
 

ΔΗΓΗΚΉ ΤΜΒΑΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΚΑΣΑΡΣΗΕΟΜΔΝΟΤ 

 
 

ήκεξα ζηηο ........ ηνπ κελόο ……….…… ηνπ έηνπο 20……., κεηαμύ α) ηνπ Φνξέα Απαζρόιεζεο 

………………… …………………….……………. (ηίηλος θορέα) κε ΑΦΜ………………….,ππαγόκελνο ζηε 

Γ.Ο.Τ ……………., πνπ εθπξνζσπείηαη από ηνλ/ηελ ………………..………………..……… (ονομαηεπώνσμο 

νόμιμοσ εκπροζώποσ), ν νπνίνο ζην εμήο νλνκάδεηαη εξγνδόηεο, θαη β) ηνπ/ηεο 

…………………………………………….. (ονομαηεπώνσμο αζκούμενοσ) ηνπ ………………………(παηρώνσμο) 

κε   Α.Γ.Σ ………….…….  θαη ΑΦΜ …………………….. ππαγόκελνπ/εο ζηε Γ.Ο.Τ…..…………………. 

θαηνίθνπ …………………………………………………….……. (οδός, αριθμός, ΤΚ, περιοτή), 

θαηαξηηδόκελνπ/εο/απνθνίηνπ/εο ηεο εηδηθόηεηαο ……….…………………………… ……………… ηνπ ηνκέα 

………………………….. ηεο εθπαηδεπηηθήο δνκήο Ι.Δ.Κ ΚΔΡΚΤΡΑ ηνπ επηπέδνπ ηνπ Δ.Π.Π., ν νπνίνο ζην εμήο 

νλνκάδεηαη πξαθηηθά αζθνύκελνο/ε, 

ε εθαξκνγή: 

 

1. Σνπ λ.4763/2020/21-12-2020 (Α’254) «Δζληθό ύζηεκα Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, Καηάξηηζεο θαη δηα 

βίνπ Μάζεζεο, ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ)2018/958 ηνπ Δπξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 28
εο

 Ινπλίνπ 2018 ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν αλαινγηθόηεηαο πξηλ από ηε 

ζέζπηζε λέαο λνκνζεηηθήο θαηνρύξσζεο ησλ επαγγεικάησλ (ΔΔ L 173), θύξσζε ηεο πκθσλίαο κεηαμύ ηεο 

Κπβέξλεζεο ηεο Διεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο 

γηα ην Διιελνγεξκαληθό Ίδξπκα Νενιαίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ ….έσο…. 

2. Σνπ πιαηζίνπ ηεο Πξάμεο «Πξαθηηθή άζθεζε θαηαξηηδόκελσλ ΙΔΚ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 

«ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ», πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν θαη ην Διιεληθό Γεκόζην. 
 

πλάπηεηαη ζύκβαζε Πξαθηηθήο άζθεζεο κε ηνπο παξαθάησ όξνπο: 

 

Ο Δξγνδόηεο απνδέρεηαη λα απαζρνιήζεη ζηελ επηρείξεζή ηνπ ηνλ/ηελ πξαθηηθά αζθνύκελν/ε θαη λα ηνπ/ηεο 

παξέρεη θάζε δπλαηή δηεπθόιπλζε, γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο ηνπ/ηεο ζηελ 

εηδηθόηεηα ……………………………..…………………………………. θαη ηελ αξηηόηεξε εθκάζεζε ηεο 

ηέρλεο ηνπ θαη απνδέρεηαη ηελ επνπηεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, Καηάξηηζεο, 

Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Νενιαίαο (ΓΓΔΚΓΒΜΝ) ζρεηηθά κε ην έξγν ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ζύκθσλα κε ηελ 

ππ’ αξηζκ. Κ5/97484 (ΦΔΚ Β’ 3938) Κ.Τ.Α «Πξαθηηθή άζθεζε ζπνπδαζηώλ Ιλζηηηνύησλ Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ» όπσο ηζρύεη. 

 

1. Ο εξγνδόηεο ππνδέρεηαη ζηελ έδξα/ππνθαηάζηεκα ηνπ επί ηεο νδνύ …………………………………………. 

……………………………………………………………...  (πλήρης διεύθσνζη, οδός, αριθμός, ΤΚ, περιοτή), 

ηνλ/ηελ πξαθηηθά αζθνύκελν/ε γηα εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πξαθηηθή άζθεζε θαηαξηηδόκελσλ ΙΔΚ» 

δηάξθεηαο ………. Ωξώλ. 

2. Απηή ε ζύκβαζε Πξαθηηθήο Άζθεζεο είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, αξρίδεη ζηηο ......../........./.............. θαη ιήγεη 

ζηηο ......./......./.............. Σν εβδνκαδηαίν πξόγξακκα/σξάξην εξγαζίαο είλαη: Ηκέξεο:…...… Ωξάξην:……...… 

3. Ο εξγνδόηεο νθείιεη λα δηαζθαιίδεη ηελ ηζόηηκε πξόζβαζε ζην εξγαζηαθό αληηθείκελν όισλ ησλ πξαθηηθά 

αζθνύκελσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

4. Απαγνξεύεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαθηηθήο άζθεζεο ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν θαηά ηηο 



 

λπρηεξηλέο ώξεο (22:00 – 06:00). 

