ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ
(Σ.Ε.Ι) ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
ΥΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ
ΔΙΓΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ
ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΟΤΓΑΣΩΝ Σ.Δ.Ι.
Μεηαμύ ηεο επηρείξεζεο ………………………………………………….
πνπ εθπξνζωπείηαη από ηνλ θ……………………………………………..
θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ηεο ρνιήο
Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ηνπ Σ.Δ.Η Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη
Θξάθεο θ. Γεκεηξίνπ Μαδπηηλνύ ή ηνπ αλαπιεξωηή ηνπ θαη ζύκθωλα
κε ηελ θνηλή απόθαζε Δ5/1797/20-3-86 (ΦΔΚ 183/η.Β/14-4-86), όπωο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Δ5/4825/16-6-86 (ΦΔΚ 453/η.Β/16-7-86) ηωλ
Τπνπξγώλ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ θαη Δξγαζίαο,
ζπλάπηεηαη Δηδηθή ύκβαζε Δξγαζίαο, γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ηνπ/ηεο
θνηηεη…. ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ κε ηνπο
παξαθάηω όξνπο:
1. Ο/Ζ αζθνύκελ….ζην ρώξν ηεο εξγαζίαο η.....,ππνρξενύηαη λα
αθνινπζεί ην ωξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, ηνπο θαλνληζκνύο
αζθαιείαο θαη εξγαζίαο θαζώο θαη θάζε άιιε ξύζκηζε ή θαλνληζκό
πνπ ηζρύεη γηα ην πξνζωπηθό ηεο επηρείξεζεο.
Γηα ηε κε ζπκκόξθωζε η.... αζθνύκελ... κε ηα παξαπάλω ηζρύνπλ
ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν 4 εδαθ. α, ηεο Δ5/1797/86 θνηλήο
απόθαζεο.
Ζ πξαθηηθή άζθεζε θαη ζπλεπώο θαη ε Δηδηθή ύκβαζε ιήγνπλ
απηνδηθαίωο, κε ην πέξαο ηεο ππνρξέωζεο γηα άζθεζε η.... θνηηεη.....
Ζ Τπεξεζία/Δπηρείξεζε/Σξάπεδα ζηα πιαίζηα ηεο θνηλωληθήο ηεο
απνζηνιήο αιιά θαη ηωλ δπλαηνηήηωλ ηεο, ππνρξενύηαη λα ζπκβάιιεη,
θαηά ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν, ζηελ αξηηόηεξε εθπαίδεπζε η...
αζθνύκελ.... θαη ζύκθωλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν 4 εδάθην
γ, ηεο Δ5/1797/86 θνηλήο απόθαζεο.
Ζ Τπεξεζία/Δπηρείξεζε/Σξάπεδα ζύκθωλα κε ηελ Δ5/1303/1986
απόθαζε ηωλ Τπνπξγώλ Τγείαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλωληθώλ Αζθαιίζεωλ
θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη
ζην Η.Κ.Α αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαηά επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ θαη λα

ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηό 1% επί ηεο θαηαβαιιόκελεο θάζε θνξά
απνδεκίωζεο ζηνλ αζθνύκελν θνηηεηή.
Ζ Τπεξεζία/Δπηρείξεζε/Σξάπεδα νθείιεη λα απαζρνιεί η....
αζθνύκελ.... ζηα πιαίζηα ηνπ πεξηγξάκκαηνο πξαθηηθήο άζθεζεο ηεο
εηδηθόηεηαο η.... θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ επηηξνπή πξαθηηθήο άζθεζεο
ηνπ Σκήκαηνο
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ηνπ ΣΔΗ Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Γεζκεύεηαη γηα ηελ
ελεκέξωζε ηωλ
αζθνπκέλωλ ζηε δηάξζξωζε θαη ιεηηνπξγία ηωλ κνλάδωλ παξαγωγήο ή
ππεξεζηώλ, γηα ηνπο θνηλωληθνύο, νηθνλνκηθνύο θαη ηερλνινγηθνύο
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, θαζώο θαη ζηελ
ελεξγό ζπκκεηνρή ηωλ αζθνύκελωλ ζηηο δηαδηθαζίεο θαη κεζόδνπο
παξαγωγήο ή παξνρήο ππεξεζηώλ.
πγθεθξηκέλα ε Τπεξεζία/Δπηρείξεζε/Σξάπεδα δεζκεύεηαη λα
απαζρνιήζεη ηνλ/ηελ αζθνύκελ….ζηα παξαθάηω ηνπιάρηζηνλ πεδίαηνκείο
1…..............................................................................................................
2. …………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………..
4.…………………………………………………………………………
Από …………………………. έως ……………………………………
Σν ηκήκα Γηνίθεζεο Δπηρ/ωλ ηνπ ΣΔΗ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο
θαη Θξάθεο, νθείιεη λα θξνληίζεη γηα ηελ πξόζζεηε ελεκέξωζε θαη
εθπαίδεπζε η.... ζε ζέκαηα αζθάιεηαο εξγαζίαο.
Ο/Ζ παξαπάλω αζθνύκελ..... δέρεηαη όινπο ηνπο όξνπο ηεο
παξνύζαο Δηδηθήο ύκβαζεο θαη ηελ πξνζππνγξάθεη.
Ζ παξνύζα Δηδηθή ύκβαζε ζπληάρζεθε ζε ηξία αληίγξαθα, έλα γηα ηελ
επηρείξεζε/ππεξεζία/ηξάπεδα, έλα γηα ην ηκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ
ηνπ ΣΔΗ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαη έλα γηα η....
αζθνύκελ.... θνηηεη.....
................................(Πόιε)…………………….(Ζκεξνκελία)
ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ/
ΓΗΑ ΣΟ ΣΜΖΜΑ
ΣΡΑΠΔΕΑ/ΤΠΖΡΔΗΑ
ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ
ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΜΑΔΤΣΙΝΟ

ΠΡΟΤΠΟΓΡΑΦΔΗ
Ο/Ζ ΑΚΟΤΜΔΝ.... ΠΟΤΓΑΣ......
.....................................................

