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ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ- ΕΠΑ.Σ
Σήµερα στις .................. του έτους 20....., µεταξύ της Επιχείρησης .................................................................., που
εκπροσωπείται από τον ................................................................., ο οποίος στο εξής ονοµάζεται εργοδότης και του
................................................................. του………………..……………………………....... µε Α.∆.Τ. ….………….….………… και
Α.Φ.Μ.
……………..…………………..
υπαγόµενου/ης
στη
∆.Ο.Υ.
………………………………..,
κατοίκου
…………………………………………………………………………,µαθητή
της
ειδικότητας………………………………………………………………………………………………………………………………..της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας
ΟΑΕ∆ …………………………………….…………………………… ο οποίος στο εξής ονοµάζεται µαθητευόµενος, καθώς και του πατέρα,
ή κηδεµόνα του………………………………………………… σε εφαρµογή των 40052/2007 (ΦΕΚ 1500 Β΄), 40087/2007
(ΦΕΚ 2376/Β΄) και 26385/2017 (ΦΕΚ 491 Β΄) ΚΥΑ των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την εφαρµογή του δυϊκού συστήµατος
(Μαθητεία) στις Επαγγελµατικές Σχολές του Οργανισµού που λειτουργούν σύµφωνα µε το ν.3475/2006 (ΦΕΚ146/Α/2006)
και συγχρηµατοδοτείται η υλοποίηση της Μαθητείας από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ελληνικό ∆ηµόσιο,
συνάπτεται Σύµβαση Μαθητείας µε τους παρακάτω όρους:
1. Ο εργοδότης υποδέχεται στην έδρα/υποκατάστηµά του επί της οδού ……………………………………………………., τον/την
Μαθητευόµενο/η για εφαρµογή του Προγράµµατος Μάθησης στο χώρο Εργασίας για .….. ώρες εβδοµαδιαίως που
αντιστοιχούν σε ……….. ηµέρες πραγµατοποίηση Μαθητείας. –
(συµπληρώνεται µία τιµή: 24 ή 30 ή 36 ώρες για αντίστοιχα 4ήµερη 5ήµερη ή 6ήµερη µαθητεία)

2. Αυτή η Σύµβαση Μαθητείας είναι ορισµένου χρόνου, αρχίζει στις………………………………………………………. ..και λήγει
στις.................................................................οπότε λύεται αυτοδίκαια Επίσης είναι δυνατόν η παρούσα Σύµβαση
Μαθητείας να καταγγελθεί για σπουδαίο λόγο ή να ακυρωθεί , βάσει των υπ΄αριθµ. 40087/2007 (ΦΕΚ 2376/Β΄) και
26385/2017 (ΦΕΚ 491 Β΄) Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
3. Ο εργοδότης ορίζει ως εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας τον/την……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
4. Οι συµβαλλόµενοι δηλώνουµε, ότι λάβαµε γνώση των διατάξεων των 40087/2007 (ΦΕΚ 2376/Β΄) και 26385/2017
(ΦΕΚ 491 Β΄) Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που αποτελούν µέρος της συµφωνίας αυτής και δεχόµαστε τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές καθώς και τη νοµοθεσία που διέπει την υλοποίηση εφαρµογής τους.
5. Οι συµβαλλόµενοι δηλώνουµε, ότι λάβαµε γνώση του συνηµµένου παραρτήµατος της παρούσας Σύµβασης Μαθητείας.
*Το παράρτηµα της Σύµβασης Μαθητείας καθώς και τα Προγράµµατα Μάθησης στο χώρο εργασίας είναι αναρτηµένα στη
διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕ∆ http://www.oaed.gr/epas-employers.
Η παρούσα Σύµβαση Μαθητείας αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους συµβαλλόµενους σε τρία (3)
πρωτότυπα, ένα (1) για τον εργοδότη, ένα (1) για τον µαθητευόµενο, και ένα (1) για την ΕΠΑ.Σ. και υπογράφεται ως
εξής:
Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ
Ο ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΣ
…………………………....
(Υπογραφή και Σφραγίδα)
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑ.Σ

(Υπογραφή και Σφραγίδα)

............

(Υπογραφή)

Ο ΚΗ∆ΕΜΟΝΑΣ

(Υπογραφή)

