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  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ          

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  28/04/2022  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 06/28-04-2022    Αριθ. Απόφασης:  096/2022 

 

Στη Ρόδο σήμερα την 28η Απριλίου  του  2022  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 
17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε   Τακτική Συνεδρίαση  Δια 

Ζώσης Κεκλεισμένων των Θυρών, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου και Ταυτόχρονα με 
Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 65 και 67, του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74, του 
Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018), των Άρθρων 95 και 96, του Ν.3463/2006, 

σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού 

της διάδοσης του (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020), στον Ν.4830/2021 Άρθρο 67, και 
στην εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 643/24-09-2021 «Σύγκληση & λειτουργία των 

Συλλογικών Οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας», παρουσία του Δημάρχου Ρόδου                       
κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/20520/20.04.2022  

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία 
δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς 
Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 

Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 
(ΦΕΚ Α΄133/2018) και 95 του Ν.3463/2006. 

 
    ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ –

Αντιδήμαρχος 

25.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
26.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -

Αντιδήμαρχος  

3.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – Αντιδήμαρχος 

27.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης 

«ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

Αντιδήμαρχος 
28.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 29.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 30. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  

8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ –   
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Αντιδήμαρχος 

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
 

11.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
31. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

12.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 32. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

13.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
33. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

14.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 34. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

15.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 
 

16.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Αντιδήμαρχος   

17.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-            

Πρόεδρος Δ.Σ. 

35. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης 

«ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

18.ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
36.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-
Γραμματέας Δ.Σ 

19.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

37.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 20.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 
Αντιδήμαρχος 

38.ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

21.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος   

22.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -

Αντιδήμαρχος   

23.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος   

24.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

     

    ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 
7.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
(δικ/νος) 

2.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 
8.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

3.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (δικ/νος) 9.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

4.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
 
10.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

(δικ/νος) 

5.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΡΟΔΟΥ 

11.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

6.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 
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Παρούσα στη Συνεδρίαση είναι η Γενική Γραμματέας του Δήμου Ρόδου                        
κα Κυριακή Νικολαϊδου. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα 
(49) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται   οι τριάντα οκτώ  (38), ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της 
Συνεδρίασης.  

 
Θ Ε Μ Α 15ο: Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Μητροπολιτικού 
Κολλεγίου και του Δήμου Ρόδου, με αντικείμενο την κλινική άσκηση 

φοιτητών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.                             
 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Τριάντος εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπόψη των 
μελών του Σώματος την υπ’ αριθ. 2170/2022 εισήγηση της Διεύθυνσης 

Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας για το ανωτέρω θέμα, που αναλυτικά έχει ως 
εξής: 

 

Θέμα: Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Μητροπολιτικού Κολεγίου και του Δήμου μας 

με αντικείμενο την κλινική άσκηση Φοιτητών του Μητροπολιτικού 

Κολλεγίου ΑΕΕ. 

 

Παρακαλούμε για την έγκριση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ 

Μητροπολιτικού Κολεγίου και του Δήμου μας, με αντικείμενο την κλινική άσκηση 

Φοιτητών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου ΑΕΕ. 

 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ 

ΑΕΕ 

 

Στην Ρόδο σήμερα ...... μεταξύ αυτών: 

Α. Της ………………………………………………………………………………………………………………………..» 

που εδρεύει στην ……………………. Τ.Κ……………….. με ΑΦΜ ………………………….της 

ΔΟΥ……………………. 

νομίμως εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσης 

από………………………………………… 

[εφεξής καλούμενο το ....................................... ]. 

 

Β. Της εταιρείας με την επωνυμία ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΕΕ, που εδρεύει 

στο Μαρούσι, στην οδό Σωρού 74, με ΑΦΜ 094286857 της ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ [στο 

εξής χάριν συντομίας ως το «Κολλέγιο»], νομίμως εκπροσωπούμενης για την 

υπογραφή της παρούσης από την Διευθύνουσα σύμβουλο κα Ροδοπούλου Καλλιόπη 

συμφωνούνται τα εξής: 

 

1. Το Κολλέγιο επιθυμεί να συνεργαστεί με το Κέντρο, προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση των φοιτητών του στις εγκαταστάσεις 

του. Το δε Κέντρο αναλαμβάνει να παρέχει τις αναγκαίες διευκολύνσεις και 

προσβάσεις στους φοιτητές του Κολλεγίου, για την πραγματοποίηση της 

πρακτικής τους άσκησης στους χώρους του και την επίβλεψη αυτής όπως 

προβλέπεται από το ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών. 

 

2. Η ίδρυση και λειτουργία του «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ» διέπεται από 

τις διατάξεις του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ.Α΄/25-08-2008) όπως 

τροποποιήθηκαν στη συνέχεια από τις παρακάτω διατάξεις: α) του άρθρου 

45 του Νόμου 3848/19-5-2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄/19-05-2010), β) του άρθρου 

ΑΔΑ: ΨΡ40Ω1Ρ-Β7Π



4/19 
 

πρώτου, παρ. Θ, υποπαρ. Θ.7, περίπτ.2 του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 

222/τ.Α΄/12-11-2012), γ) της παρ.6 άρθρου 7 της ΠΝΠ της 19.11.2012 

(ΦΕΚ Α΄229/19-11-2012), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 30 του Ν. 

4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18/25.01.2013), δ) του άρθρου 9 του 4076/2012 

«Ρυθμίσεις Θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 159 Α΄/2012) και ε) του άρθρου 75 παρ. 1 του Ν.4310/2014 

(ΦΕΚ 258/τ.Α΄/08- 12-2014). 

3. Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έχει λάβει άδεια λειτουργίας Κολλεγίου από το 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας Δια Βίου Μάθησης δυνάμει της υπ΄ αριθμ. Υ.Α. 

94537/ΙΑ/15-07-2013, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ υπ΄αριθμ. 

1788/τ.Β΄/24-07- 2013, άδεια η οποία στη συνέχεια 

τροποποιήθηκε/επικαιροποιήθηκε ως ακολούθως: α) με την υπ΄ 

αριθ.169635/Κ1/12-10-2016 (ΦΕΚ 3445/Β΄/25-10-2016) απόφαση 

τροποποίησης αδείας, β) με την υπ΄ αριθμ. 3219/Κ1/9-1-2017 (ΦΕΚ 

198/Β΄/30-1-2017) απόφαση επικαιροποίησης Αδείας, γ)με την 

υπ΄αριθ.101588/Κ1/20-6-2018 (ΦΕΚ 2814/ΒΕpt;α΄/16-7-2018) απόφαση 

τροποποίησης Αδείας, δ) με την υπ΄αριθ.189744/Κ1/7-11-2018 (ΦΕΚ 

5204/Β΄/20- 11-2018) απόφαση τροποποίησης Αδείας, ε) με την 

υπ΄αριθ.199157/Κ1/20-11-2018 (ΦΕΚ 5415/Β΄/3-12-2018) απόφαση 

τροποποίησης Αδείας, στ) με την υπ΄αριθ.43998/Κ1/22-3-2019 (ΦΕΚ 

1213/Β΄/10-4-2019) απόφαση επικαιροποίησης Αδείας Κολλεγίου, την 

υπ΄αριθμ.53521/Κ1/23-04-2019 (ΦΕΚ 1402/Β΄/23-04-2019) απόφαση 

τροποποίησης άδειας Κολλεγίου, την υπ΄ αριθμ. 145376/Κ1/23-09-2019 

(ΦΕΚ3557/Β΄/23-09-2019) απόφαση τροποποίησης άδειας Κολλεγίου, την 

υπ΄αριθμ.189769/Κ1/19-12-2019 (ΦΕΚ 4699-Β’ /19-12-2019) απόφαση 

τροποποίησης άδειας Κολλεγίου και την υπ΄ αριθμ. 177261/Κ1/29-12-2020 

(ΦΕΚ 6119/Β΄/31-12-2020) απόφαση τροποποίησης άδειας Κολλεγίου. 

 

4. Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, σε συνεργασία με δημόσια Βρετανικά 

Πανεπιστήμια, προσφέρει πιστοποιημένα Πανεπιστημιακά προγράμματα 

σπουδών στα γνωστικά αντικείμενα της Ψυχολογίας και της Ειδικής Αγωγής 

μεταξύ άλλων. Πρόκειται για τριετή προγράμματα που οδηγούν σε τίτλους, 

όπως BSc (Hons) Psychology. 

