ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ Σ.Ε.Ι.
Σιμερα τθν ……………………………………….

μεταξφ …………………………………………………………………………………

(θμερομθνία ζναρξθσ)

(επωνυμία επιχείρθςθσ)

που εκπροςωπείται από τ… κ......................................................................................... και τ… Προζδρου του
(νόμιμοσ εκπρόςωποσ επιχείρθςθσ)

Τμιματοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων (ζδρα Κοηάνθ) τθσ Σχολισ Διοίκθςθσ & Οικονομίασ του Τ.Ε.Ι. Δυτικισ
Μακεδονίασ (*) ι του εξουςιοδοτοφμενου εκπροςώπου του και ςφμφωνα με τθν κοινι απόφαςθ Ε5/1797/203-1986 (ΦΕΚ 183/14-4-1986/τ.Β΄), όπωσ τροποποιικθκε με τθν Ε5/4825/16-6-1986 (ΦΕΚ 453/16-7-1986/τ. Β΄),
των Υπουργών Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων και Εργαςίασ ςυνάπτεται Ειδικι Σφμβαςθ Εργαςίασ για τθν
πρακτικι άςκθςθ τ… φοιτθτ…..………………………………………………………………………………………………………………………..
(ονοματεπώνυμο)

του …………………………………………… με τουσ παρακάτω όρουσ:
(πατρώνυμο)

1. Ο/Η αςκοφμενοσ/θ ςτο χώρο τθσ εργαςίασ του/τθσ υποχρεοφται να ακολουκεί το ωράριο λειτουργίασ
τθσ επιχείρθςθσ, τουσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ και εργαςίασ κακώσ και κάκε άλλθ ρφκμιςθ ι
κανονιςμό που ιςχφει για το προςωπικό τθσ επιχείρθςθσ. Για τθ μθ ςυμμόρφωςθ του/τθσ
αςκοφμενου/θσ με τα παραπάνω ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 4, εδάφιο Α’ τθσ
Ε5/1797/20-3-1986 (ΦΕΚ 183/14-4-1986/τ.Β΄) Κ.Υ.Α..
2. Η πρακτικι άςκθςθ και ςυνεπώσ και θ Ειδικι αυτι Σφμβαςθ λιγουν αυτοδικαίωσ με το πζρασ τθσ
υποχρζωςθσ για άςκθςθ του/τθσ φοιτθτι/ριασ.
3. Η επιχείρθςθ ςτα πλαίςια τθσ κοινωνικισ τθσ αποςτολισ και των δυνατοτιτων τθσ υποχρεοφται να
ςυμβάλλει κατά τον καλφτερο δυνατό τρόπο, ςτθν αρτιότερθ εκπαίδευςθ του/τθσ αςκοφμενου/θσ και
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 4, εδαφ. Γ΄τθσ Ε5/1797/20-3-1986 (ΦΕΚ 183/14-41986/τ.Β΄) Κ.Υ.Α..
4. Η επιχείρθςθ οφείλει να απαςχολεί τον/τθν αςκοφμενο/θ ςτα πλαίςια του περιγράμματοσ πρακτικισ
άςκθςθσ τθσ ειδικότθτάσ του/θσ και ςε ςυνεργαςία με τθν επιτροπι πρακτικισ άςκθςθσ του Τμιματοσ
προζλευςθσ του/θσ αςκοφμενου/θσ.
5. Το Τμιμα προζλευςθσ του/τθσ αςκοφμενου/θσ οφείλει να φροντίςει για τθν πρόςκετθ ενθμζρωςθ και
εκπαίδευςθ του/θσ ςε κζματα αςφάλειασ εργαςίασ.
6. Εάν θ πρακτικι άςκθςθ γίνεται ςε τράπεηα εφιςτάται θ προςοχι ςτο νόμο περί τραπεηικοφ απορριτου
(Ν.Δ. 1059/1971). Σφμφωνα με το νόμο απαγορεφεται ςε υπαλλιλουσ τραπεηών να δίνουν
πλθροφορίεσ για κατακζςεισ με ποινι φυλάκιςθσ.
7. Ο/Η αςκοφμενοσ/θ δζχεται όλουσ του όρουσ τθσ παροφςασ Ειδικισ Σφμβαςθσ και τθν προςυπογράφει.
Η παροφςα Ειδικι Σφμβαςθ ςυντάχκθκε ςε τρία αντίγραφα, ζνα για τθν επιχείρθςθ, ζνα για το Τμιμα
προζλευςθσ του/θσ αςκοφμενου/θσ και ζνα για τον/θν αςκοφμενο/θ φοιτθτι/ρια.

Ζναρξθ πρακτικισ ……………………………………………….

Λιξθ πρακτικισ ……………………………………………

Κοηάνθ, …………………… 20…

Οι υμβαλλόμενοι
Για τθν επιχείρθςθ

Για το Σμιμα
ο/θ Πρόεδροσ

(επωνυμία-υπογραφι-ςφραγίδα)

(υπογραφι-ςφραγίδα)
Προςυπογράφει
Ο/Η αςκοφμενοσ/θ φοιτθτισ/ρια

(*)

Οι φοιτθτζσ του Τμιματοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων (ζδρα Κοηάνθ) τθσ Σχολισ Διοίκθςθσ και Οικονομίασ του ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ εντάχκθκαν αυτοδίκαια, ςτο Τμιμα Διοικθτικισ
Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ τθσ Σχολισ Οικονομικών Επιςτθμών του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ ςφμφωνα με το Ν.4610/2019 (ΦΕΚ Α 70/7-5-2019).

