ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι.
Σήμερα την ……………………………………….

μεταξύ …………………………………………………………………………………

(ημερομηνία έναρξης)

(επωνυμία επιχείρησης)

που εκπροσωπείται από τ… κ......................................................................................... και τ… Προέδρου του
(νόμιμος εκπρόσωπος επιχείρησης)

Τμήματος ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒ. & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ. Τ.Ε. κατ. Μηχ/κων Γεωτεχνολογίας Περιβαλλοντος Τ.Ε. της
Σχολής ΣΤΕφ του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας (*) ή του εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου του και σύμφωνα με
την κοινή απόφαση Ε5/1797/20-3-1986 (ΦΕΚ 183/14-4-1986/τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την Ε5/4825/16-61986 (ΦΕΚ 453/16-7-1986/τ. Β΄), των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας συνάπτεται
Ειδική Σύμβαση Εργασίας για την πρακτική άσκηση τ… φοιτητ….. ……………………………………………………………………
(ονοματεπώνυμο)

του …………………………………………… με τους παρακάτω όρους:
(πατρώνυμο)

1. Ο/Η ασκούμενος/η στο χώρο της εργασίας του/της υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας
της επιχείρησης, τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή
κανονισμό που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης. Για τη μη συμμόρφωση του/της
ασκούμενου/ης με τα παραπάνω ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4, εδάφιο Α’ της
Ε5/1797/20-3-1986 (ΦΕΚ 183/14-4-1986/τ.Β΄) Κ.Υ.Α..
2. Η πρακτική άσκηση και συνεπώς και η Ειδική αυτή Σύμβαση λήγουν αυτοδικαίως με το πέρας της
υποχρέωσης για άσκηση του/της φοιτητή/ριας.
3. Η επιχείρηση στα πλαίσια της κοινωνικής της αποστολής και των δυνατοτήτων της υποχρεούται να
συμβάλλει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στην αρτιότερη εκπαίδευση του/της ασκούμενου/ης και
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4, εδαφ. Γ΄της Ε5/1797/20-3-1986 (ΦΕΚ 183/14-41986/τ.Β΄) Κ.Υ.Α..
4. Η επιχείρηση οφείλει να απασχολεί τον/την ασκούμενο/η στα πλαίσια του περιγράμματος πρακτικής
άσκησης της ειδικότητάς του/ης και σε συνεργασία με την επιτροπή πρακτικής άσκησης του Τμήματος
προέλευσης του/ης ασκούμενου/ης.
5. Το Τμήμα προέλευσης του/της ασκούμενου/ης οφείλει να φροντίσει για την πρόσθετη ενημέρωση και
εκπαίδευση του/ης σε θέματα ασφάλειας εργασίας.
6. Εάν η πρακτική άσκηση γίνεται σε τράπεζα εφιστάται η προσοχή στο νόμο περί τραπεζικού απορρήτου
(Ν.Δ. 1059/1971). Σύμφωνα με το νόμο απαγορεύεται σε υπαλλήλους τραπεζών να δίνουν
πληροφορίες για καταθέσεις με ποινή φυλάκισης.
7. Ο/Η ασκούμενος/η δέχεται όλους του όρους της παρούσας Ειδικής Σύμβασης και την προσυπογράφει.
Η παρούσα Ειδική Σύμβαση συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα, ένα για την επιχείρηση, ένα για το Τμήμα
προέλευσης του/ης ασκούμενου/ης και ένα για τον/ην ασκούμενο/η φοιτητή/ρια.

Έναρξη πρακτικής ……………………………………………….

Λήξη πρακτικής ……………………………………………

Κοζάνη, …………………… 20…

Οι Συμβαλλόμενοι
Για την επιχείρηση

Για το Τμήμα
ο/η Πρόεδρος

(επωνυμία-υπογραφή-σφραγίδα)

(υπογραφή-σφραγίδα)
Προσυπογράφει
Ο/Η ασκούμενος/η φοιτητής/ρια

(*) Οι φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Μηχ/κών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος Τ.Ε. του τμήματος Μηχ/κών Περιβάλλοντος & Μηχ/κών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας εντάχθηκαν, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.85/23-5-2019 συνεδρίαση της Συγκλήτου, στο Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας, κατ΄εφαρμογή του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ Α 70/7-5-2019)