 

5. Σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών, πραγματοποιείται σε συγκεκριμένες 

περιόδους κλινική άσκηση των φοιτητών σε χώρους νοσηλείας, 

ψυχοκοινωνική υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών υγείας. Στο πλαίσιο της 

υλοποίησης των προγραμμάτων είναι σημαντική η συνεργασία του 

Μητροπολιτικού Κολλεγίου με το Κέντρο………………………………………………………..    

Η συνεργασία αυτή συνίσταται στην υποδοχή εκ μέρους ………………φοιτητών 

των ανωτέρω προγραμμάτων για την πραγματοποίηση της κλινικής τους 

άσκησης στις δράσεις 

της………………………………..……………………………………………………………………………………

……………………………………………. 

 

6. Επισημαίνεται ότι με βάση την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (βλ. Άρθρο 

7, ΦΕΚ 229/Α/19.11.2012) του Μνημονίου 3, οι απόφοιτοι του 

Μητροπολιτικού Κολλεγίου τόσο με προπτυχιακούς τίτλους σπουδών 

(Bachelors), όσο και με μεταπτυχιακούς (Masters) που αυτό προσφέρει σε 

συνεργασία με αναγνωρισμένα δημόσια Πανεπιστήμια της Μ.Βρετανίας, 

λαμβάνουν την αναγνώρισή τους στο Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της 

Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) του Υπουργείου Παιδείας. 
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7. Ρητώς ορίζεται ότι, η σύμφωνα με την παρούσα ανάληψη εκ μέρους του 

Κέντρου της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Κολλεγίου, γίνεται με 

αποκλειστικό και μόνον σκοπό την προαγωγή της γνώσης και την πρακτική 

άσκηση και προετοιμασία αυτών, δεδομένης και της εξειδίκευσης του Κέντρου 

σε θέματα αποκατάστασης. 

 

8. Η διαδικασία κλινικής άσκησης διεκπεραιώνεται από το αρμόδιο προσωπικό 

του Κέντρου, σε συνεργασία με το ακαδημαϊκό προσωπικό του Κολλεγίου. 

Συγκεκριμένα, στον κλινικό χώρο η εκπαίδευση προάγεται από τους κλινικούς 

εκπαιδευτές που ορίζει το Κέντρο και θα διεξάγεται σε συγκεκριμένες ώρες 

και χώρους που θα καθοριστούν από κοινού με τους Υπεύθυνους Κλινικής 

Πρακτικής του Κολλεγίου, εντός του Κέντρου. 

 

9. Ως υπεύθυνος για το συντονισμό των εκπαιδευόμενων θα ορισθεί ο εκάστοτε 

Προϊστάμενος του Κέντρου, ο οποίος θα έχει και την ευθύνη επικοινωνίας, με 

τους αντίστοιχους υπεύθυνους του Κολλεγίου. 

 

10. Οι κλινικοί εκπαιδευτές του Κέντρου έχουν την ευθύνη της επίβλεψης, της 

καθοδήγησης, καθώς και της ανάθεσης έργου στους εκπαιδευόμενους 

φοιτητές. 

 

11. Στις αρμοδιότητες του ανωτέρω εκπαιδευτή είναι, επίσης, η τήρηση 

παρουσιολογίου, ο έλεγχος της έγγραφης αξιολόγησης και παρέμβασης από 

το φοιτητή, καθώς και της επικοινωνίας με το προσωπικό του Κολλεγίου. 

 

12. Οι ανωτέρω εκπαιδευτές έχουν, επίσης, την ευθύνη της αξιολόγησης των 

φοιτητών. 

 

13. Η πρακτική άσκηση του προγράμματος Ψυχολογίας πραγματοποιείται στο 

ακαδημαϊκό έτος του Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ του 2022-2023 και εντάσσεται στο 

μάθημα Πρακτική Άσκηση. Η πρακτική άσκηση υλοποιείται στο β΄ εξάμηνο 

κάθε ακαδημαϊκού έτους, ήτοι από Φεβρουάριο έως Ιούνιο. Προβλέπεται η 

συμμετοχή …… φοιτητών, με εβδομαδιαία παρουσία. Κάθε φοιτητής 

προβλέπεται να ασκείται 2 έως 5 ημέρες την εβδομάδα για έως και 5.5 ώρες 

ημερησίως. Το διάστημα πρακτικής αφορά την περίοδο από αρχές 

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ του 2022 έως και Ιούνιο του 2023, όπου οι φοιτητές μπορούν 

είτε να ασκούνται παράλληλα είτε διαδοχικά, αναλόγως τη διαθεσιμότητα του 

φορέα υποδοχής. 

 

Ι. Ειδικότερα, η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει τη συμμετοχή, 

παρακολούθηση και αν κριθεί εφικτό- ανάληψη, δράσεων αξιολόγησης, 

υποδοχής αιτημάτων, κλινικής εκτίμησης, παραπομπής, ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης και παρέμβασης, όπως συναντήσεις ψυχοθεραπευτικών 

συνεργασιών, συμβουλευτικής, δημιουργικής απασχόλησης και ειδικών 

θεραπειών, σε ομαδική ή ατομική βάση. Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα 

πρακτικής προβλέπει την πλαισίωση της άσκησης των φοιτητών, μέσω της 

συμμετοχής σε διεπιστημονικής ομάδες, πιθανές εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες 

και την οικοδόμηση συνεργασίας εποπτείας με ειδικό ψυχικής υγείας που 

ανήκει στο πλαίσιο. 

ΙΙ. Οι φοιτητές οφείλουν να καλύψουν .... ώρες πρακτικής άσκησης, με 

βάση και τη διαθεσιμότητα του εκάστοτε φορέα πρακτικής άσκησης και έπειτα 

από συνεννόηση με τα πρόσωπα αναφοράς του σε αυτόν. Ταυτόχρονα, έχουν 

την υποχρέωση να καταγράφουν τις ώρες που συμπληρώνουν και να 

προσκομίσουν στον υπεύθυνο επόπτη φόρμα αξιολόγησής τους, μετά το 
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πέρας της συνεργασίας με το πλαίσιο. 

ΙΙΙ. Οι φοιτητές οφείλουν προς ενημέρωση και εφαρμογή την υπ΄ αριθμ. 

Δ1α/Γ.Π. οικ. 52796 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3959/27-8-2021, τ.Β΄) 

τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στον ΟΚΑΝΑ και στα Κέντρα Πρόληψης των 

Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας. 

14. Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από αρχές Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ του 2022 και θα 

διαρκέσει για ένα (1) έτος (δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα), έως το τέλος του 

αρχές Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ του 2023. Η διάρκεια του παρόντος μετά τη λήξη του θα 

ανανεώνεται κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης των μερών. 

 

15. Ως χρόνος λήξης της συνεργασίας ορίζεται ο Ιούνιος 2023. 

 

16. Το Κέντρο ουδεμία οικονομική ή ασφαλιστική υποχρέωση έχει έναντι των 

εκπαιδευόμενων φοιτητών. 

 

17. Οι εκπαιδευόμενοι θα ακολουθούν με ακρίβεια και συνέπεια τα ωράρια που ο 

Διευθυντής ή οι υπεύθυνοι των ως άνω τμημάτων έχουν ορίσει, σε 

συνεργασία με τους Υπεύθυνους Κλινικής Πρακτικής του Κολλεγίου, και τα 

οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το βασικό σκοπό της παρούσας 

σύμβασης όπως αναφέρεται παραπάνω χωρίς να γίνεται κατάχρηση για τους 

Εκπαιδευόμενους από το Κέντρο. 

 

18. Το Κέντρο υποχρεούται να εφαρμόζει το σύνολο των διατάξεων της εργατικής 

νομοθεσίας που αφορούν αποκλειστικά την υγιεινή και την ασφάλεια των 

εργαζομένων (αρθρ. 660-0663 Αστικού Κώδικα). Το Κολλέγιο αναλαμβάνει 

να καταβάλλει τις τυχόν εργοδοτικές εισφορές που προβλέπονται όσον αφορά 

τις συμβάσεις πρακτικής όπως η παρούσα. 

