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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
……..
…….. Υ.ΠΕ
………
………

Ημ/νία
Αριθμ. …………..

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (on the job training)
ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΣ ………. YΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Υ.Π.Ε) ………………….
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ»

Σήμερα, την …../…../2014, στην ………………….. στην έδρα της ………… οδός ……….μεταξύ
Α) Της …….. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ……………….. που εδρεύει στ ………………… οδός ……………
αριθμό ……….. με Α.Φ.Μ. ……………...της Δ.Ο.Υ ………..………...

και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.

…………………. [ονοματεπώνυμο & ΑΔΤ νομίμου εκπροσώπου], καλούμενου στο εξής ως «Υ.ΠΕ.»
και
Β)

Τ….. ……………………………….[πλήρης επωνυμία Παρόχου Κατάρτισης], με διακριτικό τίτλο ……………….,

που εδρεύει στ ………………….. οδός ………………, αριθμό ………, με Α.Φ.Μ. ………………… της Δ.Ο.Υ
………………. και εκπροσωπείται νόμιμα από …………………[ονοματεπώνυμο & ΑΔΤ νομίμου εκπροσώπου],
καλούμενου στο εξής ως «Πάροχος» ή «Πάροχος Κατάρτισης»
συμφωνήθηκαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
1) O πρώτος των Συμβαλλομένων θα συνεργασθεί με τον δεύτερο Συμβαλλόμενο Πάροχο κατάρτισης στο πλαίσιο της
υλοποίησης της θεωρητικής και πρακτικής άσκησης της με αριθ. πρωτ. 1030/15-7-2014 Πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος (αρ. 5/2014) του Υπουργείου Υγείας-Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Τομέα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης για τη συμμετοχή σε δράση με αντικείμενο «Κατάρτιση Ανέργων σε Θέματα Μεταρρύθμισης για το
Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας».

Με τη συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας & της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.ygeia-pronoia.gr

www.epanad.gov.gr

www.espa.gr
Σελίδα 1 από 4

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ
YΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Υ.Π.Ε) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ»

2) Ο δεύτερος των Συμβαλλομένων, πιστοποιημένος Πάροχος κατάρτισης από τον ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΕΚΕΠΙΣ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ………………, στο πλαίσιο της εν λόγω Πρόσκλησης (αρ. 5/2014) θα
υλοποιήσει το πρόγραμμα με τίτλο: …………………………………………………………… συνολικής διάρκειας 1200 ωρών
έκαστο (θεωρία 240 ώρες και πρακτική 960 ώρες) και προς τούτο θα συνεργασθεί με τον Α΄ Συμβαλλόμενο για την
υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των ανέργων σε μονάδες υγείας του ΠΕΔΥ (ΝΜΥ και ΤΜΥ), της αρμοδιότητας του.
Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ (ΝΜΥ και ΤΜΥ) της περιοχής ευθύνης του Α΄
συμβαλλόμενου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω αναφερόμενη Πρόσκληση και ειδικότερα όπως παρουσιάζεται
στον παρακάτω πίνακα:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΔΥ
(ΝΜΥ και ΤΜΥ)

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΝομόςΠεριφερειακή
ενότητα

Απασχολούμενο
Προσωπικό

Ώρες
Πρακτικής
Άσκησης

Αριθμός Θέσεων
πρακτικής άσκησης
(Αναγράφεται ο ακριβής
αριθμός θέσεων και η
ειδικότητα π.χ
1 Διοικητικός,
10 Νοσηλευτές κλπ)

960
960
960
960
960
960
960

3) Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλόμενων ότι οι υποχρεώσεις κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης
επιμερίζονται ως ακολούθως:
α.

Ο Πάροχος Κατάρτισης θα πληρωθεί για τις υπηρεσίες που θα παρέχει στον Ωφελούμενο, αποκλειστικά και

μόνον μέσω της επιταγής εισόδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 5.1.2 της Πρόσκλησης. Ουδέν έτερο
αντάλλαγμα δύναται να αξιώσει ή διεκδικήσει από τον Ωφελούμενο ή από οποιονδήποτε άλλο.
Ο Πάροχος Κατάρτισης αναλαμβάνει:
1)

Την ευθύνη της παροχής της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης, καθώς επίσης και της
συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 5/2014 Πρόσκληση
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2)

την συνολική εποπτεία της πρακτικής άσκησης και την διοικητική και γραμματειακή υποστήριξή της

3)

τις διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης

4)

την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των καταρτιζόμενων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
ανωτέρω αναφερόμενη πρόσκληση και το άρθρο 87 του Ν.3996/2011.

5)

να καλύψει το σύνολο του κόστους των δαπανών που βαρύνουν αυτόν για την παροχή των υπηρεσιών
του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 5.1.2. της εν λόγω Πρόσκλησης.

6)

καθ’ όλη την διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο πάροχος κατάρτισης οφείλει να παρακολουθεί τακτικά
τον καταρτιζόμενο κατ ελάχιστο, δύο φορές την εβδομάδα, μέσω του οριζόμενου από αυτόν ΕΠΟΠΤΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ, και πλέον κάθε φορά που προκύπτει ανάγκη. Οφείλει μέσω του Επόπτη Πρακτικής να
παρέχει στον Ωφελούμενο υπηρεσίες υποστήριξης και καθοδήγησης, πριν και κατά τη διάρκεια της
πρακτικής άσκησης.

