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Ε Ι Δ Ι Κ Η     Τ Μ Β Α Η     Ε Ρ Γ Α  Ι Α   

Π Ρ Α Κ ΣΙ Κ Η    Α  Κ Η  Η    Π Ο Τ Δ Α Σ Ω Ν   

ς ε   Ι ΔΙ Ω ΣΙ Κ Η   ΕΠ Ι Φ Ε Ι Ρ Η Η

Μεταξύ τησ επιχείρηςησ με επωνυμία:  , 

που εδρεύει ςτην Δ/νςη:  και 

εκπροςωπείται από τ  και του/τησ Προΰςταμένου/ησ του  

Σμήματοσ  του ΣΕΙ Πάτρασ,   

ή του εξουςιοδοτημένου εκπροςώπου του και ςύμφωνα με την κοινή απόφαςη Ε5/1797/20-3-86 (ΥΕΚ 

183/τ.Β΄/14-4-86) των Τπουργών Εθνικήσ Παιδείασ και θρηςκευμάτων και Εργαςίασ, όπωσ 

τροποποιήθηκε με την Ε5/4825/16-6-86 (ΥΕΚ 453/τ.Β΄/16-7-86) απόφαςη των ίδιων Τπουργών, 

ς υ ν ά π τ ε τ α ι  Ε ξ ά μ η ν η  ( 6 )  Ε ι δ ι κ ή   ύ μ β α ς η  Ε ρ γ α ς ί α σ, για  την Πρακτική Άςκηςη  

του/τησ πουδαςτ  του  

με αρ. Δελτίου Αςτυν. Σαυτότητασ ή Διαβατηρίου  πουδαςτή/ςτριασ του Σμήματοσ  

 του ΣΕΙ Πάτρασ, με ημερομηνίασ Έναρξησ την  

και λήξησ την  και με τουσ παρακάτω όρουσ: 
 

1. Ο/Η Αςκούμενοσ/η πουδαςτήσ/ςτρια ςτο χώρο τησ εργαςίασ του/τησ υποχρεούται να 

ακολουθεί το ωράριο λειτουργίασ τησ επιχείρηςησ, τουσ κανονιςμούσ αςφάλειασ και εργαςίασ, 

καθώσ και κάθε άλλη ρύθμιςη ή κανονιςμό που ιςχύει για το προςωπικό τησ επιχείρηςησ. Για τη 

ςυμμόρφωςη του/τησ Αςκούμενου/νησ με τα παραπάνω, ιςχύουν τα αναφερόμενα ςτην 

παράγραφο 4, εδάφιο α, τησ Ε5/1797/86 κοινήσ απόφαςησ των Τπουργών Εθνικήσ Παιδείασ 

και Θρηςκευμάτων και Εργαςίασ.  

2. Η Πρακτική Άςκηςη και ςυνεπώσ και η παρούςα Ειδική αυτή ύμβαςη, λήγουν αυτοδικαίωσ με 

το πέρασ τησ υποχρέωςησ για άςκηςη του/τησ ςπουδαςτή/ςτριασ. 

3. Η επιχείρηςη, ςτα πλαίςια τησ κοινωνικήσ τησ αποςτολήσ αλλά και των δυνατοτήτων τησ, 

υποχρεούται να ςυμβάλλει, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ςτην αρτιότερη εκπαίδευςη 

του/τησ αςκούμενου/νησ πουδαςτή/ςτριασ και ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτην 

παράγραφο 4. εδάφιο γ, τησ Ε5/1797/86 κοινήσ απόφαςησ. 

4. Η επιχείρηςη, ςε ςυνεργαςία με τον Επόπτη Καθηγητή Πρακτικήσ Άςκηςησ του Σμήματοσ 

του/τησ αςκούμενου/νησ πουδαςτή/ςτριασ, οφείλει να τον/την απαςχολεί-εκπαιδεύει ςτο 

πλαίςιο του περιγράμματοσ Πρακτικήσ Άςκηςησ τησ ειδικότητάσ του/τησ, όπωσ αυτό 

εξειδικεύεται ςτο Παράρτημα «Πρόγραμμα Εκπαίδευςησ Κατάρτιςησ Πρακτικήσ Άςκηςησ 

πουδαςτή» τησ παρούςησ και το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμήμα τησ. 

5. Η προβλεπόμενη μηνιαία αποζημίωςη του αςκούμενου/νησ πουδαςτή/ςτριασ για το διάςτημα 

τησ Πρακτικήσ του/τησ Άςκηςησ καθορίζεται με την κοινή Τ.Α.  Ε5/1797/20-3-1986 “ςε 

ποςοςτό 80% επί του ημερομιςθίου του ανειδίκευτου εργάτη, που ιςχύει κάθε φορά, με βάςη 



 

 

την Εθνική υλλογική ύμβαςη Εργαςίασ”, ήτοι 25x22,83x80%=456,60€ και καταβάλλεται από 

την επιχείρηςη ςε μηνιαία βάςη.  

