
 

 

 

 

                    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

                                           

 
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Στα πλαίσια του έργου «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ με MIS5000628» του Επιχ/κού Προγράμματος 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» του ΕΠ ΕΔΒΜ (ΕΣΠΑ 2014-2020) ΚΑΙ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) 

ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. 

Χαρακτηρισμός Θέσης Πρακτικής Άσκησης 

 

            Σε ιδιωτική επιχείρηση                           Σε θέση του Δημόσιου Τομέα  

 
ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Μεταξύ 

α) του Φορέα Απασχόλησης Πρακτικής Άσκησης (Επιχείρηση ή Δημόσια Υπηρεσία):     

     ………………………………….. 

που εκπροσωπείται από τον/ην κ. …………………… 

και  

β)  

 Του Ιδρυματικά Υπεύθυνου της πράξης, καθ. Μιχάλη Γρ. Βραχόπουλου 

 Του προϊσταμένου του τμήματος ……………………………… 

 Του Προέδρου της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με α) την υπ. αριθμ. 6600/23-09-2016 πράξη του 

Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με την οποία αποφασίζεται η  «Συγκρότηση - Ανασυγκρότηση της ΕΕΕ του Ειδ. Λογ/σμού του Τ.Ε.Ι. 

Στερεάς Ελλάδας» και ορίζεται ως πρόεδρος της ΕΕΕ ο κ. Μπαλντούκας Αντώνιος, β) την υπ. αριθμ. 6303/09-09-2016 απόφαση του Προέδρου 

του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας «Ορισμός Αναπληρωτών Προέδρου και ανάθεση αρμοδιοτήτων» στην οποία ορίζονται οι αρμοδιότητες του κ. 

Μπαλντούκα Αντωνίου ως Αναπληρωτής Προέδρου επί της Έρευνας και Ανάπτυξης και η οποία δημοσιεύθηκε στις 03-10-2016 στο ΦΕΚ 

3165/τ. β΄. 

 Του προϊστάμενου της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 59/20-12-2016 Θέμα 14ο 

απόφαση της Ε.Ε.Ε. του ΤΕΙ Στερεός Ελλάδος, κ. Κυριάκου Χαρίκλειας, 

 Του επιστημονικά υπεύθυνου του τμήματος κ. Κων/νου Αντωνή 

και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συνάπτεται Ειδική Σύμβαση Εργασίας, για την Πρακτική Άσκηση του/της 

φοιτητή/ήτριας.……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………… με όνομα πατρός ………………………………………, όνομα μητρός …………………………………………….., 

ΑΜΚΑ…………………………, ΑΔΤ (ή αρ. διαβατηρίου) ………………………………., Ημερ. Έκδοσης ΑΔΤ……………………………. 

ΑΦΜ……….……………………, ΔΟΥ…………………………, Ημερ. Γέννησης………………………, ΑΜΑ…………………………, Διεύθυνση 

μόνιμης κατοικίας: Πόλη:………………………………… Οδός……………………………... Τ.Κ.………………………… τηλ επικοινωνίας 

……………………………………  

για την περίοδο από …………………………………………………… μέχρι ……………………………………………… 

 

και σύμφωνα με: 

γ). την αριθμ. 3870/23.03.2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης  

δ). της αριθμ. 44/30-3-16 Θέμα 1ο απόφασης της ΕΕΕ έγκρισης εκτέλεσης με ιδία μέσα του Υποέργου 1 «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική 

Άσκηση Τμημάτων του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας» της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 

(MIS5000628)» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) και από Εθνικούς Πόρους. 

ε)Την υπ. αριθμ  55/27.10.2016 Θ.2Α 1ης τροποποίησης της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 

(MIS5000628)» 

στ). της αριθμ 94/15.11.2016 Θέμα 27ο απόφασης της Συνέλευσης του ΤΕΙ για τον ορισμό του Ιδρυματικού Υπευθύνου  

ζ). της αριθμ 57/02-12-16  Θέμα 3ο απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών για τον ορισμό Ιδρυματικά Υπευθύνου  

η). της αριθμ 55/27-10-16 Θέμα 2οΒ απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών για τον ορισμό των Τμηματικών Υπευθύνων.  

