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EIΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

 
Μεταξύ της επιχείρησης 

................................................................................................................... 

που εκπροσωπείται από τον/την κ. 

................................................................................................ 

και του Προέδρου του Τμήματος 

.................................................................................................. 

Της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του και σύμφωνα με τη 

κοινή απόφαση Ε5/1797/20-03-86 (Φ.Ε.Κ.183/τ.Β΄/14-4-86) όπως 

τροποποιήθηκε με την Ε5/4825/16-6-86 (ΦΕΚ 453/τ.β/16-7-86) απόφαση των 

ιδίων Υπουργών, συνάπτεται Ειδική Σύμβαση Εργασίας για την Πρακτική Άσκηση 

τ…….. φοιτητ .………………………………………………………………………….. 

με τους παρακάτω όρους: 

1. Ο/Η ασκούμεν..... στο χώρο της εργασίας τ......., υποχρεούται να ακολουθεί το 

ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης, τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας 

καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει για το προσωπικό της 

επιχείρησης. 

2. Για τη συμμόρφωση τ.... ασκούμεν...... με τα παραπάνω ισχύουν τα αναφερόμενα 

στην παρ. 4 εδαφ.α, της Ε5/1797/86 κοινής απόφασης. 

3. Η Πρακτική Άσκηση και συνεπώς και η Ειδική αυτή Σύμβαση είναι διάρκειας έξι 

      (6) μηνών. Αρχίζει την ……………. και λήγει την ……………….. αυτοδικαίως   

       μετά το πέρας της υποχρέωσης για άσκηση τ....... φοιτητ....... 

4. Το ύψος της αποζημίωσης των πρακτικά ασκούμενων φοιτητών των 

ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ  σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα καθορίζεται από 

τις Υπουργικές Αποφάσεις, Ε5/1797/20-3-1986 (ΦΕΚ 183/τ.Β΄/14-4-86) 

 



«Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και συνθηκών απασχόλησης 

ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι.» & Ε5/4825/16-6-1986 (ΦΕΚ 453/τ.Β΄/18-

7-86) «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και συνθηκών απασχόλησης 

ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι.». Η ασφαλιστική εισφορά κατά 

επαγγελματικού κινδύνου υπολογίζεται σε ποσοστό 1% επί της 

καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης στον ασκούμενο φοιτητή από 

τον εργοδότη (Ε5/1303/3-3-1986 (ΦΕΚ 168/τ.Β΄/10-4-86) «Ασφάλιση 

σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης»). 

5. Η επιχείρηση στα πλαίσια της κοινωνικής της αποστολής αλλά και των 

δυνατοτήτων της, υποχρεούται να συμβάλλει, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, 

στην αρτιότερη εκπαίδευση τ...... ασκούμεν........ και σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο 4 εδάφ.γ, της Ε5/1797/86 κοινής απόφασης. 

6. Η επιχείρηση οφείλει να απασχολεί τ..... ασκούμεν........... στα πλαίσια του προ 

γράμματος σπουδών του Τμήματός τ..... και σε συνεργασία με την Επιτροπή 

Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος  προέλευσης  τ........ ασκούμεν.......... 

7. Ο/Η ασκούμεν..... δικαιούται στη διάρκεια της εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης 

πέντε (5) ημέρες άδεια. 

8. Ο/Η ασκούμεν..... δέχεται όλους τους όρους της παρούσας Ειδικής Σύμβασης και 

την προσυπογράφει. 

9. Η παρούσα Ειδική Σύμβαση συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα, ένα για την 

επιχείρη ση, ένα για το Τμήμα προέλευσης τ..... ασκούμεν.......... και ένα για τ....... 

ασκούμεν……………. φοιτητ........ 

                                                       ............/............/......... 
. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ 

 

Για την επιχείρηση                                                       Για το Τμήμα 

                                                                                Ο Πρόεδρος του Τμήματος 
 
 
                                                                                         Γεώργιος Μαυρόπουλος 
                                                                                      Αναπλ. Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ 

 
Ο/Η Ασκούμεν......φοιτητ.... 

 
 
 
 

 