7)

τη διευθέτηση τυχόν ζητημάτων που ενδεχομένως δύναται να ανακύψουν κατά την διάρκεια της
πρακτικής άσκησης με κοινές συναντήσεις του Επόπτη Πρακτικής με εκπρόσωπο του φορέα υλοποίησης
πρακτικής άσκησης Μονάδα Υγείας του ΠΕΔΥ (ΝΜΥ και ΤΜΥ) και τον καταρτιζόμενο.

8)

να συνεργαστεί με τον Α΄ συμβαλλόμενο (Υ.ΠΕ.), ώστε το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης, να έχει
συνάφεια με το πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης το οποίο παρακολούθησε ο ωφελούμενος. Στην
επιλογή της θέσης πρακτικής άσκησης για κάθε ωφελούμενο θα πρέπει να συνυπολογιστούν οι γνώσεις,
οι δεξιότητες, το προφίλ, οι προτιμήσεις, το σύνολο των ωρών της πρακτικής άσκησης και τα
απαιτούμενα προσόντα της κάθε θέσης.

β.

Η κάθε Μονάδα Υγείας του ΠΕΔΥ (ΝΜΥ και ΤΜΥ) για λογαριασμό της Υ.ΠΕ., στο πλαίσιο της χρηστής

συμπεριφοράς απέναντι στον καταρτιζόμενο αναλαμβάνει:
1)

την ενεργητική συμμετοχή του κάθε καταρτιζόμενου, μέσω της λειτουργικής ένταξης/ενσωμάτωσης αυτού
στο «πραγματικό» εργασιακό περιβάλλον, παρέχοντας όσον το δυνατό καλύτερους όρους ενσωμάτωσης
σε αυτό, προκειμένου να διασφαλίζεται η ισόρροπη και ομαλή σχέση του καταρτιζόμενου με αυτό. Προς
τούτο οφείλει να ορίσει εκπρόσωπό της για να διασφαλίσει τα ανωτέρω.

2)

κατά την διάρκεια υλοποίησης της πρακτικής άσκησης και σε περίπτωση ύπαρξης του όποιου
προβλήματος στην συνεργασία του με τον καταρτιζόμενο, οφείλει δια του εκπροσώπου του να
ενημερώσει έγκαιρα τον Επόπτη Πρακτικής που έχει ορίσει ο πάροχος κατάρτισης.

3)

μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης οφείλει να παράσχει στον καταρτιζόμενο «Βεβαίωση
πρακτικής άσκησης-Συστατική Επιστολή», στην οποία θα αναφέρεται η θέση πρακτικής άσκησης, εντός
της Μονάδας Υγείας του ΠΕΔΥ (ΝΜΥ και ΤΜΥ), ο χρόνος υλοποίησης της πρακτικής άσκησης και οι
εργασίες που επιτέλεσε ο καταρτιζόμενος.

4)

Η ημερήσια διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι επτά (7) ώρες και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους επτά
η

(7) μήνες. Η ημερήσια εκπαίδευση ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 22 ώρα. Δεν επιτρέπεται η
πρακτική άσκηση τις Κυριακές, καθώς και τις επίσημες αργίες.
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4) Το σύνολο των όρων της αρ. 5/2014 Πρόσκλησης του Υπουργείου Υγείας – Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Τομέα
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι υποχρεωτικοί για όσους συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο και σε
οποιοδήποτε στάδιο ή διαδικασία της πράξης αυτής. Το παρόν συμφωνητικό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη
αποδοχή του συνόλου των όρων της ως άνω πρόσκλησης και του συνόλου των προβλέψεων και κυρώσεων αυτής.
5) Εάν από τον έλεγχο των δικαιολογητικών (ακριβή αντίγραφα) για την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσε ο κάθε
άνεργος ωφελούμενος στην Αίτηση Συμμετοχής του, όπως αυτά ορίζονται στην πρόσκληση, που θα διενεργήσει ο
Δικαιούχος Ε.Υ.Ε.τ.Υ.Κ.Α., ή από μεταγενέστερο έλεγχο που θα διενεργηθεί από κάθε αρμόδια Αρχή, διαπιστωθεί ότι
δεν τεκμηριώνεται η ακρίβεια και η γνησιότητα των στοιχείων των ανέργων υποψηφίων (Ωφελουμένων) σε ποσοστό άνω
του 2% επί του συνολικού αριθμού αυτών (με κατώτατο όριο τον 1 ωφελούμενο) με τους οποίους έχει συνάψει Σύμβαση
ο Πάροχος, τότε το παρόν Συμφωνητικό Συνεργασίας λύεται αυτοδικαίως και αζημίως για τον πρώτο εκ των
συμβαλλομένων (Υ.ΠΕ.), ενώ ο δεύτερος συμβαλλόμενος (Πάροχος Κατάρτισης) διαγράφεται από το οικείο μητρώο.
6) Το παρόν συμφωνητικό υπογράφηκε σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα από τους εκπροσώπους και των δύο
συμβαλλόμενων μερών, οι οποίοι έλαβαν από ένα, το δε τρίτο θα κατατεθεί στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Τομέα
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την ………..Υ.Π.Ε

Για τον Πάροχο κατάρτισης
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