θ). της αριθμ ……………………………… απόφασης της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών για την ένταξη του ανωτέρου σπουδαστή στην 

επιδοτούμενη Πράξη: 

 

συμφώνησαν και αποδέχονται τα εξής: 

1.  Ο/Η ασκούμενος/η στο χώρο της εργασίας του/ης υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας του Φορέα Απασχόλησης 

(Επιχείρηση/Υπηρεσία), τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει για το προσωπικό 

του Φορέα Απασχόλησης. Για τη συμμόρφωση του/ης ασκούμενου/ης με τα παραπάνω, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 εδάφιο α, 

της Ε5/1797/20-3-86 κοινής Υπουργικής απόφασης. 

2.  Η πρακτική άσκηση και συνεπώς και η Ειδική αυτή Σύμβαση, λήγουν αυτοδικαίως, με το πέρας της υποχρεωτικής περιόδου για την άσκηση 

του/ης φοιτητή/ήτριας. 

3.  Ο Φορέας Απασχόλησης στα πλαίσια της κοινωνικής του αποστολής αλλά και των δυνατοτήτων του υποχρεούται να συμβάλλει κατά τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο, στην αρτιότερη εκπαίδευση του/ης ασκούμενου/ης και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4, εδάφιο γ, της 

Ε5/1797/86 κοινής απόφασης. 



 

 

 

4.  Ο Φορέας Απασχόλησης οφείλει να απασχολεί τον/ην ασκούμενο/νη στα πλαίσια του περιγράμματος πρακτικής άσκησης της ειδικότητας του/ης 

και σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα παραπάνω, εκ 

μέρους του φορέα υλοποίησης, αποτελεί λόγο μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης. 

5.  Το Τμήμα προέλευσης του/ης ασκούμενου/ης και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης οφείλουν να φροντίσουν για την πρόσθετη ενημέρωση και 

εκπαίδευση του/ης σε θέματα ασφάλειας εργασίας. 

6.  O/H φοιτητής/ήτρια κατά τη διάρκεια της Πρακτικής του/της άσκησης ασφαλίζεται μόνο κατά επαγγελματικού κινδύνου και η ασφαλιστική αυτή 

εισφορά ανέρχεται στο 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης και θα βαρύνει εξολοκλήρου τον φορέα 

απασχόλησης.  

7.   Η μηνιαία αποζημίωση του/της ασκουμένου/νης ανέρχεται:  

Σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, από το Φορέα Απασχόλησης καταβάλλεται το ήμισυ του 80% του βασικού ημερομισθίου του 

ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά, με βάση την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, το οποίο καταβάλλεται από τον Φορέα 

Απασχόλησης. Από το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης καταβάλλεται μηνιαίως το ποσόν των 280€. 

Σε θέσεις του Δημόσιου Τομέα, και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, από το Φορέα Απασχόλησης καταβάλλεται το ποσό των 176,08 € μηνιαίως 

και το ποσόν των 280 € μηνιαίως από το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. 

8.  Οποιαδήποτε παρέκκλιση ή παράλειψη καταβολής της καθορισμένης, κατά το άρθρο 7 της παρούσας σύμβασης, αποζημίωσης από τον φορέα 

υλοποίησης αποτελεί λόγο μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης. 

9.  Οι αμοιβές του άρθρου 7 της παρούσας σύμβασης εξαντλούν το σύνολο των υποχρεώσεων του φορέα υλοποίησης πρακτικής άσκησης και του 

Ε.Δ.Β.Μ. έναντι του/της ασκούμενου/ης φοιτητή/τριας ο/η οποίος/α δεν δικαιούται άλλης αμοιβής, αποζημίωσης ή επιδόματος (αποζημίωση 

απόλυσης ή αδείας, επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα κλπ). 

10. Δεν στοιχειοθετείται κανενός είδους δικαίωμα επιδότησης του φορέα υλοποίησης πρακτικής άσκησης από τον ΟΑΕΔ. 

