ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Oι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:
1.

Τμήμα _________________________________________ , με Πρόεδρο τον: ___________________________
της Σχολής: _____________________________________________________________________________

2.

Ο Φορέας Απασχόλησης με την επωνυμία: ____________________________________________________ ,
Έδρα: _________________________ , Διεύθυνση: ________________________________________________ ,
Τ.Κ.: __________ , Επάγγελμα/Δραστηριότητα: ____________________________ , Α.Φ.Μ.:______________ ,
Δ.Ο.Υ.:_______________ , με Νόμιμο Εκπρόσωπο:_____________________________________, που στο εξής
θα καλείται Φορέας Απασχόλησης

3.

Ο φοιτητής/-τρια ___________________________________________ , όνομα πατέρα: ________________ ,
Α.Μ. Φοιτητή/-τριας: _______________ , πρώην Τμήματος: _________________________________________
της πρώην Σχολής: _________________________________________________ , που στο εξής θα καλείται
ασκούμενος/-η συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα εξής:
1.

Η Πρακτική Άσκηση και συνεπώς η παρούσα Ειδική Σύμβαση Εργασίας έχει διάρκεια έξι (6) μήνες
πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και πραγματοποιείται με Απόφαση του Τμήματος του ασκούμενου/-ης. Η
περίοδος αυτής είναι συνεχόμενη, χωρίς διακοπή, εκτός των περιπτώσεων εποχιακών επιχειρήσεων. Για την
έναρξη της Πρακτικής Άσκησης απαιτούνται οι ορισμοί:

➢ Επόπτη Φορέα Απασχόλησης: κ. ____________________________________________________________
Τίτλος Σπουδών: _________________________________________________________________________
➢ Επόπτη Εκπαιδευτικού: κ. _________________________________________________________________
Βάσει των ανωτέρω, ως ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται η __ /__ /____ , κατά την
οποία ο ασκούμενος/-η οφείλει να αναλάβει τη θέση της Πρακτικής Άσκησης.
Αντικείμενο Απασχόλησης :
___________________________________________________________________________
Οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης/εργασίας προγενέστερη της Απόφασης Ορισμού Επόπτη
Εκπαιδευτικού από το εκάστοτε Τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και κατ’ επέκταση
της Ημερομηνίας Έναρξης Πρακτικής Άσκησης του ασκούμενου/-ης θεωρείται εκτός του
χρόνου αυτής και δεν υπολογίζεται/αναγνωρίζεται.
2.

Ο ασκούμενος/-η, στο χώρο της εργασίας του, υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας του Φορέα
Απασχόλησης, τους κανονισμούς εργασίας και τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής και ασφάλειάς της, καθώς
και κάθε άλλη ρύθμιση ή Κανονισμό, που ισχύει για το προσωπικό του Φορέα Απασχόλησης. Για τη
συμμόρφωση του ασκούμενου/-ης με τα παραπάνω ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 4 εδαφ. α της ΚΥΑ
Ε5/1797/86.

3.

Ο Επόπτης Εκπαιδευτικός του Τμήματος, στο οποίο φοιτά ο ασκούμενος/-η ενημερώνει αυτόν ότι πρέπει
κατά την Πρακτική Άσκηση να τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, όπως αυτές ορίζονται από τις
συμβατικές υποχρεώσεις του Φορέα Απασχόλησης.

4.

Ο Φορέας Απασχόλησης, που συμμετέχει στην «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής», στα πλαίσια της κοινωνικής του αποστολής, υποχρεούται να συμβάλλει κατά τον καλύτερο δυνατό
τρόπο στην αρτιότερη εκπαίδευση των ασκουμένων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4 εδαφ. γ της
ΚΥΑ Ε5/1797/86. Για το σκοπό αυτό, ορίζει τον Επόπτη Φορέα Απασχόλησης, ο οποίος πρέπει να είναι
πτυχιούχος Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ συναφούς ειδικότητας με αυτή του ασκούμενου/-ης.
Σελίδα 1 από 2

Ο Επόπτης Φορέα Απασχόλησης:
•
•
•

Ενημερώνει για το είδος της εργασίας που θα πραγματοποιήσει ο ασκούμενος/-η και τους ισχύοντες
κανονισμούς ασφαλείας και υγιεινής αυτής.
Επιβλέπει την εργασία και την επίδοση του ασκουμένου/-ης.
Συνεργάζεται με τον Επόπτη Εκπαιδευτικό του Τμήματος για την αποτελεσματικότερη άσκηση του
ασκουμένου/-ης, με βάση τις δυνατότητες του Φορέα Απασχόλησης.

