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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.Δ.Τ. ….………….….………… και
Α.Φ.Μ.
……………..…………………..
υπαγόμενου/ης
στη
Δ.Ο.Υ.
………………………………..,
κατοίκου
…………………………………………………………………………,μαθητή
της
ειδικότητας………………………………………………………………………………………………………………………………..της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας
ΟΑΕΔ …………………………………….…………………………… 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 Δημόσιο,
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 ΟΑΕΔ 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 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
Ο ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΣ
…………………………....
(Υπογραφή και Σφραγίδα)
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑ.Σ
(Υπογραφή και Σφραγίδα)

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

(Υπογραφή)

Ο ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ
(Υπογραφή)

