
 
80581/29675/β9  

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

 
 
 
Στο Αιγάλεω, σήμερα, 20/11/2018 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
 
 

1. Ο «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής   (Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑ.  .Α.)» με έδρα την 
 Αγίου Σπυρίδωνος 28 (Πανεπιστημιούπολη 1), Αιγάλεω, Τ.Κ. 122 43, με Α.Φ.Μ. 997018524 και  .Ο.Υ. Αιγάλεω, ο 
 οποίος νόμιμα εκπροσωπείται, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 38008/Ζ1/6-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 117/6-03-2018, τ. 
 Υ.Ο.  .  .) Απόφαση Συγκρότησης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσια του Ν . 
 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-03-2018, τ. Α΄) και την Πράξη  25/13-11-2018 της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΑ .  .Α, 

 από την κα Γραμματή Πάντζιου, Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΠΑ.  .Α..  

2. Ο/Η  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΚΚΟΣΗΣ , Ιδρυματικός Υπεύθυνος της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση 
 Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής   » που υλοποιείται στο πλαίσιο του  

 Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑΝΕΚ) 
 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό  5492/22- 

 10-2018 Απόφαση Ένταξης.    
 
 

3. Ο/Η ………………. , Επιστημονικά Υπεύθυνος για την Πρακτική Άσκηση στο ΤΜΗΜΑ …………….. 
 
 

4. Ο/Η Φορέας Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης (ΦΥΠΑ) με την επωνυμία: …………… , Έδρα: …………., 

Διεύθυνση: ……………, Τ.Κ.: …………….., 
Επάγγελμα/Δραστηριότητα: …………………….., Α.Φ.Μ.:,Δ.Ο.Υ.:………………, με Νόμιμο Εκπρόσωπο τον/την κ.: 

…………. 
 
 

5. Ο/Η ………………. , όνομα πατρός………….., κάτοικος: ………….., Διεύθυνση: ……………….,  Τ.Κ.:  …………,   

Δ.Ο.Υ.: ……………,  Α.Φ.Μ.: ……………..,  Επάγγελμα: Φοιτητής/-τρια, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας / 
Διαβατηρίου: ……………., Α.Μ.Ι.Κ.Α.: ..................., Α.Μ.Κ.Α.: ………………, ΤΜΗΜΑ ……………. που στο εξής θα 

καλείται ασκούμενος/-η . 
 
 

 
Λαμβάνοντας υπόψη την βεβαίωση αποδοχής της Πράξης με Τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», συντάσσουν και υπογράφουν την παρούσα ειδική σύμβαση εργασίας για την 

Πρακτική Άσκηση, η οποία διέπεται από τους παρακάτω όρους : 
 
 

1. Την εκτέλεση Πρακτικής Άσκησης, βάσει της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης    [Συνεδρίαση 
 16-20/11/2018], μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής 
 Αττικής» με κωδικό ΟΠΣ 5033193 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
 «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία  2014-2020» (ΕΠΑΝΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το 

 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).  

2. Η Πρακτική Άσκηση και συνεπώς η παρούσα Ειδική Σύμβαση Εργασίας έχει διάρκεια από …………… έως και 
 …………………, και πραγματοποιείται με απόφαση του Τμήματος του ασκούμενου.   
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3. Ο/Η ασκούμενος/-η, στο χώρο της εργασίας του, υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας του Φορέα 

Απασχόλησης, ήτοι οκτάωρη πενθήμερη εργασία, τους κανονισμούς εργασίας και τους ισχύοντες κανόνες 

υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή Κανονισμό, που ισχύει για το προσωπικό του Φορέα 
Απασχόλησης. 

 

 

4. Ο Φορέας Απασχόλησης, οφείλει να απασχολεί τον ασκούμενο στο πλαίσιο του περιγράμματος της πρακτικής 

άσκησης της ειδικότητάς του και σε συνεργασία με τον Επιστημονικά 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 ασφάλειας εργασίας. 
 
 

 

6. Η Πράξη, από τον προϋπολογισμό της(μέσω του ΕΛΚΕ ), θα καταβάλει ως μηνιαία αποζημίωση280,00 € 
 (συμπεριλαμβανομένης της ασφαλιστικής κάλυψης ) στον/-ην ασκούμενο  /-η μετά από εντολή  

 εκταμίευσής της και σύμφωνα με τη ροή χρηματοδότησής της, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμο  

 τραπεζικό υπόλοιπο στον λογαριασμό της.       

