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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΩΤΑΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
      

Μνημόνιο κατανόησης 



 

 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΕΡΩΝ 

 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

 

ανάμεσα στους 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

Πόλη, Χώρα 

 

και 

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Πόλη, Χώρα 

 

…………..ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ..(εφεξής οργανισμός υποδοχής) 

και 

…………...ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ..(εφεξής ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) 

 

καταρτίζουν Σύμφωνο Κατανόησης σχετικά με Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, στα πλαίσια του 

οποίου ο οργανισμός υποδοχής θα φιλοξενήσει φοιτητές/τριες του (ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) 

ως ασκούμενους.  

Μέρος 1. Σκοπός 

Με γνώμονα την εκπαίδευση υψηλού επιπέδου ερευνητών και επαγγελματιών με τις απαραίτητες 

ικανότητες και γνώσεις για να αντιμετωπίζουν τις σύγχρονες παγκόσμιες/τοπικές προκλήσεις, το 

(ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) έχει θεσπίσει πρόγραμμα πρακτικής άσκησης με τον οργανισμό 

υποδοχής, το οποίο θα ενισχύσει την εκπαίδευση των φοιτητών και θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν 

τις πρακτικές ικανότητες που θα χρειαστούν στη μελλοντική τους εργασία. Το πρόγραμμα πρακτικής 

άσκησης θα εστιάζει ιδιαίτερα στις επιχειρηματικές γνώσεις και θα στηρίζει την απόκτηση σχετικών 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων από τους φοιτητές που θα συμμετέχουν σε αυτό.  

Μέρος 2. Περίοδος συνεργασίας 

Η περίοδος και το χρονοδιάγραμμα της πρακτικής άσκησης στην οποία θα συμμετέχει ο/η 

φοιτητής/τρια θα έχει συμφωνηθεί κι από τα τρία μέρη (τον οργανισμό υποδοχής, το ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ και τον/την φοιτητή/τρια) πριν ξεκινήσει η πρακτική άσκηση. 



 

Μέρος 3. Περιεχόμενο 

Το περιεχόμενο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης και η μέθοδος ανάθεσης του/της 

φοιτητή/τριας θα καθοριστεί κατόπιν διαβουλεύσεων ανάμεσα στα τρία μέρη (τον οργανισμό 

υποδοχής, το ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ και τον/την φοιτητή/τρια). 

Μέρος 4. Ανάθεση μέντορα για την πρακτική άσκηση 

Ο/η μέντορας του/της φοιτητή/τριας στον οργανισμό υποδοχής θα καθοριστεί κατόπιν 

διαβουλεύσεων ανάμεσα στο (ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) και στον οργανισμό υποδοχής. 

Μέρος 5. Όροι πρακτικής άσκησης 

Ο μέντορας της πρακτικής άσκησης αναλαμβάνει να δίνει αναφορά στο (ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) σχετικά με την πρόοδο του/της φοιτητή/τριας κατά τη διάρκεια του Προγράμματος 

Πρακτικής Άσκησης. Η δομή της αναφοράς θα καθορίζεται από το (ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ). Ο 

επιβλέπων καθηγητής του/της φοιτήτριας στο (ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) θα παρακολουθεί την 

πρόοδο του/της φοιτητή/τριας, σχετικά με το κατά πόσο εκπληρώνει το Πρόγραμμα Πρακτικής 

Άσκησης τους εκπαιδευτικούς του/της στόχους. Με αυτό κατά νου, ο επιβλέπων καθηγητής 

αναλαμβάνει να επικοινωνεί τακτικά με τον/την φοιτητή/τρια προκειμένου να παρακολουθεί την 

πρόοδό του/της, και να τον/την επισκέπτεται αυτοπροσώπως, αν αυτό είναι εφικτό.   

Μέρος 6. Αξιολόγηση 

Ο/η ασκούμενος/η πρέπει να υποβάλει αναφορά πρακτικής άσκησης τόσο στον μέντορα του 

οργανισμού υποδοχής, όσο και στον επιβλέποντα καθηγητή του (ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ), 

μετά το πέρας της πρακτικής του/της άσκησης. Ο μέντορας της άσκησης και ο επιβλέπων καθηγητής 

του (ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) πρέπει να υποβάλουν τις αξιολογήσεις τους στο (ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ), οι οποίες θα βασίζονται στην αναφορά πρακτικής άσκησης. 

Μέρος 7. Κόστη 

Τα λειτουργικά έξοδα της πρακτικής άσκησης θα καθοριστούν κατόπιν διαβουλεύσεων ανάμεσα στον 

οργανισμό υποδοχής και στο (ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ). 

