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Μεταξύ της επιχείρησης με επωνυμία:

,

που εδρεύει στην Δ/νση:

και

εκπροσωπείται από τ

και του Προέδρου του

Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, κ. Παναγόπουλου Αναστάσιου
ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του και σύμφωνα με την κοινή απόφαση Ε5/1797/20-3-86
(ΦΕΚ 183/τ.Β΄/14-4-86) των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Εργασίας, όπως
τροποποιήθηκε με την Ε5/4825/16-6-86 (ΦΕΚ 453/τ.Β΄/16-7-86) απόφαση των ίδιων Υπουργών,
σ υ ν ά π τ ε τ α ι Ε ξ ά μ η ν η ( 6 ) Ε ι δ ι κ ή Σ ύ μ β α σ η Ε ρ γ α σ ί α ς, για την Πρακτική Άσκηση
του/της Σπουδαστ

του

με αρ. Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
Τουριστικών Επιχειρήσεων
και λήξης την

Σπουδαστή/στριας του Τμήματος

του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, με ημερομηνία Έναρξης την
και με τους παρακάτω όρους:

1. Ο/Η Ασκούμενος/η Σπουδαστής/στρια στο χώρο της εργασίας του/της υποχρεούται να
ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας του Ιδιωτικού φορέα, τους κανονισμούς ασφάλειας και
εργασίας, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει για το προσωπικό του φορέα.
Για τη συμμόρφωση του/της Ασκούμενου/νης με τα παραπάνω, ισχύουν τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 4, εδάφιο α, της Ε5/1797/86 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων και Εργασίας.
2. Η Πρακτική Άσκηση και συνεπώς και η παρούσα Ειδική αυτή Σύμβαση, λήγουν αυτοδικαίως με
το πέρας της υποχρέωσης για άσκηση του/της σπουδαστή/στριας.
3. Η επιχείρηση, στα πλαίσια της κοινωνικής της αποστολής αλλά και των δυνατοτήτων της,
υποχρεούται να συμβάλλει, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στην αρτιότερη εκπαίδευση
του/της ασκούμενου/νης Σπουδαστή/στριας και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 4. εδάφιο γ, της Ε5/1797/86 κοινής απόφασης.
4. Η επιχείρηση οφείλει να απασχολεί-εκπαιδεύει τον/την ασκούμενο/νη Σπουδαστή/στρια στο
πλαίσιο του περιγράμματος Πρακτικής Άσκησης της ειδικότητάς του/της,σε συνεργασία με τον
Επόπτη Καθηγητή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος προέλευσής του/της.
5. Η προβλεπόμενη μηνιαία αποζημίωση του ασκούμενου/νης σπουδαστή/στριας για το διάστημα
της Πρακτικής του /της Άσκησης καθορίζεται με την κοινή Υ.Α. Ε5/1797/20-3-1986 «σε

ποσοστό 80% επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά, με βάση
την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας».
6. Η επιχείρηση οφείλει, σύμφωνα με την κοινή απόφαση Ε5/1303/3-3-86 των Υπουργών
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ.
Β, 168/86), να ασφαλίζει στο Ι.Κ.Α. τον/την ασκούμενο/νη Σπουδαστή/στρια, κατά το χρόνο
της πρακτικής του/της άσκησης, έναντι επαγγελματικού κινδύνου.
Σύμφωνα με την παραπάνω κοινή απόφαση, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται σε ποσοστό
1%

επί

της

καταβαλλόμενης

κάθε

φορά

αποζημίωσης

στον/στην

ασκούμενο/νη

Σπουδαστή/στρια (12η ασφαλιστική κλάση στο ΙΚΑ).
7. Ο/η ασκούμενος/νη Σπουδαστής/στρια κατά τη διάρκεια της πρακτικής του/της άσκησης,
εκτός από το δικαίωμα της αποζημίωσης και ασφάλισής έναντι επαγγελματικού κινδύνου, δεν
αποκτά κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.1351/83.
8. Ο ασκούμενος/νη Σπουδαστής/στρια

δέχεται όλους τους όρους της παρούσας Ειδικής

Σύμβασης και την προσυπογράφει.
Η παρούσα Ειδική Σύμβαση συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα, ένα για την επιχείρηση, ένα για το
Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και ένα για τον/την ασκούμενο/νη
Σπουδαστή/στρια.

Πάτρα,

/

/ 201

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την Επιχείρηση

Για το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

(Ονοματεπώνυμο)

(Ιδιότητα)

(Υπογραφή Σφραγίδα)

Καθηγητής, Παναγόπουλος Αναστάσιος
Πρόεδρος του Τμήματος
Προσυπογράφει ο/η Σπουδαστής/στρια

(Υπογραφή & ολογράφως)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

«Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Κατάρτισης Πρακτικής Άσκησης
Σπουδαστή»
ΑΠΟ…../…../201…
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Μεταξύ των τεσσάρων οριζόμενων και κατανομαζόμενων στο κύριο τμήμα της παρούσας ειδικής
σύμβασης εργασίας Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών, ήτοι, 1) του Φορέα Απασχόλησης, 2) του
Προέδρου του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων

προέλευσης του/της ασκούμενου/νης

Σπουδαστή/στριας, 3) του Μέλους της Π.Α. του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και 4)
του/της ασκούμενου/νης Σπουδαστή/στριας, σ υ μ φ ω ν ε ί τ α ι ότι τα αντικείμενα, στα οποία θα

ασκηθεί-εκπαιδευτεί ο/η Σπουδαστής-στρια, κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης του/της,
θα είναι:
α)
β)
γ)
δ)

Ο Φορέας Απασχόλησης

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Τουριστικών Επιχειρήσεων

Μέλος Επιτροπής Π.Α.

Ο/Η Σπουδαστής/στρια

