
Έντσπο ΠΑ-3: Σύμβαση Εργασίας για Πρακτική Άσκηση στο Δημόσιο  – Έκδοση 1.11 

                 EIΓΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ  

ΣΟΝ ΓΗΜΟΙΟ ΣΟΜΔΑ 

 

Μεηαμύ ηεο Τπεξεζίαο................................................................................................................................... 

θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Σνπνγξαθίαο θαη Γεσπιεξνθνξηθήο ηεο ρνιήο 

Μεραληθώλ (πξώελ ρνιήο Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο (ζην νπνίν 

ζπγρσλεύζεθαλ δηα απνξξνθήζεσο ηνπ ΣΔΙ Αζήλαο θαη ην ΑΔΙ Πεηξαηά ΣΣ, ΦΔΚ 38/η.Α΄/2-3-18) ή 

ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζώπνπ ηνπ θαη ζύκθσλα κε ηελ θνηλή απόθαζε Δ5/1797/20-03-86 (ΦΔΚ 

183/η.Β΄/14-4-86) όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Δ5/4825/16-6-86 (ΦΔΚ 453/η.Β’/16-7-86) απόθαζε ησλ 

ηδίσλ Τπνπξγώλ, ζπλάπηεηαη Δηδηθή ύκβαζε Δξγαζίαο γηα ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε η...... θνηηεη… 

…........................................................................................ (θνηηεη… πξώελ Σκ. Πνιηηηθώλ Μερ/θώλ 

Σ.Δ. θαη Μερ/θώλ Σνπνγξαθίαο & Γεσπιεξνθνξηθήο Σ.Δ. ηνπ Σ.Δ.Ι. Αζήλαο) κε ηνπο παξαθάησ όξνπο: 

 

1. Ο/Η  αζθνύκελ............... ζην ρώξν ηεο εξγαζίαο η......., ππνρξενύηαη λα αθνινπζεί ην σξάξην 

ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο, ηνπο θαλνληζκνύο αζθαιείαο θαη εξγαζίαο θαζώο θαη θάζε άιιε ξύζκηζε ή 

θαλνληζκό πνπ ηζρύεη  γηα ην πξνζσπηθό ηεο ππεξεζίαο. 

Γηα ηε ζπκκόξθσζε η......... αζθνύκελ............. κε ηα παξαπάλσ, ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξ. 4 

εδαθ.α, ηεο Δ5/1797/86 θνηλήο απόθαζεο. 

2. Η Πξαθηηθή Άζθεζε θαη ζπλεπώο θαη ε Δηδηθή απηή ύκβαζε είλαη δηάξθεηαο έμη (6) κελώλ. Αξρίδεη 

ηελ …..................... θαη ιήγεη ηελ ........................ απηνδηθαίσο κε ην πέξαο ηεο ππνρξέσζεο γηα άζθεζε 

η......  θνηηεη......... 

3. Σν ύςνο ηεο απνδεκίσζεο ησλ πξαθηηθά αζθνύκελσλ θνηηεηώλ ζε ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, Ο.Σ.Α., 

ινηπά Ν.Π.Γ.Γ. θαζνξίδεηαη από ηελ Τπνπξγηθή Απόθαζε, 2025805/2917/0022/22-4-1993 (ΦΔΚ 

307/η.Β΄/30-4-93) «Σξνπνπνίεζε ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο Δ5/1258/86 θαη αύμεζε ηεο κεληαίαο 

απνδεκίσζεο ησλ ζπνπδαζηώλ ησλ Σερλνινγηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάησλ Σ.Δ.Ι., πνπ πξαγκαηνπνηνύλ 

ηελ άζθεζε ζην επάγγεικα ζε ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, Ο.Σ.Α. θαη ινηπά Ν.Π.Γ.Γ., επηρεηξήζεηο θαη 

νξγαληζκνύο ηνπ επξύηεξνπ Γεκόζηνπ Σνκέα)».      

Η αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαηά επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηό 1% επί ηεο 

θαηαβαιιόκελεο θάζε θνξά απνδεκίσζεο ζηνλ αζθνύκελν θνηηεηή από ηνλ εξγνδόηε Δ5/1303/3-3-1986 

(ΦΔΚ 168/η.Β΄/10-4-86) «Αζθάιηζε ζπνπδαζηώλ Σ.Δ.Ι. θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο». 

4. Η ππεξεζία ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο ηεο απνζηνιήο αιιά θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηεο, ππνρξενύηαη 

λα ζπκβάιιεη, θαηά ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν, ζηελ αξηηόηεξε εθπαίδεπζε η...... αζθνύκελ........ θαη 

ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν 4 εδάθ.γ, ηεο Δ5/1797/86 θνηλήο απόθαζεο. 

5. Η ππεξεζία  νθείιεη λα απαζρνιεί  η..... αζθνύκελ........... ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ 

ηνπ Σκήκαηόο η..... θαη ζε  ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή Πξαθηηθήο Άζθεζεο  ηνπ Σκήκαηνο 

πξνέιεπζεο η........   αζθνύκελ.......... 

6. Ο/Η αζθνύκελ..........δηθαηνύηαη ζηε δηάξθεηα ηεο εμάκελεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο πέληε (5) εκέξεο 

άδεηα. 

7. Ο/Η αζθνύκελ...... δέρεηαη όινπο ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο Δηδηθήο ύκβαζεο θαη ηελ 

πξνζππνγξάθεη.  

8. Η παξνύζα Δηδηθή ύκβαζε ζπληάρηεθε ζε ηξία αληίγξαθα, έλα γηα ηελ ππεξεζία, έλα γηα ην Σκήκα 

πξνέιεπζεο η..... αζθνύκελ.......... θαη  έλα γηα η.......    αζθνύκελ.......   θνηηεη........ 

 

                                     ........./......../…........... 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ ΠΡΟΤΠΟΓΡΑΦΟΝΣΔ 

 

Γηα ηελ Τπεξεζία                             Γηα ην Σκήκα 
 (υπογραφή & σφραγίδα) 

 

Ο/Η Αζθνύκελ...... θνηηεη....  
(υπογραφή) 

      Α. Σζάηζαξεο 

           Καζεγεηήο 