 

19. Σε περίπτωση αυθαίρετης απουσίας ή καθυστέρησης κατά την προσέλευση ή 

άλλων παραπτωμάτων της/ου Εκπαιδευόμενης/ου, θα ενημερώνεται άμεσα ο 

επόπτης πρακτικής άσκησης του Κολλεγίου σε περίπτωση δε πρόωρης μη 

αιτιολογημένης αναχώρησης της/ου εκπαιδευόμενης/ου από το Κέντρο θα 

ενημερώνεται εγγράφως ο επόπτης πρακτικής άσκησης του Κολλεγίου. 

 

20. Ο Διευθυντής του Κέντρου έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διακοπή της 

πρακτικής για σοβαρούς και αιτιολογημένους λόγους και να ενημερώσει 

ανάλογα τον επόπτη του Κολλεγίου. 

21. Το Κέντρο καθορίζει το τμήμα/ ή τμήματα που θα απασχοληθεί η/ο 

Εκπαιδευόμενη/ος σύμφωνα με τις ανάγκες της και τον τομέα εκπαίδευσης 

της/του Εκπαιδευόμενης/ου. 

 

22. Η όλη διαδικασία της κλινικής/πρακτικής άσκησης των φοιτητών 

πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Κέντρου, με βάση και μόνον την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

 

23. Η συμμετοχή των φοιτητών έχει αποκλειστικά και μόνον εκπαιδευτικό σκοπό 

και θα διεξάγεται υπό τη συνεχή και απρόσκοπτη καθοδήγηση και εποπτεία 

των πιο πάνω κλινικών εκπαιδευτών του. 

 

24. Οι φοιτητές ουδεμία ανάμειξη, εμπλοκή ή πρωτοβουλία θα έχουν ή θα 

αναλαμβάνουν αναφορικά με τις σχέσεις του Κέντρου με τους ασθενείς του, 

με τους οποίους αυτοί θα έρχονται σε επαφή, μόνον κατόπιν υποδείξεως του 

και μόνον στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος και για την 
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προαγωγή και διεκπεραίωση της πρακτικής τους άσκησης. 

 

25. Η εν γένει εμφάνιση, παρουσία, περιβολή και συμπεριφορά των φοιτητών 

εντός του Κέντρου θα τελούν υπό τη συνεχή και απρόσκοπτη καθοδήγηση και 

έλεγχο του υπεύθυνου εγκατάστασης ή/και των κλινικών εκπαιδευτών. 

 

26. Τα μέρη επιθυμούν στο πλαίσιο του παρόντος να θέσουν τις προϋποθέσεις 

μετάδοσης των εμπιστευτικών πληροφοριών και να ορίσουν τους κανόνες για 

τη ρύθμιση της χρήσης και της προστασίας των εν λόγω πληροφοριών. 

 

27. Ειδικότερα, ως «Εμπιστευτικές πληροφορίες» είτε προφορικές είτε έγγραφες 

νοούνται χωρίς περιορισμό όλες οι πληροφορίες που ανήκουν κατά κυριότητα 

στο Κέντρο, στο Κολλέγιο και στα συνεργαζόμενα με αυτό πανεπιστήμια που 

αφορούν οικονομικά στοιχεία, αμοιβές, μαθητολόγια, προσωπικά δεδομένα 

ασθενών, φοιτητών και προσωπικού του Κέντρου ως και του Κολλεγίου, 

περιεχόμενο ακαδημαϊκών προγραμμάτων, προγράμματα πρακτικής άσκησης, 

συνεργασίες με άλλους φορείς, συζητήσεις, σχέδια, στρατηγικές, 

σχεδιαγράμματα, προτάσεις, συμβάσεις, κάθε άλλο εμπιστευτικό ζήτημα που 

σχετίζεται με το Κέντρο και το Κολλέγιο ή με κάποια από τις δραστηριότητές 

τους, είτε υφίστανται κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας είτε 

ανακύπτουν μετά. 

 

28. Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέρη αναλαμβάνουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

 

α. Αναγνωρίζουν ότι οποιαδήποτε ή/και όλες οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες 

που λαμβάνονται και αποκαλύπτονται υπό το καθεστώς αυστηρής 

εμπιστευτικότητας και ότι αποτελούν σημαντικά και εμπιστευτικά στοιχεία των 

μερών. 

β. Να θεωρούν και να διαφυλάττουν ως εμπιστευτικές όλες τις Εμπιστευτικές 

Πληροφορίες που λαμβάνουν κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους. 

γ. Να μην αποκαλύπτουν τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε άλλους 

συνεργάτες ή σε τρίτους, παρά μόνο εάν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση 

του έργου που έχουν αναλάβει και μόνον μετά από σχετικές γραπτές οδηγίες 

και έγγραφη συγκατάθεση. δ. Αναλαμβάνουν να μεταχειρίζονται τις 

Εμπιστευτικές Πληροφορίες με την ίδια προσοχή που θα επιδείκνυαν εάν οι 

Εμπιστευτικές Πληροφορίες αφορούσαν τα ίδια. Επίσης, αναλαμβάνουν να 

περιορίσουν τη διασπορά των Εμπιστευτικών Πληροφοριών, κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε γνώση τους να λαμβάνουν μόνο οι εργαζόμενοι που εκτελούν 

ενέργειες που δικαιολογούν την ανάγκη γνώσεως των Εμπιστευτικών 

Πληροφοριών. Τα μέρη θα ευθύνονται για τις πράξεις και τις παραλείψεις 

των υπαλλήλων τους (είτε παραμένουν είτε έχουν αποχωρήσει από αυτά). 

 

29.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Τα συμβαλλόμενα μέρη αμοιβαίως 

Συμφωνούν και αναγνωρίζουν ότι εφαρμόζουν εντός των οργανισμών τους, 

όλους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς οι οποίοι αφορούν στην 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το ισχύον εθνικό, 

ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων και 

ιδιωτικού απορρήτου και ιδίως με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας των 

Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 (GDPR) (στο εξής «ΓΚΠΔ») και τον 

Ν.4624/2019 με τις διατάξεις του οποίου ορίζονται μέτρα Εφαρμογής του 

GDPR και ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2016/680. 

 

30. Όταν στο παρόν συμφωνητικό περιέχονται οι ορισμοί «Υπεύθυνος 
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Επεξεργασίας, «Υποκείμενο των Δεδομένων», «Προσωπικά Δεδομένα», 

«Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων», «Παραβίαση Προσωπικών 

Δεδομένων» και «Εποπτική Αρχή» ή όπου ένας ή περισσότεροι από αυτούς 

τους ορισμούς απουσιάζουν, αυτοί οι ορισμοί θα έχουν το ίδιο νόημα όπως 

στον ΓΚΔΠ και οι συγγενείς όροι τους θα ερμηνεύονται αναλόγως. 

 

31. Τα Συμβαλλόμενα λοιπόν Μέρη θα επεξεργάζονται αυτόνομα τα Προσωπικά 

Δεδομένα που έλαβε το κάθε μέρος από το άλλο για τους σκοπούς του 

παρόντος συμφωνητικού. 

 

32. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, σε σχέση με τη χρήση αυτών των Δεδομένων 

εντός του οργανισμού τους, θα έχουν έκαστο μέρος τον ρόλο του 

Ανεξάρτητου Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων τόσο προς το άλλο 

μέρος όσο και προς τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα Προσωπικά 

Δεδομένα. 

 

33. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη διασφαλίζουν ότι τα Δεδομένα που επεξεργάζεται 

κάθε ένα από αυτά για τους σκοπούς του παρόντος γίνεται σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

συμπεριλαμβανομένου του ΓΚΠΔ. 

 

34. Ειδικότερα, κάθε είδους επεξεργασία πρέπει να διέπεται από τις Αρχές 

Επεξεργασίας όπως περιγράφονται στην εκάστοτε νομοθεσία. 