Μέρος 8. Ατυχήματα κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης  

Ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να βγάλει φοιτητική ασφάλιση, αλλά ο οργανισμός υποδοχής και το 

(ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) συμφωνούν να συνεργαστούν για την επίλυση προβλημάτων, 

σχετικών με τυχόν ατυχήματα που μπορεί να υποστεί ο/η φοιτητής/τρια κατά τη διάρκεια της 

πρακτικής του/της άσκησης.  

Μέρος 9. Έξοδα μετακίνησης 

Η κάλυψη των εξόδων μετακίνησης από και προς τον οργανισμό υποδοχής αφήνεται στη διακριτική 

ευχέρεια των τριών μερών (οργανισμός υποδοχής, (ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ), φοιτητής/τρια), 

τα οποία θα αποφασίσουν επ’ αυτού κατόπιν διαβούλευσης. 

Μέρος 10. Διαμονή κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης 

Η μίσθωση καταλύματος/χώρου διαμονής για τον/την φοιτητή/τρια για όσο διαρκέσει η πρακτική 

άσκηση θα αποφασιστεί κατόπιν διαβουλεύσεων ανάμεσα στα τρία μέρη (οργανισμός υποδοχής, 

(ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ), φοιτητής/τρια). 



 

Μέρος 11. Αμοιβή κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης 

Η αμοιβή που θα καταβάλλεται στον/στη φοιτητή/τρια κατά τη διάρκεια της πρακτικής του/της 

άσκησης θα συμφωνηθεί ανάμεσα στα τρία μέρη (οργανισμός υποδοχής, (ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ), φοιτητής/τρια). 

Μέρος 12. Κώδικας διαγωγής κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και 

εμπιστευτικότητα 

Η (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) θα συνυπογράψει Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης με τον/την φοιτητή/τρια, στο οποίο 

ο/η φοιτητής/τρια θα δηλώνει υπεύθυνα ότι θα τηρεί τους κανόνες που έχει θεσπίσει ο οργανισμός 

υποδοχής για τη διεξαγωγή του προγράμματος πρακτικής άσκησης. Συμφωνεί επίσης να ακολουθεί 

τις οδηγίες και να δέχεται επίβλεψη καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Συμφωνεί να τηρεί 

εχεμύθεια. Απαγορεύεται ρητά η διασπορά πληροφοριών από τον/τη φοιτητή/τρια, τις οποίες έχει 

αποκτήσει κατά τη διάρκεια της άσκησης και οι οποίες έχουν κατηγοριοποιηθεί ως απόρρητες από 

τον οργανισμό υποδοχής. 

Μέρος 13. Δημοσίευση αποτελεσμάτων 

Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας ή άλλων προϊόντων της εργασίας του/της 

φοιτητή/τριας κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν διαβουλεύσεων 

με το (ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) και τον οργανισμό υποδοχής. 

Μέρος 14. Περίοδος ισχύος του Μνημονίου Κατανόησης  

Το Μνημόνιο Κατανόησης θα είναι σε ισχύ για πέντε χρόνια, ξεκινώντας από την ημερομηνία 

υπογραφής του από τους υπεύθυνους του (ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) και του οργανισμού 

υποδοχής. 

Μέρος 15. Ακύρωση/ανανέωση του Μνημονίου Κατανόησης 

Σε περίπτωση που το (ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) ή ο οργανισμός υποδοχής θελήσει να ακυρώσει 

τη συμφωνία που περιγράφεται στο παρόν Μνημόνιο Κατανόησης, οφείλει να ενημερώσει 

τουλάχιστον έξι μήνες πριν. Η πρόθεση αυτή θα πρέπει να κατατεθεί γραπτώς. Η απόφαση 

ανανέωσης του συμφωνητικού θα πρέπει να παρθεί από κοινού κι από τα δύο μέρη, και να εκφραστεί 

επισήμως τουλάχιστον έξι μήνες πριν τη λήξη της ισχύος του Μνημονίου Κατανόησης. 

Μέρος 16. Άλλα 

Προσθήκες ή τροποποιήσεις στα όσα προβλέπει το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης μπορούν να γίνουν 

οποτεδήποτε, κατόπιν διαβουλεύσεων και συμφωνίας ανάμεσα στα δύο μέρη. 

Θα εκτυπωθούν δύο αντίτυπα του Μνημονίου Κατανόησης. Κάθε ένα τους θα υπογραφεί και από τα 

δύο μέρη, το (ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) και τον οργανισμό υποδοχής. Κάθε μέρος θα διατηρεί 

από ένα αντίτυπο.  

 

 

Για το ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Για το ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 



 

 

_______________________________ ______________________________ 

ΟΝΟΜΑ ONOMA 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 

 

Ημερομηνία: Ημερομηνία: 

_______________________________ ___________________________ 


