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Μεταξύ της επιχείρησης ___________________________________________________________________________ 

που εκπροσωπείται από τον κ. ___________________________________________________________ και του 

Προέδρου του Σμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Σ.Ε.  της χολής Σεχνολογικών Εφαρμογών του Σ.Ε.Ι.  Α.Μ.Θ.  

ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της και σύμφωνα με την κοινή απόφαση Ε5/1797/20.3.86 (Υ.Ε.Κ. 183/τ. Β΄/ 

14.4.86), όπως τροποποιήθηκε με την Ε5/4825/16.7.86 των Τπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και 

Εργασίας, συνάπτεται «Ειδική ύμβαση Εργασίας», για την Πρακτική Άσκηση του σπουδαστή: 

___________________________________________________________ του ________________________,  

Α.Ε.Μ.___________ Εξάμηνο________  με τους παρακάτω όρους: 

1. Ο ασκούμενος στο χώρο της εργασίας του, υποχρεούται να ακολουθήσει το ωράριο εργασίας 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 § 4 εδάφιο α΄, της 
Ε5/1797/20.3.86 κοινής Τπουργικής Απόφασης. 

2. Η Πρακτική Άσκηση και συνεπώς και η Ειδική αυτή ύμβαση, λήγουν αυτοδικαίως, με το πέρας της 
υποχρέωσης για άσκηση του σπουδαστή. 

3. Η Επιχείρηση, δια του υπευθύνου της, 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 § 4 εδάφιο γ΄, της Ε5/1797/20.3.86 κοινής Τπουργικής 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 Σμήματος προέλευσης του 
ασκούμενου. 

5. Σο Σμήμα προέλευσης του ασκούμενου οφείλει να φροντίσει για την πρόσθετη ενημέρωση και εκπαίδευσή 
της σε θέματα ασφάλειας εργασίας. 

6. Ο ασκούμενος δέχεται όλους τους όρους της παρούσας Ειδικής ύμβασης και την προσυπογράφει. 

ΈΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ:   _____ / _____ / ________  ΛΗΞΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ: _____ / _____ / ________ 

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

Ημερομηνία ____ / ____ / ________ 

 
Για την Επιχείρηση 

 ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Προσυπογράφει 
Ο ασκούμενος πουδαστής  

Για το Σμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
Ο Πρόεδρος 

 

   

  
Λυκούργος Μαγκαφάς 

 
 