 Ενδείκνυται ο τραπεζικός λογαριασμός των ασκουμένων να τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς εφόσον είναι η  

 τράπεζα με την οποία συνεργάζεται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής άλλως τυχόν έξοδα μεταφοράς χρημάτων 

 σε τραπεζικούς λογαριασμούς άλλων τραπεζών θα επιβαρύνουν τον/-ην ασκούμενο/-η.   

7. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται με βάση το Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
 εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις  », όπως ισχύει, το Ν. 4521/2018  «Ίδρυση 
 Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις  », όπως ισχύει και σύμφωνα με την Πρόσκληση με κωδικό 
 ΕΚΤΠ01 του ΕΠΑνΕΚ. Στη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ο ασκούμενος φοιτητής ασφαλίζεται μόνο κατά  

 επαγγελματικού κινδύνου, 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 Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού  

 Προγράμματος   «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»   (ΕΠΑΝΕΚ) και 

 συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).     

8.  Ο Φορέας Απασχόλησης οφείλει να εγγραφεί και να πιστοποιηθεί στο Σύστημα «ΆΤΛΑΣ» 
 (<http://atlas.grnet.gr/>) καθώς και να αναρτήσει - δημοσιεύσει στο εν λόγω Σύστημα τη θέση Πρακτικής  

 Άσκησης που αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση πριν την ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής Άσκησης του /-ης 

 ασκούμενου/-ης.       

9. Ο «ασκούμενος/η» και ο ΦΥΠΑ δηλώνουμε, ότι ενημερωθήκαμε από τον αρμόδιο Υπεύθυνο του Ε .Λ.Κ.Ε. ΠΑ.  .Α 
 και παρέχουμε τη συγκατάθεσή μας ειδικώς και ελευθέρως για την εκ μέρους του ΝΠΔΔ ΠΑ .  .Α συλλογή , 
 τήρηση σε   (ηλεκτρονικό ή μη) αρχείο και επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν .2472/97, των 
 προσωπικών δεδομένων μου, τα οποία δηλώνονται στην παρούσα σύμβαση ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου 
 για τις ανάγκες του έργου   «ΥΠΟΕΡΓΟ "ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
 ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ" ΜΕ Α /Α  05, ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ" MIS 5033193», αποκλειστικά για τους  
 σκοπούς υλοποίησης του εν λόγω έργου και των οποίων προσωπικών δεδομένων αποδέκτης θα είναι και θα τα 
 επεξεργάζεται ο Ε .Λ.Κ.Ε. του ΠΑ .  .Α, για τον σκοπό αυτό και για να τηρηθεί η νομική υποχρέωση από την  

 κείμενη νομοθεσία για διαφάνεια.        
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10. Αν κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης, ο/η ασκούμενος/-η διαπιστώνει ότι η θέση απασχόλησής του δεν 

είναι συναφής με την ειδικότητα του, οφείλει να το δηλώσει εγγράφως στον Επιστημονικά Υπεύθυνο της 

Πράξης, στον Επόπτη Φορέα Απασχόλησης και στον Επόπτη Εκπαιδευτικό. 
 
 

 

11. Η υπογραφή της παρούσας Ειδικής Σύμβασης Εργασίας από τον /την Ασκούμενο -ή συνιστά γραπτή συναίνεσή 
του εάν και εφόσον ζητηθεί να αναρτηθούν από τις Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στο σύστημα 

«ΑΤΛΑΣ», κάποιο ή κάποια από τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία της σύμβασης ή στοιχεία που σχετίζονται 
άμεσα με την Πρακτική του Άσκηση. 

 
 
 

 

12. Η παρούσα Ειδική Σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε όμοια (5) αντίγραφα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο, ο οποίος , 

αφού την ανέγνωσε και αποδέχθηκε τους όρους της, την υπογράφει. 
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Ιδρυματικά Υπεύθυνος Επιστημονικά Υπεύθυνος 

και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της Πράξης του Τμήματος 

ΓΡΑΜΜΑΤΗ ΠΑΝΤΖΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΚΚΟΣΗΣ …………………………… 

Για τον ΦΥΠΑ Ασκούμενος/η φοιτητής/τρια  

(Υπογραφή-Σφραγίδα) …………………………..   
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