 

35. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος αναλαμβάνει να ενημερώσει τα Υποκείμενα των 

Προσωπικών Δεδομένων που επεξεργάζεται σχετικά με τα αναλυτικά στοιχεία 

ταυτότητας και επικοινωνίας του (με σκοπό τη διευκόλυνση των Υποκείμενων 

στην υποβολή αιτημάτων ή για περαιτέρω παροχή πληροφοριών για τη 

διαχείριση των Προσωπικών Δεδομένων ή για την άσκηση των 

προβλεπόμενων εκ του νόμου δικαιωμάτων τους) καθώς και για όλα τα 

οριζόμενα στα άρθρα 13 και 14 του ΓΚΠΔ (π.χ. για τους σκοπούς και το είδος 

της επεξεργασίας που πραγματοποιεί, τους αποδέκτες των Δεδομένων, τα 

δικαιώματα του Υποκείμενου κτλ.) 

 

36. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να εφαρμόσουν κατάλληλα και επαρκή 

μέτρα ασφαλείας για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που 

επεξεργάζονται για τους σκοπούς του παρόντος συμφωνητικού από κινδύνους 

ακούσιας ή παράνομης καταστροφής, απώλειας (συμπεριλαμβανομένων 

τυχαίων συμβάντων), πρόσβασης, τροποποίησης ή μη εξουσιοδοτημένης 

αποκάλυψης. 

 

37. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση πρόσβασης σε 

Προσωπικά Δεδομένα που λαμβάνονται από το άλλο μέρος, να επιτρέπεται 

τούτο σε περιορισμένο μόνον αριθμό ατόμων και στο βαθμό που είναι 

απαραίτητο για τους σκοπούς του παρόντος συμφωνητικού. 

38. Επιπρόσθετα, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που 

είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα Δεδομένα Προσωπικού 

Χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν 

υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας. 

 

39. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως το άλλο μέρος για 

οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
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λαμβάνει χώρα κατά την εκτέλεση του παρόντος, γνωστοποιώντας χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση την παραβίαση ή την ανάκληση της 

συγκατάθεσης Δεδομένων στη Αρχή Προστασίας Δεδομένων, εφόσον αυτό 

απαιτείται κατά τις προβλέψεις του άρθρου 33 του ΓΚΠΔ καθώς και 

ανακοινώνοντας την πιο πάνω παραβίαση ή ανάκληση στο Υποκείμενο των 

Προσωπικών Δεδομένων, εφόσον αυτό απαιτείται κατά τις προβλέψεις του 

άρθρου 34 του ΓΚΠΔ. 

 

40. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν για τη βέλτιστη αμοιβαία συνεργασία 

τους στην περίπτωση κατά την οποία ένα από αυτά γίνεται αποδέκτης 

αιτήματος που αφορά στην άσκηση δικαιωμάτων Υποκειμένου των 

Δεδομένων-όπως τούτο προβλέπεται από τα άρθρα 12 επ. του ΓΚΠΔ-ή ένα 

από αυτά έχει λάβει ένα αίτημα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων που αφορά 

σε διαδικασία επεξεργασίας που εμπίπτουν στο πεδίο επεξεργασίας του άλλου 

μέρους. 

 

41. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη εγγυώνται το ένα στο άλλο ότι έχουν λάβει όλα τα 

εύλογα μέτρα για να ενημερώσουν και να εξασφαλίσουν, όπου απαιτείται, τη 

συγκατάθεση των εργαζομένων και των παρόχων υπηρεσιών εκάστου μέρους, 

προκειμένου να επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα αυτών των 

προσώπων (εργαζόμενοι και πάροχοι υπηρεσιών) για τους σκοπούς της 

παρούσας. 

42. Επιπρόσθετα, τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να κοινολογήσουν σε 

σχετικά με το παρόν συμφωνητικά σε τρίτα μέρη-εκτελούντες την επεξεργασία 

(π.χ. τρίτους παρόχους υπηρεσιών) τέτοια προσωπικά δεδομένα προκειμένου 

να εκπληρώσουν τους όρους του παρόντος στο βαθμό που είναι απαραίτητο 

για την εκτέλεση των υπηρεσιών ή για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης. 

 

43. Με την επιφύλαξη διατάξεων του εθνικού δικαίου, και τα δύο μέρη πρέπει να 

διαγραφούν ή να επιστρέφουν όλα τα προσωπικά δεδομένα κατά τη 

λύση/λήξη του παρόντος. 

 

44. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη διαβιβάζουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο 

σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής ένωσης ή/και σε διεθνείς οργανισμούς 

κατόπιν διασφάλισης τήρησης επαρκών εγγυήσεων για την προστασία αυτών, 

ειδικότερα υπό τη μορφή σύναψης μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και 

του εν λόγω τρίτου μέρους, των σχετικών τυποποιημένων συμβατικών 

ρητρών για διασυνοριακές διαβιβάσεις από την Ένωση σε τρίτες χώρες που 

ισχύουν για Υπεύθυνους Επεξεργασίας και Εκτελούντες Επεξεργασίας κατά 

περίπτωση, όπως αυτές έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή επιτροπή και 

ισχύουν. 

 

45. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος συμφωνεί να υποβάλλεται σε τακτικούς και 

έκτακτους ελέγχους , συμπεριλαμβανομένων και επιθεωρήσεων, που 

διεξάγονται από ένα εξ αυτών ή από τρίτους, εξ ονόματος του εν λόγω 

μέρους, ύστερα από προηγούμενη [έγγραφη ή/και ηλεκτρονική] 

γνωστοποίηση στο συμβαλλόμενο μέρος που πρόκειται να διενεργηθεί η 

συμμόρφωση που αφορά στην Προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για 

τη διενέργεια του ελέγχου παρέχονται από έκαστο των συμβαλλόμενων 

οποιεσδήποτε απαραίτητες πληροφορίες προς απόδειξη της συμμόρφωσης 

των μέρων με τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο ΓΚΠΔ. Επιπρόσθετα, κάθε 

συμβαλλόμενο μέρος ενημερώνει αμέσως το άλλο μέρος εάν του ζητηθεί να 
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ενεργήσει κατά των διατάξεων του ΓΚΠΔ ή άλλου νόμου περί Προστασίας 

δεδομένων της ΕΕ ή ενός κράτους μέλους. 

 

46. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι κανείς από τους όρους του παρόντος 

δεν τα απαλλάσσει από τις δικές τους άμεσες νομικές ευθύνες και 

υποχρεώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΓΚΠΔ. Η χρήση δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνονται από το εκάστοτε συμβαλλόμενο 

μέρος ακολουθεί τις ίδιες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει κάθε μέρος για τη 

νόμιμη επεξεργασία και ασφάλεια αυτών εντός του οργανισμού του. 

 

47. Με την επιφύλαξη των υποχρεωτικών διατάξεων του εθνικού δικαίου, καμία 

ευθύνη δε θα αποδοθεί για τυχόν εσφαλμένη ή παράνομη επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων που κάθε συμβαλλόμενο μέρος πραγματοποιεί εντός 

του οργανισμού του. 

 

48. Σε περίπτωση που μη σύννομη Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων του 

ενός συμβαλλόμενου μέρους προκαλέσει ζημία στο άλλο συμβαλλόμενο 

μέρος (από αξιώσεις τρίτων ή υποκείμενων των προσωπικών δεδομένων), οι 

σχετικές εθνικές διατάξεις περί αξίωσης αποζημίωσης τυγχάνουν εφαρμογής. 

 

49. Η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους ισχύοντες 

νόμους και κανονισμούς για την προστασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα θεωρείται ουσιώδης παραβίαση του παρόντος συμφωνητικού. 

 

50. Το Κέντρο, πέραν των ανωτέρω, ουδεμία άλλη ευθύνη φέρει έναντι του 

Κολεγίου, του προσωπικού του και των φοιτητών του, όσον αφορά 

εκπαιδευτικά θέματα, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνο και αρμόδιο είναι 

το Κολλέγιο. 

 

51. Το Κολλέγιο είναι επίσης αποκλειστικά και μόνον υπεύθυνο για την 

ασφαλιστική κάλυψη των φοιτητών του σε ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής 

του κατά την κλινική τους άσκηση στο Κέντρο. 

 

52. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους σ΄ αυτήν όρους και συμφωνίες, και 

συμπληρωματικά, από τις διατάξεις του Νόμου, θα ερμηνεύεται δε πάντοτε 

σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή 

την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, υπάγεται στην αποκλειστική 

αρμοδιότητα των καθ΄ ύλην αρμόδιων Δικαστηρίων της Αθήνας. 

