους τους τομείς του γνωστικού 

αντικειμένου του, εφόσον φυσικά αυτοί υπάρχουν στον κύκλο εργασιών 

του.  
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4. Nα καλύψει ασφαλιστικά τον φοιτητή για προσωπικό ατύχημα και 

ατύχημα εφόσον αυτός είναι ανασφάλιστος (βλ. Παράγραφο 6). 

 

Κατά την διάρκεια της παρακολούθησης των δραστηριοτήτων ο φοιτητής 

αναλαμβάνει: 

5. Να ενημερώσει τον φορέα για όλες τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις που 

έχει στο τμήμα του και ενδεχομένως προκαλούν εμπόδια στην 

απρόσκοπτη παρακολούθηση των δραστηριοτήτων  του φορέα. 

6. Να είναι ασφαλισμένος για ασθένεια και ατύχημα. 

7. Να εφαρμόζει όλους τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας 

που θα του υποδειχθούν.  

8. Να σέβεται τα προσωπικά δεδομένα του προσωπικού και των 

συναλλασσόμενων με τον φορέα. 

9. Να ακολουθεί τους κανόνες λειτουργίας του φορέα και να ακολουθεί το 

ωράριο εργασίας που θα του υποδειχθεί. 

10. Να τηρεί τους ενδεδειγμένους κανόνες εχεμύθειας και 

εμπιστευτικότητας για ότι παρακολουθήσει στο χώρο του φορέα.   

11. Να ενημερώνει τον επόπτη εκπαιδευτικό και τους υπευθύνους του 

τμήματος του για κάθε σημαντική μεταβολή στη σχέση του με τον 

φορέα. 

 

Κατά την διάρκεια της παρακολούθησης των δραστηριοτήτων του φορέα από τον 

φοιτητή το τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών αναλαμβάνει: 

12. Να ενημερώσει τον φορέα για την ακαδημαϊκή δυνατότητα του φοιτητή 

να ασκηθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς του Τμήματος. 

13. Να ορίσει έναν εκπαιδευτικό ως επόπτη για την παρακολούθηση της 

επίδοσης του φοιτητή αλλά και την πορεία της εργασιακής του σχέσης με 

τον φορέα. 

14. Να αξιολογήσει την επίδοση του φοιτητή κατά την διάρκεια της άσκησης 

του σε συνδυασμό με την αξιολόγηση του φορέα. 

 

Αιγάλεω …../…../201….. 

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος           Ο Εκπρόσωπος του Εταιρείας        Ο/Η Φοιτητής/ρια 