 Οι επιχειρήςεισ του Ιδιωτικού τομέα που προςφέρουν θέςεισ πρακτικήσ άςκηςησ ςε 

ςπουδαςτέσ Σ.Ε.Ι. επιχορηγούνται, ςύμφωνα με την Τ.Α. Ε5/4825/ (Υεκ. 453/16-7-1986, τ. Β΄), 

από τον ΟΑΕΔ «ςε ποςοςτό 50 % επί τησ καταβαλλόμενησ κάθε φορά  αποζημίωςησ».   

6. Η επιχείρηςη οφείλει, ςύμφωνα με την κοινή απόφαςη Ε5/1303/3-3-86 των Τπουργών 

Εθνικήσ Παιδείασ και Θρηςκευμάτων και Τγείασ, Πρόνοιασ και Κοινωνικών Αςφαλίςεων (ΥΕΚ. 

Β, 168/86),  να αςφαλίζει ςτο Ι.Κ.Α. τον/την αςκούμενο/νη  πουδαςτή/ςτρια, κατά το χρόνο 

τησ πρακτικήσ του/τησ άςκηςησ, έναντι επαγγελματικού κινδύνου.  

 ύμφωνα με την παραπάνω κοινή απόφαςη, η αςφαλιςτική ειςφορά υπολογίζεται ςε ποςοςτό 

1% επί τησ καταβαλλόμενησ κάθε φορά αποζημίωςησ ςτον/ςτην αςκούμενο/νη 

πουδαςτή/ςτρια (12η αςφαλιςτική κλάςη ςτο ΙΚΑ). 

7. Ο/η αςκούμενοσ/νη πουδαςτήσ/ςτρια κατά τη διάρκεια τησ πρακτικήσ του/τησ άςκηςησ, 

εκτόσ από το δικαίωμα τησ αποζημίωςησ και αςφάλιςήσ έναντι επαγγελματικού κινδύνου, δεν 

αποκτά κανένα άλλο δικαίωμα εργαςιακήσ ή ςυνταξιοδοτικήσ μορφήσ, ςύμφωνα με τισ 

διατάξεισ τησ παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.1351/83. 

8. Ο αςκούμενοσ/νη πουδαςτήσ/ςτρια  δέχεται όλουσ τουσ όρουσ τησ παρούςασ Ειδικήσ 

ύμβαςησ και την προςυπογράφει. 

Η παρούςα Ειδική ύμβαςη ςυντάχθηκε ςε τρία (3) αντίγραφα, ένα για την επιχείρηςη, ένα για το 

Σμήμα  Υυςικοθεραπείασ του ΣΕΙ Πάτρασ και ένα για τον/την αςκούμενο/νη πουδαςτή/ςτριασ. 

 

 

Πάηρα,  /  / 201  

 
 

 

ΟΙ   ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για την Επιχείρηςη  Για το Σμήμα Υυςικοθεραπείασ του ΣΕΙ 

Πάτρασ 

Σςέπησ Ηλίασ, Επίκουροσ Καθηγητήσ 

Προΰςτάμενοσ του Σμήματοσ 

 

(Ονοματεπώνυμο) 

 

(Ιδιότητα) 

 

(Υπογραφή Σφραγίδα) 
 

Προςυπογράφει ο/η πουδαςτήσ/ςτρια 

 
(Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ   
ΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ  ΑΚΗΗ ΠΟΤΔΑΣΩΝ 

«Πρόγραμμα Εκ παίδε υςησ Κ ατάρτις ησ  Πρακτικ ήσ Άςκηςησ 

πουδ ας τή »  

 

Μεταξύ των τριών οριζόμενων και κατανομαζόμενων ςτο κύριο τμήμα τησ παρούςασ ειδικήσ 

ςύμβαςησ εργαςίασ Πρακτικήσ Άςκηςησ πουδαςτών, ήτοι, 1) του Υορέα Απαςχόληςησ, 2) του 

Προΰςταμένου του Σμήματοσ προέλευςησ του/τησ αςκούμενου/νησ πουδαςτή/ςτριασ και 3) 

του/τησ αςκούμενου/νησ πουδαςτή/ςτριασ, ς υ μ φ ω ν ε ί τ α ι  ότι ηα ανηικείμενα, ζηα οποία θα 

αζκηθεί-εκπαιδεσηεί ο/η Σποσδαζηής-ζηρια, καηά ηη διάρκεια ηης Πρακηικής Άζκηζης ηοσ/ηης, 

θα είναι: 

 

α)  

  

  

β)  

  

  

γ)  

  

  

δ)  

  

  

 

     
Ο Φορέασ Απαςχόληςησ  Ο Προΰςτάμενοσ του Τμήματοσ  Ο Σπουδαςτήσ/ςτρια 

 


