ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι.
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Μεταξύ του Φορέα ……………………………………… που εκπροσωπείται από τον/την
…….................................., τη Επιστηµονικά Υπεύθυνης για την Πρακτική Άσκηση του Τµήµατος
Εµπορίας και ∆ιαφήµισης κ. Λ. Σπεντζούρη, του Προέδρου της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών
κ. ∆. Τριάντη και του Ιδρυµατικά Υπεύθυνου του Έργου κ. Π. Καλδή, για το έργο «Πρακτική
Άσκηση Τ.Ε.Ι. Αθήνας», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνικούς πόρους, συνάπτεται Ειδική Σύµβαση Εργασίας, για
την πρακτική άσκηση του φοιτητή …………………...……..…… του ( όνοµα πατρός) …………..
Η Πρακτική Άσκηση πραγµατοποιείται µε βάση το θεσµικό πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. και σύµφωνα µε τον
Ν.1351/83, το Π∆174/85, την Κ.Υ.Α. Ε5/1797/20-3-86 (ΦΕΚ 183/τ. Β΄/14-4-86 όπως τροποποιήθηκε
µε την Ε5/4825/16-6-86(ΦΕΚ453/τ. Β΄16-7-86) των Υπουργών Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης&
Θρησκευµάτων και Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.
Η παρούσα ειδική σύµβαση εργασίας διέπεται απο τους παρακάτω όρους :
1. Ο ασκούµενος στο χώρο εργασίας του 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 του Φορέα. Για τη µη συµµόρφωση του ασκούµενου
µε τα παραπάνω, ισχύουν τα αναφερόµενα στη παράγραφο 4, εδάφιο Α, της Ε5/1797/86
κοινής απόφασης.
2. Η πρακτική άσκηση θα διαρκέσει από …………………… έως και ……………………. και
µετά το πέρας της η Ειδική αυτή Σύµβαση λήγει αυτοδικαίως.
3. Ο Φορέας απασχόλησης, στο πλαίσιο της κοινωνικής του αποστολής αλλά και των
δυνατοτήτων του, υποχρεούται να συµβάλλει, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στην
αρτιότερη εκπαίδευση του ασκούµενου

φοιτητή και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη

παράγραφο 4, εδάφιο Γ, της Ε5/1797/86 κοινής απόφασης.
4. Ο Φορέας οφείλει να απασχολεί τον ασκούµενο στο πλαίσιο του περιγράµµατος Πρακτικής
Άσκησης της ειδικότητάς του και σε συνεργασία µε την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του

Τµήµατος προέλευσης του ασκούµενου.
5. Το Τµήµα προέλευσης του ασκούµενου οφείλει να φροντίσει για τη πρόσθετη ενηµέρωση και
εκπαίδευση του σε θέµατα ασφαλείας εργασίας.
6. Το Έργο «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Αθήνας» συµµετέχει στην αποζηµίωση του ασκούµενου
φοιτητή µε το ποσό των 300,00€ µηνιαίως, ήτοι 1.800,00€ συνολικά.
7. Ο Φορέας συµµετέχει στην αποζηµίωση του ασκούµενου φοιτητή µε το ποσό των ……….. €
µηνιαίως.
8. Στη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ο ασκούµενος ασφαλίζεται µόνο κατά επαγγελµατικού
κινδύνου και η ασφαλιστική αυτή εισφορά ανέρχεται στο 1% επί του τεκµαρτού
ηµεροµισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης και θα καλυφθεί από κονδύλια του έργου
«Πρακτική Άσκηση Τ.Ε.Ι. Αθήνας» το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ (ΑΜΕ
0560072789).
9. Ο ασκούµενος δέχεται όλους τους όρους της παρούσας Ειδικής Σύµβασης και την
προσυπογράφει.
Η παρούσα ειδική σύµβαση συντάχθηκε σε τέσσερα αντίγραφα, ένα για την επιχείρηση, ένα για το
τµήµα προέλευσης του ασκούµενου, ένα για το αρχείο του Ειδικού Λογαριασµού και ένα για τον
ασκούµενο.
Αθήνα …./…/201..
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον Φορέα

Για το Τ.Ε.Ι. Αθήνας
1. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης
και Ερευνών

(Υπογραφή-Σφραγίδα)
Καθηγητής ∆ήµος Τριάντης

Προσυπογράφει

2. Ο Ιδρυµατικά Υπεύθυνος του Έργου

Ο/Η Ασκούµενος/η φοιτητής/τρια
Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής
(Υπογραφή)
3. Η Επιστηµονικά Υπεύθυνη του
Τµήµατος

(Υπογραφή)