11. Η παρούσα σύμβαση υπόκειται στους όρους του κανονισμού πρακτικής άσκησης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και του τμήματος Μηχανικών 

Πληροφορικής ΤΕ, ο οποίος ιδιαίτερα για το δικαίωμα και προϋποθέσεις απουσίας του/της φοιτητή/ήτριας από της εργασία του/της προβλέπει 

τα ακόλουθα σύμφωνα με τα ΠΔ 483/84 και 174/85: 

 Χορήγηση ειδικής άδειας βραχείας απουσίας κατά τις ημέρες των εξετάσεων ή για τη συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις ή σε κάθε 

άλλη περίπτωση που είναι απαραίτητη η παρουσία του φοιτητή στη Σχολή του. Ο δικαιούχος Φοιτητής μπορεί να κάνει χρήση της άδειας 

βραχείας απουσίας μέχρι 5 φορές κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. 

 Για την απόδειξη ότι η διευκόλυνση που χορηγήθηκε στον/ην εργαζόμενο/η φοιτητή/ήτρια χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό που 

χορηγήθηκε, αυτός/ή υποχρεούται να προσκομίσει στον εργοδότη του/της μέσα στις πέντε (5) πρώτες εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της 

διευκόλυνσης, βεβαίωση της Σχολής του/της από την οποία να προκύπτει ότι η διευκόλυνση χρησιμοποιήθηκε για τον σκοπό και το χρόνο 

που χορηγήθηκε. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρηθεί η απουσία από την υπηρεσία του/της αδικαιολόγητη, εκτός και αν η μη 

χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης για το σκοπό και το χρόνο που χορηγήθηκε οφείλεται σε αποδεδειγμένη ανώτερη βία ή ξαφνική 

αναβολή των εξετάσεων ή ασκήσεων, οπότε σ' αυτή την περίπτωση χορηγείται σχετική βεβαίωση από τη Σχολή στο/η φοιτητή/ήτρια. Η 

ανώτερη βία και η ξαφνική αναβολή των εξετάσεων διακόπτουν αυτόματα την παραπέρα χρήση της διευκόλυνσης. 

12.   Ο φορέας απασχόλησης κατά την ολοκλήρωση της πρακτική άσκησης του/της φοιτητή/τριας οφείλει να προσκομίσει στο  Τμήμα προέλευσης 

του/ης ασκούμενου/ης βεβαίωση ολοκλήρωσης του/ης ασκούμενου/ης, βεβαίωση ότι ασφάλισε κάθε μήνα και για έξι μήνες τον/την 

φοιτητή/τρια κατά επαγγελματικού κινδύνου (η ασφαλιστική αυτή εισφορά ανέρχεται στο 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης 

ασφαλιστικής κλάσης) καθώς και συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο του φορέα απασχόλησης. 

13.   O/H φοιτητής/ήτρια κατά την ολοκλήρωση της πρακτικής του/της άσκησης οφείλει να προσκομίσει στο Τμήμα προέλευσής  του/της 

συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο φοιτητών. 

14.   Ο/Η ασκούμενος/η δέχεται όλους τους όρους της παρούσας Ειδικής Σύμβασης και την προσυπογράφει. 

Η παρούσα Ειδική Σύμβαση συντάχθηκε σε τέσσερα αντίγραφα ένα για την Επιχείρηση/Υπηρεσία, ένα για το Τμήμα προέλευσης του/ης 

ασκούμενου/ης, ένα για τον/ην ασκούμενο/η φοιτητή/ήτρια και ένα για την Επιτροπή Ερευνών ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.    

       Ψαχνά, ___/___/2017 

 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για τον Φορέα Πρακτικής 

 

 

 

(Ονοματεπώνυμο, υπογραφή, σφραγίδα) 

Ο Ιδ. Υπεύθυνος της Πράξης 

 

 

Μιχάλης Γρ. Βραχόπουλος 

Καθηγητής 

Η Προϊσταμένη του ΕΛΚΕ ΤΕΙ 

Στερεάς Ελλάδας 

 

 

Κυριάκου Χαρίκλεια 

 Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 

 

 

Αντώνιος Μπαλντούκας 

Καθηγητής 

 

Ο/Η ασκούμενος/η φοιτητής/ήτρια 

 

 

(Ονοματεπώνυμο, υπογραφή) 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος 

 

 

(Ονοματεπώνυμο, υπογραφή) 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος 

Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ 

 

 

Κων/νος Αντωνής 

 


