
 

ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΕΝΣΑΞΗ 
Ε.110-6Β: ΕΙΔΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ ΦΟΙΣΗΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 

 
Λάριςα, ςιμερα _____/______/201__ μεταξφ τθσ Επιχείρθςθσ ...............................................(*), που εκπροςωπείται από 

τον/τθν …………................................................... και του Τπευκφνου Πρακτικισ Άςκθςθσ του Προγράμματοσ πουδών του 

Σμιματοσ …………………………………του Σ.Ε.Ι. Ειςαγωγισ (Σ.Ε.Ι. Θεςςαλίασ), ι του εξουςιοδοτθμζνου  εκπροςώπου του, και 

ςφμφωνα με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ Ε5/1797/20-3-1986 (Ρφθμισθ θεμάτων αποηθμίωσθς και ενασχόλθσθς 

ασκουμζνων φοιτθτών στον ιδιωτικό τομζα), των Τπουργών Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων και Εργαςίασ, ςυνάπτεται 

Ειδική ύμβαση Εργασίας για τθν πρακτικι άςκθςθ του/τθσ φοιτθτι/τριασ..........................………………………………………………. του 

..................................., με τουσ παρακάτω όρουσ: 

1) Ο/Η αςκοφμενοσ/θ  ςτο χώρο τθσ εργαςίασ του/τθσ υποχρεοφται να ακολουκεί το ωράριο λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ 

ι τθσ υπθρεςίασ, τουσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ και εργαςίασ, κακώσ και κάκε άλλθ ρφκμιςθ ι κανονιςμό που ιςχφει 

για το προςωπικό τθσ επιχείρθςθσ ι υπθρεςίασ. Για τθ μθ ςυμμόρφωςθ του/τθσ αςκοφμενου/θσ με τα παραπάνω, 

ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 4, εδαφ. Α, τθσ Ε5/1797/86 κοινισ απόφαςθσ. 

2) Η πρακτικι άςκθςθ και ςυνεπώσ και θ ειδικι αυτι ςφμβαςθ λιγουν αυτοδικαίωσ με το πζρασ τθσ υποχρζωςθσ για 

άςκθςθ του/τθσ φοιτθτι/τριασ  

3) Η Επιχείρθςθ/Φορζασ ......................................................................... (*) ςτο πλαίςιο τθσ κοινωνικισ του/τθσ 

αποςτολισ αλλά και των δυνατοτιτων του/τθσ, υποχρεοφται να ςυμβάλλει, κατά τον καλφτερο δυνατό τρόπο, ςτθν 

αρτιότερθ εκπαίδευςθ του/τθσ  αςκοφμενου/θσ και ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 4 εδάφ. Γ, τθσ 

Ε5/1797/'86 (ΦΕΚ 183/Β/14-4-1986) κοινισ απόφαςθσ.  Η αποηθμίωςθ του φοιτθτι κακορίηεται ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία ςτο ποςό των 176,08 €/μινα για τον δθμόςιο τομζα. 

4) Η επιχείρθςθ/φορζασ οφείλει να απαςχολεί τον/τθν αςκοφμενο/θ ςτα πλαίςια του περιγράμματοσ πρακτικισ άςκθςθσ 

τθσ ειδικότθτασ του/τθσ και ςε ςυνεργαςία με τθν Επιτροπι Πρακτικισ Άςκθςθσ του Προγράμματοσ πουδών του 

Σμιματοσ προζλευςθσ του/τθσ  αςκοφμενου/θσ 

5) Σο Πρόγραμμα πουδών του Σμιματοσ προζλευςθσ του/τθσ αςκοφμενου/θσ  οφείλει να φροντίςει για τθν πρόςκετθ 

ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ του/τθσ ςε κζματα αςφάλειασ εργαςίασ. 

6) Ο/Η αςκοφμενοσ/θ δζχεται όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Ειδικισ φμβαςθσ Εργαςίασ και τθν προςυπογράφει. 

7) Ημερομθνία ζναρξθσ πρακτικισ άςκθςθσ  ……./ …… / 20……., θμερομθνία  λιξθσ  πρακτικισ  άςκθςθσ     …./……/ 20……. 

8) Για το παραπάνω χρονικό διάςτθμα κα καταβλθκοφν οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ από το φορζα πραγματοποίθςθσ ΠΑ, 

όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται κάκε φορά από τισ κείμενεσ γενικζσ και ειδικζσ διατάξεισ.    

 

Ο φοιτθτισ εντάχκθκε  αυτοδίκαια ςτο ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 6 του ν.4589/2019 (ΦΕΚ 
13/Α’/29.01.2019).Η εκπαιδευτικι λειτουργία του ανωτζρω προγράμματοσ ςπουδών ςυνεχίηεται μεταβατικά ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του 
άρκρου 6 του  ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α’/29.01.2019).Η παροφςα Ειδικι φμβαςθ Εργαςίασ ςυντάχτθκε ςε τζςςερα (4) αντίγραφα, ζνα για τθν 
Επιχείρθςθ/Φορζα, ζνα για το υμβοφλιο Ζνταξθσ,  ζνα για το Πρόγραμμα πουδών του Σμιματοσ προζλευςθσ του/τθσ αςκοφμενου/θσ και ζνα 
για τον/τθν αςκοφμενο/θ  φοιτθτι/τρια. 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για τθν Επιχείρθςθ/Φορζα 
 
 
 
(υπογραφι & ςφραγίδα) 
Ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ 

Ο Πρόεδροσ του υμβουλίου Ζνταξθσ 
 
 
 

ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ 
 

 
 
 

Για το Πρόγραμμα πουδών 
Ο Τπεφκυνοσ Πρακτικισ Άςκθςθσ 

 

          
 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΣΡΗ 
ΕΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ 

 ΠΡΟΤΠΟΓΡΑΦΕΙ 
Ο/Η αςκοφμενοσ/θ  φοιτθτισ/τρια 

 

 