5.

Η ημερήσια αποζημίωση του ασκούμενου/-ης ισούται με το 80% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου
εργάτη, όπως αυτό ορίζεται από το Θεσμικό Πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ. Το ανωτέρω ποσό θα
καταβάλλεται στον ασκούμενο/-η από τον Φορέα Απασχόλησης, εφόσον ο ασκούμενος/-η θα έχει
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρ.2 της παρούσας σύμβασης. Η εν λόγω
αποζημίωση κατατίθεται σε τραπεζικό του/της λογαριασμό, από το τελευταίο έως και το πρώτο πενθήμερο
κάθε μήνα, σε τράπεζα συνεργασίας του Φορέα Απασχόλησης.

6.

Όπως προκύπτει από το αρ. 10, παρ. 1,2 του Ν. 2217/94 (ΦΕΚ 83 τ. Α΄), από την Υ.Α. Ε5/1303/10-04-1986
(ΦΕΚ 168 τ. Β΄10-04-1986), την υπ’ αριθμ. 69/21-12-1994 εγκύκλιο του Ι.Κ.Α., την υπ’ αριθμ. 69/14-071999 εγκύκλιο του Ι.Κ.Α., στη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησής του, ο ασκούμενος/-η ασφαλίζεται μόνο
κατά επαγγελματικού κινδύνου. Η ασφαλιστική αυτή εισφορά ανέρχεται στο 1% επί του τεκμαρτού
ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, και καταβάλλεται
υποχρεωτικά από τον Φορέα Απασχόλησης. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατά τη
διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης, εκτός από το δικαίωμα της αποζημίωσης και ασφάλισής τους έναντι
επαγγελματικού κινδύνου, δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 1351/83.

7.

Oι ασκούμενοι κατά τη διάρκεια της 6μηνής πρακτικής άσκησης δικαιούνται πέντε (5) ημέρες άδεια.

8.

Αν κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης, ο ασκούμενος/-η διαπιστώνει ότι η θέση απασχόλησής του δεν
είναι συναφής με την ειδικότητα του, οφείλει να το δηλώσει εγγράφως στον Επόπτη Φορέα Απασχόλησης
και στον Επόπτη Εκπαιδευτικό, ώστε να αποφασιστεί από την Συνέλευση του Τμήματος στο οποίο φοιτά
εάν συντρέχει λόγος αλλαγής θέσης απασχόλησης ή όχι.

9.

Τυχούσα διαφορά προκύπτουσα μεταξύ των συμβαλλομένων μερών κατά τη διάρκεια της ισχύος της
σύμβασης, ως προς την ερμηνεία ή την εκτέλεση αυτής και τις αξιώσεις που γεννώνται απ’ αυτήν, θα
επιχειρείται να ρυθμιστεί φιλικά. Εάν όμως αυτό δεν επιτευχθεί, θα λύεται δικαστικώς. Ως κατά τόπο
αρμόδια Δικαστήρια ορίζονται αυτά του Πειραιά.

10. Η παρούσα Ειδική Σύμβαση Εργασίας συντάχθηκε σε τρία όμοια (3) αντίγραφα, ένα για κάθε
συμβαλλόμενο, ο οποίος, αφού την ανέγνωσε και αποδέχθηκε τους όρους της, την υπογράφει. Το Τμήμα
υποχρεούται να χορηγεί ακριβές αντίγραφο της Ειδικής Σύμβασης Εργασίας στο Γραφείο Πρακτικής
Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το Τμήμα

Ο Φορέας Απασχόλησης

Ο Ασκούμενος/-η

_____________________
Πρόεδρος Τμήματος

_____________________
(Σφραγίδα / Υπογραφή)

_____________________
(Υπογραφή)
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