 

 

53. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ: Προϋπόθεση 

για την πραγματοποίηση της άσκησης των φοιτητών στην Επιχείρηση είναι ο 

εμβολιασμός τους. Ειδικότερα, οι φοιτητές κατά την πρώτη ημέρα της 

πρακτικής τους άσκησης θα πρέπει να προσκομίσουν στην Επιχείρηση το 

πιστοποιητικό εμβολιασμού τους ενώ οφείλουν να συμμορφώνονται με τους 

κανόνες προστασίας κατά του κορωνοϊού που υιοθετεί η Επιχείρηση. 

 

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) πρωτότυπα, εκ 

των οποίων ένα (1) έλαβε το Κολλέγιο και ένα (1) το Κέντρο, η οποία, αφού 

οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν απόλυτα στο περιεχόμενό της, υπογράφηκε 

από τους πιο πάνω νόμιμους εκπροσώπους της, όπως ακολουθεί: 
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              ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
Για το Κολλέγιο                                                             Για το Κέντρο 

 

 

     Γεώργιος-Ευθύμιος Τριάντος 

 

 

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής 

και Υγείας 

 
 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ 

Σοκορέλος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
 

 Την υπ’ αρ. 2170/2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής 
και Υγείας, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018), του 
άρθρου 93 του Ν.3463/2006, 

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί 
τριάντα οκτώ (38) παρόντων μελών  του Δημοτικού Συμβουλίου στο 
συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν «ΥΠΕΡ» και τα τριάντα οκτώ μέλη. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Μητροπολιτικού Κολλεγίου και του 
Δήμου Ρόδου, με αντικείμενο την κλινική άσκηση φοιτητών του 
Μητροπολιτικού Κολλεγίου, όπως παρατίθεται κατωτέρω: 

                    
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ 

ΑΕΕ 

 

Στην Ρόδο σήμερα ...... μεταξύ αυτών: 

Α. Της ………………………………………………………………………………………………………………………..» 

που εδρεύει στην ……………………. Τ.Κ……………….. με ΑΦΜ ………………………….της 

ΔΟΥ……………………. 

νομίμως εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσης 

από………………………………………… 

[εφεξής καλούμενο το ....................................... ]. 

 

Β. Της εταιρείας με την επωνυμία ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΕΕ, που εδρεύει 

στο Μαρούσι, στην οδό Σωρού 74, με ΑΦΜ 094286857 της ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ [στο 

εξής χάριν συντομίας ως το «Κολλέγιο»], νομίμως εκπροσωπούμενης για την 

υπογραφή της παρούσης από την Διευθύνουσα σύμβουλο κα Ροδοπούλου Καλλιόπη 

συμφωνούνται τα εξής: 

 

1. Το Κολλέγιο επιθυμεί να συνεργαστεί με το Κέντρο, προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση των φοιτητών του στις εγκαταστάσεις 

του. Το δε Κέντρο αναλαμβάνει να παρέχει τις αναγκαίες διευκολύνσεις και 

προσβάσεις στους φοιτητές του Κολλεγίου, για την πραγματοποίηση της 

πρακτικής τους άσκησης στους χώρους του και την επίβλεψη αυτής όπως 
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προβλέπεται από το ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών. 

 

2. Η ίδρυση και λειτουργία του «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ» διέπεται από 

τις διατάξεις του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ.Α΄/25-08-2008) όπως 

τροποποιήθηκαν στη συνέχεια από τις παρακάτω διατάξεις:                

α) του άρθρου 45 του Νόμου 3848/19-5-2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄/19-05-2010), 

β) του άρθρου πρώτου, παρ. Θ, υποπαρ. Θ.7, περίπτ.2 του Ν. 4093/2012 

(ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12-11-2012), γ) της παρ.6 άρθρου 7 της ΠΝΠ της 

19.11.2012 (ΦΕΚ Α΄229/19-11-2012), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 30 

του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18/25.01.2013), δ) του άρθρου 9 του 

4076/2012 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 159 Α΄/2012) και ε) του άρθρου 75 παρ. 1 του 

Ν.4310/2014 (ΦΕΚ 258/τ.Α΄/08- 12-2014). 

 

3. Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έχει λάβει άδεια λειτουργίας Κολλεγίου από το 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας Δια Βίου Μάθησης δυνάμει της υπ΄ αριθμ. Υ.Α. 

94537/ΙΑ/15-07-2013, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ υπ΄αριθμ. 

1788/τ.Β΄/24-07-2013, άδεια η οποία στη συνέχεια 

τροποποιήθηκε/επικαιροποιήθηκε ως ακολούθως: α) με την υπ΄ 

αριθ.169635/Κ1/12-10-2016 (ΦΕΚ 3445/Β΄/25-10-2016) απόφαση 

τροποποίησης αδείας, β) με την υπ΄ αριθμ. 3219/Κ1/9-1-2017 (ΦΕΚ 

198/Β΄/30-1-2017) απόφαση επικαιροποίησης Αδείας, γ)με την 

υπ΄αριθ.101588/Κ1/20-6-2018 (ΦΕΚ 2814/ΒΕpt;α΄/16-7-2018) απόφαση 

τροποποίησης Αδείας, δ) με την υπ΄αριθ.189744/Κ1/7-11-2018 (ΦΕΚ 

5204/Β΄/20- 11-2018) απόφαση τροποποίησης Αδείας, ε) με την 

υπ΄αριθ.199157/Κ1/20-11-2018 (ΦΕΚ 5415/Β΄/3-12-2018) απόφαση 

τροποποίησης Αδείας, στ) με την υπ΄αριθ.43998/Κ1/22-3-2019 (ΦΕΚ 

1213/Β΄/10-4-2019) απόφαση επικαιροποίησης Αδείας Κολλεγίου, την 

υπ΄αριθμ.53521/Κ1/23-04-2019 (ΦΕΚ 1402/Β΄/23-04-2019) απόφαση 

τροποποίησης άδειας Κολλεγίου, την υπ΄ αριθμ. 145376/Κ1/23-09-2019 

(ΦΕΚ3557/Β΄/23-09-2019) απόφαση τροποποίησης άδειας Κολλεγίου, την 

υπ΄αριθμ.189769/Κ1/19-12-2019 (ΦΕΚ 4699-Β’ /19-12-2019) απόφαση 

τροποποίησης άδειας Κολλεγίου και την υπ΄ αριθμ. 177261/Κ1/29-12-2020 

(ΦΕΚ 6119/Β΄/31-12-2020) απόφαση τροποποίησης άδειας Κολλεγίου. 

 

4. Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, σε συνεργασία με δημόσια Βρετανικά 

Πανεπιστήμια, προσφέρει πιστοποιημένα Πανεπιστημιακά προγράμματα 

σπουδών στα γνωστικά αντικείμενα της Ψυχολογίας και της Ειδικής Αγωγής 

μεταξύ άλλων. Πρόκειται για τριετή προγράμματα που οδηγούν σε τίτλους, 

όπως BSc (Hons) Psychology. 

 

5. Σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών, πραγματοποιείται σε συγκεκριμένες 

περιόδους κλινική άσκηση των φοιτητών σε χώρους νοσηλείας, 

ψυχοκοινωνική υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών υγείας. Στο πλαίσιο της 

υλοποίησης των προγραμμάτων είναι σημαντική η συνεργασία του 

Μητροπολιτικού Κολλεγίου με το Κέντρο……………………………………………………….. Η 

συνεργασία αυτή συνίσταται στην υποδοχή εκ μέρους ………………φοιτητών 

των ανωτέρω προγραμμάτων για την πραγματοποίηση της κλινικής τους 

άσκησης στις δράσεις 

της………………………………..……………………………………………………………………………………

……………………………………………. 
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6. Επισημαίνεται ότι με βάση την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (βλ. Άρθρο 

7, ΦΕΚ 229/Α/19.11.2012) του Μνημονίου 3, οι απόφοιτοι του 

Μητροπολιτικού Κολλεγίου τόσο με προπτυχιακούς τίτλους σπουδών 

(Bachelors), όσο και με μεταπτυχιακούς (Masters) που αυτό προσφέρει σε 

συνεργασία με αναγνωρισμένα δημόσια Πανεπιστήμια της Μ.Βρετανίας, 

λαμβάνουν την αναγνώρισή τους στο Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της 

Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) του Υπουργείου Παιδείας. 