5. Γελ επηηξέπεηαη ε ππέξβαζε ηνπ εκεξήζηνπ σξαξίνπ πέξαλ ησλ σξώλ πνπ νξίδνληαη ζηε ζύκβαζε ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο. 

6. Ο εξγνδόηεο δελ πξέπεη λα έρεη α’ βαζκνύ ζπγγέλεηα κε ηνλ/ηελ πξαθηηθά αζθνύκελν/ε. 

7. Σηο Κπξηαθέο θαη ηηο εκέξεο επίζεκεο αξγίαο απαγνξεύεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Πξαθηηθήο άζθεζεο θαηαξηηδόκελσλ ΙΔΚ», ν εξγνδόηεο δελ θαηαβάιιεη απνδεκίσζε θαη αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο θαη ν/ε πξαθηηθά αζθνύκελνο/ε δελ επηδνηείηαη από ηελ Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα 

«ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ». 

8. Σν πνζνζηό απνδεκίσζεο ηνπ/ηεο πξαθηηθά αζθνύκελνπ/εο νξίδεηαη ζην 80% επί ηνπ λόκηκνπ, 

λνκνζεηεκέλνπ  θαηώηαηνπ νξίνπ ηνπ εκεξνκηζζίνπ ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, ήηνη ……€ γηα ηνλ/ηελ 

πξαθηηθά αζθνύκελν/ε ή, όπσο απηό δηακνξθώλεηαη από ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ 

Τπνζέζεσλ. Η απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη ζηνλ πξαθηηθά αζθνύκελν κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο. Όιεο νη παξαπάλσ δαπάλεο νξίδνληαη σο επηιέμηκεο, βαξύλνπλ εμ νινθιήξνπ ην έξγν 

ρξεκαηνδόηεζεο θαη θαηαβάιινληαη από ηνλ θνξέα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 

9. Καηά ηελ δηάξθεηα πξαθηηθήο άζθεζεο ν θαηαξηηδόκελνο ππάγεηαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ e-ΔΦΚΑ (ΠΡΏΗΝ 

ΙΚΑ- ΔΣΑΜ) κόλν γηα ηνλ θιάδν ηνπ αηπρήκαηνο. Γηα ηελ αζθάιηζή ηνπ θαηαβάιινληαη νη πξνβιεπόκελεο 

από ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2217/1994 (Α’ 83) αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, νη νπνίεο βαξύλνπλ ην 

θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν (εξγνδόηεο) ζην νπνίν πινπνηείηαη ε πξαθηηθή άζθεζε. 

10. Οη πξαθηηθά αζθνύκελνη θαηά ην δηάζηεκα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, εθόζνλ δελ θαιύπηνληαη γηα παξνρέο 

αζζέλεηαο ζε είδνο άκεζα ή έκκεζα θαη έπεηηα από πξνζθόκηζε ζρεηηθήο Τ.Γ., ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε 

ηόζν ηνπ θιάδνπ παξνρώλ αζζέλεηαο ζε είδνο, όζν θαη ηνπ θιάδνπ παξνρώλ αζζέλεηαο ζε ρξήκα. 

11. Ο εξγνδόηεο ππνρξενύηαη λα εμνθιεί έγθαηξα ηηο απνδεκηώζεηο θαη ηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ηνπ/ηεο 

πξαθηηθά αζθνύκελνπ/εο, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 

12. Ο/Η πξαθηηθά αζθνύκελνο/ε απνδέρεηαη λα ηεξεί ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ θείκελε 

λνκνζεζία. 

13. Ο εξγνδόηεο απνδέρεηαη λα ρνξεγήζεη ζηνλ θαηαξηηδόκελν βεβαίσζε παξνπζίαο, ζύκθσλα µε 

πξνηεηλόκελν από ηελ Δθπαηδεπηηθή Μνλάδα ππόδεηγκα. 

14. Ο εξγνδόηεο απνδέρεηαη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

15. Ο εξγνδόηεο νξίδεη έκπεηξν ζηέιερνο ζπλαθνύο επαγγεικαηηθήο εηδηθόηεηαο κε ηνλ/ηελ πξαθηηθά 

αζθνύκελν/ε σο εθπαηδεπηή ζην ρώξν εξγαζίαο, ηνλ/ηνπο 

…………………………………………………… ……………………………………………………. 

(ονομαηεπώνσμο και ειδικόηηηα). 

16. Ο εξγνδόηεο ππνδέρεηαη ηνλ επόπηε / θαζεγεηή ηνπ ΙΔΚ, ν νπνίνο παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ πξόνδν 

ηνπ πξαθηηθά αζθνύκελνπ. 

