
 

 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

 

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

( ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.) 

 

Μεταξύ του Φορέα Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης (εφεξής καλούμενος ως «ΦΥΠΑ»): 

……………………………………………………….….., που εκπροσωπείται από τον/την 

……........................................................., του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής κ. Κωνσταντίνου 

Ι. Μουτζούρη,  του Ιδρυματικού Υπευθύνου της Πράξης κ. Παναγιώτη Καλδή και του Επιστημονικού 

Υπευθύνου για την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών (πρώην Τμήμα 

Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε.) κ. Κωνσταντίνου Πολίτη, για την πράξη «Πρακτική Άσκηση 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ 

ΑΝΑΔΕΔΒΜ) και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), συνάπτεται Ειδική 

Σύμβαση Εργασίας, για την πρακτική άσκηση του φοιτητή ……………….………..……...………...… 

του (όνομα πατρός) .....……………..….. 

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται με βάση το θεσμικό πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. και σύμφωνα με το Ν. 

4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και εκάστοτε ισχύει, υπό την επιφύλαξη των μεταβατικών του 

διατάξεων, και σύμφωνα με την Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ12 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΜΒ.  

 

 



 

 

 Η παρούσα ειδική σύμβαση εργασίας διέπεται από τους παρακάτω όρους : 

 

1. Ο ασκούμενος στο χώρο εργασίας του υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας, τους 

κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει 

για το προσωπικό του ΦΥΠΑ.  

2. Η πρακτική άσκηση θα διαρκέσει από ………..…..………… έως και ………………………. 

και μετά το πέρας της, η Ειδική αυτή Σύμβαση λήγει αυτοδικαίως. 

3. Ο ΦΥΠΑ, στο πλαίσιο της κοινωνικής του αποστολής, αλλά και των δυνατοτήτων του, 

υποχρεούται να συμβάλλει, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στην αρτιότερη εκπαίδευση του 

ασκούμενου φοιτητή. 

4. Ο ΦΥΠΑ οφείλει να απασχολεί τον ασκούμενο στο πλαίσιο του περιγράμματος πρακτικής 

άσκησης της ειδικότητάς του και σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και τον 

επόπτη του Τμήματος προέλευσης του ασκούμενου φοιτητή. 

5. Το Τμήμα προέλευσης του ασκούμενου φοιτητή, οφείλει να φροντίσει για την πρόσθετη 

ενημέρωση και εκπαίδευσή του σε θέματα ασφαλείας εργασίας. 

6. Η Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας» συμμετέχει 

στην αποζημίωση του ασκούμενου φοιτητή με το ποσό των 280,00€ μηνιαίως 

συμπεριλαμβανομένης της ασφαλιστικής κάλυψης, ήτοι 1.680,00€ συνολικά. 

7. Ο ΦΥΠΑ συμμετέχει στην αποζημίωση του ασκούμενου φοιτητή  με το ποσό των …….…...€ 

μηνιαίως. 

8. Στη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ο ασκούμενος φοιτητής ασφαλίζεται μόνο κατά 

επαγγελματικού κινδύνου και η ασφαλιστική αυτή εισφορά ανέρχεται στο 1% επί του 

τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης και θα καλυφθεί από κονδύλια της 

πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας» το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ2014-2020 (ΑΜΕ 0560072789). 

9. Ο ασκούμενος φοιτητής αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας 

Ειδικής Σύμβασης και την προσυπογράφει. 



 

 

Η παρούσα ειδική σύμβαση συντάχθηκε σε τέσσερα αντίγραφα, ένα για την επιχείρηση, ένα για το 

τμήμα προέλευσης του ασκούμενου φοιτητή, ένα για το αρχείο του Ειδικού Λογαριασμού και  ένα για 

τον ασκούμενο. 

 Αθήνα  …./…/2018 

 ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Φορέα 

 

 

(Υπογραφή-Σφραγίδα) 

Για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

 

1. Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής 

 

 

 

Κωνσταντίνος Ι. Μουτζούρης 

  

 

 

2. Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος της Πράξης 

 

 

Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής 

  

Προσυπογράφει 

Ο/Η Ασκούμενος/η φοιτητής/τρια 

 

 

(Υπογραφή) 

3. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος 

 

 

Πολίτης Κωνσταντίνος 

Καθηγητής 

 

 