7. Ρητώς ορίζεται ότι, η σύμφωνα με την παρούσα ανάληψη εκ μέρους του 

Κέντρου της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Κολλεγίου, γίνεται με 

αποκλειστικό και μόνον σκοπό την προαγωγή της γνώσης και την πρακτική 

άσκηση και προετοιμασία αυτών, δεδομένης και της εξειδίκευσης του Κέντρου 

σε θέματα αποκατάστασης. 

 

8. Η διαδικασία κλινικής άσκησης διεκπεραιώνεται από το αρμόδιο προσωπικό 

του Κέντρου, σε συνεργασία με το ακαδημαϊκό προσωπικό του Κολλεγίου. 

Συγκεκριμένα, στον κλινικό χώρο η εκπαίδευση προάγεται από τους κλινικούς 

εκπαιδευτές που ορίζει το Κέντρο και θα διεξάγεται σε συγκεκριμένες ώρες 

και χώρους που θα καθοριστούν από κοινού με τους Υπεύθυνους Κλινικής 

Πρακτικής του Κολλεγίου, εντός του Κέντρου. 

 

9. Ως υπεύθυνος για το συντονισμό των εκπαιδευόμενων θα ορισθεί ο εκάστοτε 

Προϊστάμενος του Κέντρου, ο οποίος θα έχει και την ευθύνη επικοινωνίας, με 

τους αντίστοιχους υπεύθυνους του Κολλεγίου. 

 

10. Οι κλινικοί εκπαιδευτές του Κέντρου έχουν την ευθύνη της επίβλεψης, της 

καθοδήγησης, καθώς και της ανάθεσης έργου στους εκπαιδευόμενους 

φοιτητές. 

 

11. Στις αρμοδιότητες του ανωτέρω εκπαιδευτή είναι, επίσης, η τήρηση 

παρουσιολογίου, ο έλεγχος της έγγραφης αξιολόγησης και παρέμβασης από 

το φοιτητή, καθώς και της επικοινωνίας με το προσωπικό του Κολλεγίου. 

 

12. Οι ανωτέρω εκπαιδευτές έχουν, επίσης, την ευθύνη της αξιολόγησης των 

φοιτητών. 

 

13. Η πρακτική άσκηση του προγράμματος Ψυχολογίας πραγματοποιείται στο 

ακαδημαϊκό έτος του Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ του 2022-2023 και εντάσσεται στο 

μάθημα Πρακτική Άσκηση. Η πρακτική άσκηση υλοποιείται στο β΄ εξάμηνο 

κάθε ακαδημαϊκού έτους, ήτοι από Φεβρουάριο έως Ιούνιο. Προβλέπεται η 

συμμετοχή …… φοιτητών, με εβδομαδιαία παρουσία. Κάθε φοιτητής 

προβλέπεται να ασκείται 2 έως 5 ημέρες την εβδομάδα για έως και 5.5 ώρες 

ημερησίως. Το διάστημα πρακτικής αφορά την περίοδο από αρχές 

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ του 2022 έως και Ιούνιο του 2023, όπου οι φοιτητές μπορούν 

είτε να ασκούνται παράλληλα είτε διαδοχικά, αναλόγως τη διαθεσιμότητα του 

φορέα υποδοχής. 

 

Ι. Ειδικότερα, η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει τη συμμετοχή, 

παρακολούθηση και αν κριθεί εφικτό ανάληψη, δράσεων αξιολόγησης, 

υποδοχής αιτημάτων, κλινικής εκτίμησης, παραπομπής, ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης και παρέμβασης, όπως συναντήσεις ψυχοθεραπευτικών 

συνεργασιών, συμβουλευτικής, δημιουργικής απασχόλησης και ειδικών 

θεραπειών, σε ομαδική ή ατομική βάση. Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα 

πρακτικής προβλέπει την πλαισίωση της άσκησης των φοιτητών, μέσω της 

συμμετοχής σε διεπιστημονικής ομάδες, πιθανές εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες 
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και την οικοδόμηση συνεργασίας εποπτείας με ειδικό ψυχικής υγείας που 

ανήκει στο πλαίσιο. 

ΙΙ. Οι φοιτητές οφείλουν να καλύψουν .... ώρες πρακτικής άσκησης,                 

με βάση και τη διαθεσιμότητα του εκάστοτε φορέα πρακτικής άσκησης και 

έπειτα από συνεννόηση με τα πρόσωπα αναφοράς του σε αυτόν. Ταυτόχρονα, 

έχουν την υποχρέωση να καταγράφουν τις ώρες που συμπληρώνουν και να 

προσκομίσουν στον υπεύθυνο επόπτη φόρμα αξιολόγησής τους, μετά το 

πέρας της συνεργασίας με το πλαίσιο. 

ΙΙΙ. Οι φοιτητές οφείλουν προς ενημέρωση και εφαρμογή την υπ΄ αριθμ. 

Δ1α/Γ.Π. οικ. 52796 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3959/27-8-2021, τ.Β΄) 

τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στον ΟΚΑΝΑ και στα Κέντρα Πρόληψης των 

Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας. 

14. Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από αρχές Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ του 2022 και θα 

διαρκέσει για ένα (1) έτος (δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα), έως το τέλος του 

αρχές Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ του 2023. Η διάρκεια του παρόντος μετά τη λήξη του θα 

ανανεώνεται κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης των μερών. 

 

15. Ως χρόνος λήξης της συνεργασίας ορίζεται ο Ιούνιος 2023. 

 

16. Το Κέντρο ουδεμία οικονομική ή ασφαλιστική υποχρέωση έχει έναντι των 

εκπαιδευόμενων φοιτητών. 

 

17. Οι εκπαιδευόμενοι θα ακολουθούν με ακρίβεια και συνέπεια τα ωράρια που ο 

Διευθυντής ή οι υπεύθυνοι των ως άνω τμημάτων έχουν ορίσει, σε 

συνεργασία με τους Υπεύθυνους Κλινικής Πρακτικής του Κολλεγίου, και τα 

οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το βασικό σκοπό της παρούσας 

σύμβασης όπως αναφέρεται παραπάνω χωρίς να γίνεται κατάχρηση για τους 

Εκπαιδευόμενους από το Κέντρο. 

18. Το Κέντρο υποχρεούται να εφαρμόζει το σύνολο των διατάξεων της εργατικής 

νομοθεσίας που αφορούν αποκλειστικά την υγιεινή και την ασφάλεια των 

εργαζομένων (αρθρ. 660-0663 Αστικού Κώδικα). Το Κολλέγιο αναλαμβάνει 

να καταβάλλει τις τυχόν εργοδοτικές εισφορές που προβλέπονται όσον αφορά 

τα σύμβασεις πρακτικής όπως η παρούσα. 

 

19. Σε περίπτωση αυθαίρετης απουσίας ή καθυστέρησης κατά την προσέλευση ή 

άλλων παραπτωμάτων της/ου Εκπαιδευόμενης/ου, θα ενημερώνεται άμεσα ο 

επόπτης πρακτικής άσκησης του Κολλεγίου σε περίπτωση δε πρόωρης μη 

αιτιολογημένης αναχώρησης της/ου εκπαιδευόμενης/ου από το Κέντρο θα 

ενημερώνεται εγγράφως ο επόπτης πρακτικής άσκησης του Κολλεγίου. 

 

20. Ο Διευθυντής του Κέντρου έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διακοπή της 

πρακτικής για σοβαρούς και αιτιολογημένους λόγους και να ενημερώσει 

ανάλογα τον επόπτη του Κολλεγίου. 

 

21. Το Κέντρο καθορίζει το τμήμα/ ή τμήματα που θα απασχοληθεί η/ο 

Εκπαιδευόμενη/ος σύμφωνα με τις ανάγκες της και τον τομέα εκπαίδευσης 

της/του Εκπαιδευόμενης/ου. 

