
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΓΙΔΘΝΔ  ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ  ΣΗ  ΔΛΛΑΓΟ  

ΥΟΛΗ  ΘΔΣΙΚΩΝ  ΔΠΙ ΣΗΜΩΝ  

T M H M A  Φ Τ  Ι Κ Η   

Με ηον Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70/η.Α/7.5.2019) ηο ΤΕΙ ΑΜΘ καηαργήθηκε ως ασηοηελές νομικό πρόζωπο και ενηάτθηκε ζηο Διεθνές Πανεπιζηήμιο 

ηης Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) 

ΔΙΓΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ 

 

Μεηαμύ ηεο επηρείξεζεο/θνξέα _________________________________________________________________  

πνπ εθπξνζωπείηαη από ηνλ θ. ___________________________________________________________ θαη ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο ΦΤΙΚΗ ηεο ρνιήο ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ηνπ ΓΙ.ΠΑ.Δ. (Παλεπηζηεκηνύπνιε 

Καβάιαο) ή ηνπ  εμνπζηνδνηεκέλνπ  εθπξνζώπνπ  ηνπ  θαη ζύκθωλα κε ηελ θνηλή απόθαζε Δ5/1797/20.3.86 

(ΦΔΚ 183/η.Β΄/14.4.86), όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Δ5/4825/16.7.86 (ΦΔΚ 453/η.Β'/16.7.86) ηωλ Τπνπξγώλ 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ θαη Δξγαζίαο, ζπλάπηεηαη «Δηδηθή ύκβαζε Δξγαζίαο», γηα ηελ Πξαθηηθή 

Άζθεζε ηνπ θνηηεηή 

Δπώνςμο………….………………….. Όνομα……..……………. τος ……………………., Α.Δ.Μ. …….. 

κε ηνπο παξαθάηω όξνπο: 

1. Ο αζθνύκελνο ζην ρώξν ηεο εξγαζίαο ηνπ, ππνρξενύηαη λα αθνινπζεί ην ωξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο/θνξέα,  ηνπο θαλνληζκνύο αζθαιείαο  θαη εξγαζίαο θαζώο  θαη θάζε άιιε ξύζκηζε ή 

θαλνληζκό πνπ ηζρύεη γηα ην πξνζωπηθό ηεο  επηρείξεζεο/θνξέα. 

Γηα ηε κε ζπκκόξθωζε ηνπ αζθνύκελνπ κε ηα παξαπάλω, ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ §4 εδάθην α’, 

ηεο Δ5/1797/86 θνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο. 

2. Η Πξαθηηθή Άζθεζε θαη ζπλεπώο θαη ε Δηδηθή απηή ύκβαζε ιήγνπλ απηνδηθαίωο, κε ην πέξαο ηεο 

ππνρξέωζεο γηα άζθεζε ηνπ θνηηεηή. 

3. Η επηρείξεζε/θνξέαο ζην πιαίζην ηεο θνηλωληθήο ηεο απνζηνιήο αιιά θαη ηωλ δπλαηνηήηωλ ηεο, 

ππνρξενύηαη λα ζπκβάιιεη, θαηά ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν, ζηελ αξηηόηεξε εθπαίδεπζε ηνπ αζθνύκελνπ 

θαη ζύκθωλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ §4 εδάθην γ’, ηεο Δ5/1797/86 θνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο. 

4. Η ε πηρείξεζε/θνξέαο ζύκθωλα κε ηελ Δ5/1303/1986 απόθαζε ηωλ Τπνπξγώλ Τγείαο, Πξόλνηαο θαη 

Κνηλωληθώλ Αζθαιίζεωλ θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη ζην Ι.Κ.Α. 

αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαηά επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ θαη λα ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηό 1% επί ηεο 

θαηαβαιιόκελεο θάζε θνξά απνδεκίωζεο ζηνλ αζθνύκελν θνηηεηή. 

5. Η επηρείξεζε/θνξέαο νθείιεη λα απαζρνιεί ηνλ αζθνύκελν ζην πιαίζην ηνπ πεξηγξάκκαηνο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο ηεο εηδηθόηεηαο ηνπ Η Λ Δ Κ Σ Ρ ΟΛ Ο Γ Ο Τ  Μ ΗΥ Α Ν ΙΚ Ο Τ Σ Δ  θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Δπηηξνπή Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Σκήκαηνο ΦΤΙΚΗ (ΠΠ Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ ΣΔ), ηκήκα 

πξνέιεπζεο ηνπ αζθνύκελνπ. 

6. Σν Σκήκα ΦΤΙΚΗ ηνπ ΓΙ.ΠΑ.Δ. (ΠΠ Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ ΣΔ), νθείιεη λα θξνληίζεη γηα ηελ 

πξόζζεηε ελεκέξωζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ θνηηεηή ζε ζέκαηα αζθάιεηαο εξγαζίαο. 

7. Ο παξαπάλω αζθνύκελνο δέρεηαη όινπο ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο Δηδηθήο ύκβαζεο θαη ηελ πξνζππνγξάθεη. 

Έναπξη Ππακτικήρ Άσκησηρ:  ...../…../…..  Λήξη Ππακτικήρ Άσκησηρ:  ...../…../….. 

Η παξνύζα Δηδηθή ύκβαζε ζπληάρζεθε ζε ηέζζεξα αληίγξαθα, έλα γηα ηελ Δπηρείξεζε/θνξέα, έλα γηα ην 

Σκήκα ΦΤΙΚΗ ηνπ ΓΙ.ΠΑ.Δ., έλα γηα ηνλ ΟΑΔΓ θαη έλα γηα ηνλ αζθνύκελν θνηηεηή. 

Καβάλα, ......./......./....... 

 ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ   

Γηα ηελ Δπηρείξεζε/θνξέα Ο αζθνύκελνο θνηηεηήο Γηα ην Σκήκα Φπζηθήο 
Ο Πξόεδξνο 

(Υπογραθή & Σθραγίδα)  Μαγθαθάο Λπθνύξγνο 
 


