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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ               Αξηζ. Πξωη.  

                       

ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ  ΦΤΙΚΗ 

 

ΔΙΓΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ  ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ   

                       

Μεηαμύ ηνπ θορέα απαζτόληζης  _______________________________________________________________ 

πνπ εκπροζφπείηαι νόμιμα από ηον/ηην κ.  ______________________________________________________ 

θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Τκήκαηνο ΦΤΙΚΗ ηεο Σρνιήο  ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ηνπ Γηεζλνύο Παλεπηζηεκίνπ ηεο Διιάδνο 

(ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Αν. Καθηγηηή κ. ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΒΟΡΓΟΤ ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζώπνπ ηνπ θαη ζύκθωλα κε ηελ θνηλή 

απόθαζε Δ5/1797-20-03-86 ηωλ Υπνπξγώλ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ θαη Δξγαζίαο ζπλάπηεηαη Δηδηθή Σύκβαζε Δξγαζίαο 

γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ηνπ/ηεο ________________________________________________________________ ηνπ 

______________________  πνπ γξάθηεθε γηα πξώηε θνξά ζην Τκήκα ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΤ ΣΔΙ 

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ θαη εληάρζεθε ζην Τκήκα ΦΤΙΚΗ βάζει ηοσ 

Ν.4610/2019(ΦΔΚ70/η.Α΄/07-07-2019) γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από _______________________ κέρξη 

______________________  κε ηνπο παξαθάηω όξνπο: 

1. Ο/Η αζθνύκελνο/λε θνηηεηήο/ηξηα ζην ρώξν ηεο εξγαζίαο ηνπ/ηεο ππνρξενύηαη λα αθνινπζεί ην ωξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο 

ππεξεζίαο, ηνπο θαλνληζκνύο αζθαιείαο θαη εξγαζίαο θαζώο θαη θάζε άιιε ξύζκηζε ή θαλνληζκό πνπ ηζρύεη γηα ην 

πξνζωπηθό ηεο επηρείξεζεο. Γηα ηελ ζπκκόξθωζε ηνπ/ηεο  αζθνύκελνπ/λεο θνηηεηή/ηξηαο κε ηα παξαπάλω, ηζρύνπλ ηα 

αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν 4, εδάθην α,  ηεο Δ5/1797/86 θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο. 

2. Η πξαθηηθή άζθεζε ζπλεπώο θαη ε Δηδηθή απηή Σύκβαζε, ιήγνπλ απηνδηθαίωο, κε ην πέξαο ηεο ππνρξέωζεο γηα άζθεζε 

ηνπ  θνηηεηή. . Ο αζθνύκελνο θνηηεηήο/ηξηα εθηόο από ην δηθαίωκα ηεο απνδεκίωζεο θαη αζθάιηζεο έλαληη επαγγεικαηηθνύ 

θηλδύλνπ, δελ απνθηά θαλέλα άιιν δηθαίωκα εξγαζηαθήο ή ζπληαμηνδνηηθήο κνξθήο, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 1351/83 (ΦΔΚ 56/η. Α΄/26-04-1983). 

3. Ο θνξέαο απαζρόιεζεο _____________________________________________, ζην πιαίζην ηεο θνηλωληθήο ηεο  

απνζηνιήο αιιά θαη ηωλ δπλαηνηήηωλ ηνπ/ηεο, ππνρξενύηαη λα  ζπκβάιιεη, θαηά ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν, ζηελ 

αξηηόηεξε εθπαίδεπζε ηνπ/ηεο αζθνύκελνπ/λεο θνηηεηή/ηξηαο θαη ζύκθωλα  κε ηα αλαγξαθόκελα  ζηελ παξάγξαθν 4 

εδάθ. γ, ηεο Δ5/1797/86 θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο. 

4. Ο θνξέαο απαζρόιεζεο σποτρεούηαι να καηαβάλλει κάθε μήνα ζηο θοιηηηή ηο 80% ηοσ καηώηαηοσ 

ημερομιζθίοσ ηοσ ανειδίκεσηοσ εργάηη ζύμθφνα με ηην Δθνική σλλογική ύμβαζη Δργαζίας (ΔΔ), πνπ 

ηζρύεη θάζε θνξά (Άξζξν 12 ηνπ Ν.1351/83 θαη άξζξν 71 ηνπ Ν.1566/85-Φ.Δ.Κ. 167/η.Α). Σε πεξίπηωζε Γημόζιοσ Φορέα 

Απαζτόληζης ε κεληαία απνδεκίωζε Π.Α. θνηηεηή θαζνξίδεηαη ζηα 176,08 εσρώ ζύκθωλα κε ηελ ΚΥΑ 

202805/2917/0022/93 (ΦΔΚ 307/η. Β΄/30-04-1993). Ο θνξέαο απαζρόιεζεο αλαιακβάλεη, επηπιένλ, ηελ ππνρξέωζε λα 

θαηαβάιιεη μηνιαίφς αζθαλιζηική κάλσυη 1% καηά επαγγελμαηικού κινδύνοσ επί ηοσ ηεκμαρηού ημερομιζθίοσ 

ηης 12ης αζθαλιζηικής κλάζης ηοσ ΙΚΑ, όπωο ηζρύεη θάζε θνξά (ΚΥΑ Δ5/1303/86 (ΦΔΚ 168/η. Β/10.4.86) & ΚΥΑ 

Δ5/347/15-2-95 θαη Δγθύθιηνη ηνπ ΙΚΑ 100/124/29.5.86, Α24/375/29.5.86 θαη Α24/370/5/21-12-94).  

5. Ο θνξέαο απαζρόιεζεο νθείιεη λα απαζρνιεί ηνλ/ηελ αζθνύκελν/λε θνηηεηή/ηξηα ζην πιαίζην ηνπ πεξηγξάκκαηνο 

πξαθηηθή άζθεζεο ηεο εηδηθόηεηαο ηνπ/ηεο  θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ  Τκήκαηνο 

πξνέιεπζεο ηνπ/ηεο  αζθνύκελνπ/λεο θνηηεηή/ηξηαο.     

6. Τν ηκήκα πξνέιεπζεο ηνπ/ηεο αζθνύκελνπ/λεο θνηηεηή/ηξηαο νθείιεη λα θξνληίζεη γηα ηελ πξόζζεηε ελεκέξωζε θαη 

εθπαίδεπζε ηνπ/ηεο  ζε ζέκαηα αζθάιεηαο εξγαζίαο. 

7. Ο/Η αζθνύκελνο/λε θνηηεηήο/ηξηα δέρεηαη όινπο ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο Δηδηθήο Σύκβαζεο θαη ηελ πξνζππνγξάθεη. 

Η παξνύζα Δηδηθή Σύκβαζε ζπληάρζεθε ζε ηέζζεξα αληίγξαθα, έλα γηα ην θνξέα απαζρόιεζεο, έλα γηα ην Τκήκα ΦΥΣΙΚΗΣ  

ηνπ Γηεζλνύο Παλεπηζηεκίνπ ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) έλα γηα ηνλ ΟΑΔΓ θαη έλα γηα ηνλ/ηελ  αζθνύκελν/λε θνηηεηή/ηξηα. 

                                                          

Καβάια…………………………………. 

 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

Για  ηο θορέα απαζτόληζης  

 

Για ηο ημήμα  Φσζικής 

Ο Πρόεδρος 

ΠΡΟΤΠΟΓΡΑΦΔΙ 

Ο/H αζθνύκελνο/ε  θνηηεηήο/ηξηα 

 

 