 

22. Η όλη διαδικασία της κλινικής/πρακτικής άσκησης των φοιτητών 

πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Κέντρου, με βάση και μόνον την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

 

23. Η συμμετοχή των φοιτητών έχει αποκλειστικά και μόνον εκπαιδευτικό σκοπό 

και θα διεξάγεται υπό τη συνεχή και απρόσκοπτη καθοδήγηση και εποπτεία 
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των πιο πάνω κλινικών εκπαιδευτών του. 

 

24. Οι φοιτητές ουδεμία ανάμειξη, εμπλοκή ή πρωτοβουλία θα έχουν ή θα 

αναλαμβάνουν αναφορικά με τις σχέσεις του Κέντρου με τους ασθενείς του, 

με τους οποίους αυτοί θα έρχονται σε επαφή, μόνον κατόπιν υποδείξεως του 

και μόνον στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος και για την 

προαγωγή και διεκπεραίωση της πρακτικής τους άσκησης. 

 

25. Η εν γένει εμφάνιση, παρουσία, περιβολή και συμπεριφορά των φοιτητών 

εντός του Κέντρου θα τελούν υπό τη συνεχή και απρόσκοπτη καθοδήγηση και 

έλεγχο του υπεύθυνου εγκατάστασης ή/και των κλινικών εκπαιδευτών. 

 

26. Τα μέρη επιθυμούν στο πλαίσιο του παρόντος να θέσουν τις προϋποθέσεις 

μετάδοσης των εμπιστευτικών πληροφοριών και να ορίσουν τους κανόνες για 

τη ρύθμιση της χρήσης και της προστασίας των εν λόγω πληροφοριών. 

 

27. Ειδικότερα, ως «Εμπιστευτικές πληροφορίες» είτε προφορικές είτε έγγραφες 

νοούνται χωρίς περιορισμό όλες οι πληροφορίες που ανήκουν κατά κυριότητα 

στο Κέντρο, στο Κολλέγιο και στα συνεργαζόμενα με αυτό πανεπιστήμια που 

αφορούν οικονομικά στοιχεία, αμοιβές, μαθητολόγια, προσωπικά δεδομένα 

ασθενών, φοιτητών και προσωπικού του Κέντρου ως και του Κολλεγίου, 

περιεχόμενο ακαδημαϊκών προγραμμάτων, προγράμματα πρακτικής άσκησης, 

συνεργασίες με άλλους φορείς, συζητήσεις, σχέδια, στρατηγικές, 

σχεδιαγράμματα, προτάσεις, συμβάσεις, κάθε άλλο εμπιστευτικό ζήτημα που 

σχετίζεται με το Κέντρο και το Κολλέγιο ή με κάποια από τις δραστηριότητές 

τους, είτε υφίστανται κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας είτε 

ανακύπτουν μετά. 

28. Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέρη αναλαμβάνουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

 

α. Αναγνωρίζουν ότι οποιαδήποτε ή/και όλες οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες 

που λαμβάνονται και αποκαλύπτονται υπό το καθεστώς αυστηρής 

εμπιστευτικότητας και ότι αποτελούν σημαντικά και εμπιστευτικά στοιχεία των 

μερών. 

β. Να θεωρούν και να διαφυλάττουν ως εμπιστευτικές όλες τις Εμπιστευτικές 

Πληροφορίες που λαμβάνουν κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους. 

γ. Να μην αποκαλύπτουν τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε άλλους 

συνεργάτες ή σε τρίτους, παρά μόνο εάν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση 

του έργου που έχουν αναλάβει και μόνον μετά από σχετικές γραπτές οδηγίες 

και έγγραφη συγκατάθεση. δ. Αναλαμβάνουν να μεταχειρίζονται τις 

Εμπιστευτικές Πληροφορίες με την ίδια προσοχή που θα επιδείκνυαν εάν οι 

Εμπιστευτικές Πληροφορίες αφορούσαν τα ίδια. Επίσης, αναλαμβάνουν να 

περιορίσουν τη διασπορά των Εμπιστευτικών Πληροφοριών, κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε γνώση τους να λαμβάνουν μόνο οι εργαζόμενοι που εκτελούν 

ενέργειες που δικαιολογούν την ανάγκη γνώσεως των Εμπιστευτικών 

Πληροφοριών. Τα μέρη θα ευθύνονται για τις πράξεις και τις παραλείψεις 

των υπαλλήλων τους (είτε παραμένουν είτε έχουν αποχωρήσει από αυτά). 

 

29.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Τα συμβαλλόμενα μέρη αμοιβαίως 

Συμφωνούν και αναγνωρίζουν ότι εφαρμόζουν εντός των οργανισμών τους, 

όλους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς οι οποίοι αφορούν στην 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το ισχύον εθνικό, 

ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων και 

ιδιωτικού απορρήτου και ιδίως με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας των 
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Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 (GDPR) (στο εξής «ΓΚΠΔ») και τον 

Ν.4624/2019 με τις διατάξεις του οποίου ορίζονται μέτρα Εφαρμογής του 

GDPR και ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2016/680. 

 

30. Όταν στο παρόν συμφωνητικό περιέχονται οι ορισμοί «Υπεύθυνος 

Επεξεργασίας, «Υποκείμενο των Δεδομένων», «Προσωπικά Δεδομένα», 

«Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων», «Παραβίαση Προσωπικών 

Δεδομένων» και «Εποπτική Αρχή» ή όπου ένας ή περισσότεροι από αυτούς 

τους ορισμούς απουσιάζουν, αυτοί οι ορισμοί θα έχουν το ίδιο νόημα όπως 

στον ΓΚΔΠ και οι συγγενείς όροι τους θα ερμηνεύονται αναλόγως. 

 

31. Τα Συμβαλλόμενα λοιπόν Μέρη θα επεξεργάζονται αυτόνομα τα Προσωπικά 

Δεδομένα που έλαβε το κάθε μέρος από το άλλο για τους σκοπούς του 

παρόντος συμφωνητικού. 

 

32. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, σε σχέση με τη χρήση αυτών των Δεδομένων εντός 

του οργανισμού τους, θα έχουν έκαστο μέρος τον ρόλο του Ανεξάρτητου 

Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων τόσο προς το άλλο μέρος όσο και προς 

τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομένα. 

 

33. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη διασφαλίζουν ότι τα Δεδομένα που επεξεργάζεται 

κάθε ένα από αυτά για τους σκοπούς του παρόντος γίνεται σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

συμπεριλαμβανομένου του ΓΚΠΔ. 

 

34. Ειδικότερα, κάθε είδους επεξεργασία πρέπει να διέπεται από τις Αρχές 

Επεξεργασίας όπως περιγράφονται στην εκάστοτε νομοθεσία. 

 

35. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος αναλαμβάνει να ενημερώσει τα Υποκείμενα των 

Προσωπικών Δεδομένων που επεξεργάζεται σχετικά με τα αναλυτικά στοιχεία 

ταυτότητας και επικοινωνίας του (με σκοπό τη διευκόλυνση των Υποκείμενων 

στην υποβολή αιτημάτων ή για περαιτέρω παροχή πληροφοριών για τη 

διαχείριση των Προσωπικών Δεδομένων ή για την άσκηση των 

προβλεπόμενων εκ του νόμου δικαιωμάτων τους) καθώς και για όλα τα 

οριζόμενα στα άρθρα 13 και 14 του ΓΚΠΔ (π.χ. για τους σκοπούς και το είδος 

της επεξεργασίας που πραγματοποιεί, τους αποδέκτες των Δεδομένων, τα 

δικαιώματα του Υποκείμενου κτλ.) 

 

36. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να εφαρμόσουν κατάλληλα και επαρκή 

μέτρα ασφαλείας για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που 

επεξεργάζονται για τους σκοπούς του παρόντος συμφωνητικού από κινδύνους 

ακούσιας ή παράνομης καταστροφής, απώλειας (συμπεριλαμβανομένων 

τυχαίων συμβάντων), πρόσβασης, τροποποίησης ή μη εξουσιοδοτημένης 

αποκάλυψης. 

 

37. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση πρόσβασης σε 

Προσωπικά Δεδομένα που λαμβάνονται από το άλλο μέρος, να επιτρέπεται 

τούτο σε περιορισμένο μόνον αριθμό ατόμων και στο βαθμό που είναι 

απαραίτητο για τους σκοπούς του παρόντος συμφωνητικού. 