17. Κάζε εξγνδόηεο (ηνπ Ιδησηηθνύ θαη ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα) νθείιεη λα θαηαρσξίδεη ζην Πιεξνθνξηαθό 

ύζηεκα «ΔΡΓΑΝΗ» ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ ην έληππν «Δ3.5 Αλαγγειία 

Έλαξμεο/ Μεηαβνιώλ πξαθηηθήο άζθεζεο», ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηνπ αξκόδηνπ 

Τπνπξγείνπ, ηελ έλαξμε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ηε ιήμε απηήο γηα θάζε πξαθηηθά αζθνύκελν. Οη 

εξγνδόηεο ηνπ Γεκνζίνπ ππνρξενύληαη επηπιένλ λα θαηαρσξίδνπλ ην απνγξαθηθό δειηίν θάζε πξαθηηθά 

αζθνύκελνπ ζην Μεηξών   Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Διιεληθνύ  Γεκνζίνπ,  ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο  

δηαηάμεηο. Σα αλσηέξσ έγγξαθα ηεξνύληαη ζην αξρείν εξγνδόηε, ώζηε λα είλαη δηαζέζηκα ζε πεξίπησζε 

ειέγρνπ, θαζώο θαη νη πξνβιεπόκελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ βαξύλνπλ ηνλ εξγνδόηε ζύκθσλα κε ηελ 

παξ.1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.2217/94. 



 

18. Σν ύςνο ηεο απνδεκίσζεο πνπ ζα ιακβάλεη ν πξαθηηθά αζθνύκελνο από ην πξόγξακκα επηδόηεζεο 

νξίδεηαη από ην Άξζξν 3 ηεο ππ’ αξηζκ. Κ5/97484 (ΦΔΚ Β’ 3938) Κ.Τ.Α όπσο απηό ηζρύεη. 

19. Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ν πξαθηηθά αζθνύκελνο δηαθόςεη ηελ πξαθηηθή άζθεζε, ηόηε νθείιεη λα 

ελεκεξώζεη άκεζα ην Ι.Δ.Κ. θνίηεζεο θαη λα πξνζθνκίζεη ην βηβιίν πξαθηηθήο θαη ην έληππν ηεο ιήμεο 

(Βεβαίσζε Παξνπζίαο) κε ηηο εκέξεο πξαθηηθήο άζθεζεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί. Γηα λα ζπλερίζεη 

ηελ πξαθηηθή άζθεζε γηα ην ππόινηπν ηνπ πξνβιεπόκελνπ δηαζηήκαηνο ζηνλ ίδην ή ζε άιιν θνξέα 

απαζρόιεζεο (εξγνδόηε), ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί εθ λένπ ε δηαδηθαζία Έλαξμεο πξαθηηθήο. Αλ ε 

δηαθνπή ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο γίλεη από ηνλ εξγνδόηε ηόηε νθείιεη ν ηειεπηαίνο λα ελεκεξώζεη άκεζα ην 

Ι.Δ.Κ. θνίηεζεο ηνπ πξαθηηθά αζθνύκελνπ. 

20. Η ζύκβαζε απηή ζύκθσλα µε ην Νόκν κπνξεί λα θαηαγγειζεί από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο γηα ζπνπδαίν 

ιόγν, ηνλ νπνίν νη ζπκβαιιόκελνη ππνρξενύληαη λα γλσζηνπνηήζνπλ, πξηλ απ’ ηελ θαηαγγειία ζην ΙΔΚ. 

21. Οη ζπκβαιιόκελνη δειώλνπκε όηη ιάβακε γλώζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ηζρύνληνο Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο 

ησλ ΙΔΚ πνπ ππάγνληαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, Καηάξηηζεο, Γηά Βίνπ 

Μάζεζεο θαη Νενιαίαο (ΓΓΔΚΓΒΜΝ), θαη ηεο ππ’ αξ. Κ5/97484 Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ Β’ 3938/2021) όπσο απηή 

ηζρύεη, πνπ αθνξνύλ ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε θαη πνπ απνηεινύλ κέξνο ηεο ζπκθσλίαο απηήο 

22. Οη ζπκβαιιόκελνη δειώλνπλ όηη έιαβαλ γλώζε ηνπ Οδεγνύ Τινπνίεζεο θαη ζα ηεξνύλ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζε απηόλ θαζώο θαη θάζε επηθαηξνπνίεζήο ηνπ. 

Σν ζπκθσλεηηθό απηό ζπληάρζεθε ζε ηξία (3) αληίγξαθα θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ 
(Υπογραφή και Σφραγίδα) 

 

 

Ο ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ 
(Όνομα, Επώνυμο και Υπογραφή) 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
 

 

 

 

ΠΙΣΙΝΗ ΠΕΣΡΟ 

            (Υπογραφή και Σφραγίδα) 

 

 

 


