Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι.

Μεταξύ της επιχείρησης …………………………………………………………………………….
που εκπροσωπείται από τ..ν κ. …………………………………………….………………………..
και του κ.
Προϊσταμένου του Τμήματος
Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του
Τ.Ε.Ι . Λαμίας ή του εξουσιοδοτημένου εκπρο σώπο υ το υ και σύμφωνα με την κο ινή
απόφαση Ε5 / 1797 / 20-03-86 (Φ.Ε.Κ. 183 / τ. Β΄/ 14-04-86 ), όπως τροποποιήθηκε με την
Ε5 / 4825 / 16-06-86 ( Φ.Ε.Κ. 453 / τ. Β΄ / 16-07-86 ) των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Εργασίας, συνάπτεται Ειδική Σύμβαση Εργασίας, για την πρακτική
άσκηση
του
σπουδαστή
…………………………………………………………………………………………………………
του ……………………………από ……………..έως ..……………... με τους παρακάτω όρους:
1. Ο ασκούμενος στο χώρο της εργασίας του, 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 ασκούμενου με τα παραπάνω, ισχύουν τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 4 εδαφ. α, της Ε5 / 1797 / 86 κοινής απόφασης.
2. Η πρακτική άσκηση και συνεπώς και η Ειδική αυτή Σύμβαση, λήγουν αυτοδικαίως, με το
πέρας της υποχρέωσης για άσκηση του σπουδαστή.
3. Η Επιχείρηση στα πλαίσια της κοινωνικής της αποστολής αλλά και των δυνατοτήτων της ,
υποχρεούται να συμβάλλει, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στην αρτιότερη εκπαίδευση του
ασκούμενου και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 εδάφ. γ, της Ε5/ 1797/ 86
κοινής απόφασης.
4. Η Επιχείρηση οφείλει να απασχολεί τον ασκούμενο στα πλαίσια του περιγράμματος
πρακτικής άσκησης της ειδικότητάς του και σε συνεργασία με την επιτροπή πρακτικής
άσκησης του Τμήματος προέλευσης του ασκούμενου.
5. Το Τμήμα προέλευσης του ασκούμενου οφείλει να φροντίσει για την πρόσθετη ενημέρωση
και εκπαίδευσή του σε θέματα ασφαλείας εργασίας.
6. Ο ασκούμενος δέχεται όλους τους όρους της παρούσας Ειδικής Σύμβασης και την
προσυπογράφει.

Η παρούσα Ειδική Σύμβαση συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα, ένα για την Επιχείρηση, ένα
για το Τμήμα προέλευσης του ασκούμενου και ένα για τον ασκούμενο σπουδαστή.

Λαμία ….../……/……
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την επιχείρηση

Για το Τμήμα Μηχανικών
Πληροφορικής Τ.Ε
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

…………………..

……………………………..

ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΕΙ
Ο ασκούμενος
Σπουδαστής
……………………..