 

38. Επιπρόσθετα, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που 

είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα Δεδομένα Προσωπικού 
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Χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν 

υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας. 

 

39. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως το άλλο μέρος για 

οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

λαμβάνει χώρα κατά την εκτέλεση του παρόντος, γνωστοποιώντας χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση την παραβίαση ή την ανάκληση της 

συγκατάθεσης Δεδομένων στη Αρχή Προστασίας Δεδομένων, εφόσον αυτό 

απαιτείται κατά τις προβλέψεις του άρθρου 33 του ΓΚΠΔ καθώς και 

ανακοινώνοντας την πιο πάνω παραβίαση ή ανάκληση στο Υποκείμενο των 

Προσωπικών Δεδομένων, εφόσον αυτό απαιτείται κατά τις προβλέψεις του 

άρθρου 34 του ΓΚΠΔ. 

 

40. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν για τη βέλτιστη αμοιβαία συνεργασία 

τους στην περίπτωση κατά την οποία ένα από αυτά γίνεται αποδέκτης 

αιτήματος που αφορά στην άσκηση δικαιωμάτων Υποκειμένου των 

Δεδομένων-όπως τούτο προβλέπεται από τα άρθρα 12 επ. του ΓΚΠΔ-ή ένα 

από αυτά έχει λάβει ένα αίτημα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων που αφορά 

σε διαδικασία επεξεργασίας που εμπίπτουν στο πεδίο επεξεργασίας του άλλου 

μέρους. 

 

41. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη εγγυώνται το ένα στο άλλο ότι έχουν λάβει όλα τα 

εύλογα μέτρα για να ενημερώσουν και να εξασφαλίσουν, όπου απαιτείται, τη 

συγκατάθεση των εργαζομένων και των παρόχων υπηρεσιών εκάστου μέρους, 

προκειμένου να επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα αυτών των 

προσώπων (εργαζόμενοι και πάροχοι υπηρεσιών) για τους σκοπούς της 

παρούσας. 

42. Επιπρόσθετα, τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να κοινολογήσουν σε 

σχετικά με το παρόν συμφωνητικά σε τρίτα μέρη-εκτελούντες την επεξεργασία 

(π.χ. τρίτους παρόχους υπηρεσιών) τέτοια προσωπικά δεδομένα προκειμένου 

να εκπληρώσουν τους όρους του παρόντος στο βαθμό που είναι απαραίτητο 

για την εκτέλεση των υπηρεσιών ή για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης. 

 

43. Με την επιφύλαξη διατάξεων του εθνικού δικαίου, και τα δύο μέρη πρέπει να 

διαγραφούν ή να επιστρέφουν όλα τα προσωπικά δεδομένα κατά τη 

λύση/λήξη του παρόντος. 

 

44. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη διαβιβάζουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο 

σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής ένωσης ή/και σε διεθνείς οργανισμούς 

κατόπιν διασφάλισης τήρησης επαρκών εγγυήσεων για την προστασία αυτών, 

ειδικότερα υπό τη μορφή σύναψης μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και 

του εν λόγω τρίτου μέρους, των σχετικών τυποποιημένων συμβατικών 

ρητρών για διασυνοριακές διαβιβάσεις από την Ένωση σε τρίτες χώρες που 

ισχύουν για Υπεύθυνους Επεξεργασίας και Εκτελούντες Επεξεργασίας κατά 

περίπτωση, όπως αυτές έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή επιτροπή και 

ισχύουν. 

 

45. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος συμφωνεί να υποβάλλεται σε τακτικούς και 

έκτακτους ελέγχους , συμπεριλαμβανομένων και επιθεωρήσεων, που 

διεξάγονται από ένα εξ αυτών ή από τρίτους, εξ ονόματος του εν λόγω 

μέρους, ύστερα από προηγούμενη [έγγραφη ή/και ηλεκτρονική] 

γνωστοποίηση στο συμβαλλόμενο μέρος που πρόκειται να διενεργηθεί η 
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συμμόρφωση που αφορά στην Προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για 

τη διενέργεια του ελέγχου παρέχονται από έκαστο των συμβαλλόμενων 

οποιεσδήποτε απαραίτητες πληροφορίες προς απόδειξη της συμμόρφωσης 

των μέρων με τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο ΓΚΠΔ. Επιπρόσθετα, κάθε 

συμβαλλόμενο μέρος ενημερώνει αμέσως το άλλο μέρος εάν του ζητηθεί να 

ενεργήσει κατά των διατάξεων του ΓΚΠΔ ή άλλου νόμου περί Προστασίας 

δεδομένων της ΕΕ ή ενός κράτους μέλους. 

 

46. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι κανείς από τους όρους του παρόντος 

δεν τα απαλλάσσει από τις δικές τους άμεσες νομικές ευθύνες και 

υποχρεώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΓΚΠΔ. Η χρήση δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνονται από το εκάστοτε συμβαλλόμενο 

μέρος ακολουθεί τις ίδιες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει κάθε μέρος για τη 

νόμιμη επεξεργασία και ασφάλεια αυτών εντός του οργανισμού του. 

 

47. Με την επιφύλαξη των υποχρεωτικών διατάξεων του εθνικού δικαίου, καμία 

ευθύνη δε θα αποδοθεί για τυχόν εσφαλμένη ή παράνομη επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων που κάθε συμβαλλόμενο μέρος πραγματοποιεί εντός 

του οργανισμού του. 

 

48. Σε περίπτωση που μη σύννομη Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων του 

ενός συμβαλλόμενου μέρους προκαλέσει ζημία στο άλλο συμβαλλόμενο 

μέρος (από αξιώσεις τρίτων ή υποκείμενων των προσωπικών δεδομένων), οι 

σχετικές εθνικές διατάξεις περί αξίωσης αποζημίωσης τυγχάνουν εφαρμογής. 

 

49. Η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους ισχύοντες 

νόμους και κανονισμούς για την προστασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα θεωρείται ουσιώδης παραβίαση του παρόντος συμφωνητικού. 

 

50. Το Κέντρο, πέραν των ανωτέρω, ουδεμία άλλη ευθύνη φέρει έναντι του 

Κολεγίου, του προσωπικού του και των φοιτητών του, όσον αφορά 

εκπαιδευτικά θέματα, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνο και αρμόδιο είναι 

το Κολλέγιο. 

 

51. Το Κολλέγιο είναι επίσης αποκλειστικά και μόνον υπεύθυνο για την 

ασφαλιστική κάλυψη των φοιτητών του σε ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής 

του κατά την κλινική τους άσκηση στο Κέντρο. 

 

52. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους σ΄ αυτήν όρους και συμφωνίες, και 

συμπληρωματικά, από τις διατάξεις του Νόμου, θα ερμηνεύεται δε πάντοτε 

σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή 

την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, υπάγεται στην αποκλειστική 

αρμοδιότητα των καθ΄ ύλην αρμόδιων Δικαστηρίων της Αθήνας. 

 

53. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ: Προϋπόθεση 

για την πραγματοποίηση της άσκησης των φοιτητών στην Επιχείρηση είναι ο 

εμβολιασμός τους. Ειδικότερα, οι φοιτητές κατά την πρώτη ημέρα της 

πρακτικής τους άσκησης θα πρέπει να προσκομίσουν στην Επιχείρηση το 

πιστοποιητικό εμβολιασμού τους ενώ οφείλουν να συμμορφώνονται με τους 

κανόνες προστασίας κατά του κορωνοϊού που υιοθετεί η Επιχείρηση. 
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Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) πρωτότυπα, εκ 

των οποίων ένα (1) έλαβε το Κολλέγιο και ένα (1) το Κέντρο, η οποία, αφού 

οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν απόλυτα στο περιεχόμενό της, υπογράφηκε 

από τους πιο πάνω νόμιμους εκπροσώπους της, όπως ακολουθεί: 

 
               ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για το Κολλέγιο                                                           Για το Κέντρο 
 

 

     Γεώργιος-Ευθύμιος Τριάντος 
 Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής 

και Υγείας 

 
 
         

 

                                      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                                                                                                

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ                           ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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