ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ
ΦΟΙΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
Μεταξύ της επιχείρησης με την επωνυμία ……………………………………
………………………....., η οποία εδρεύει επί της οδού …………………………,
………………..…. και εκπροσωπείται νόμιμα από τ…ν κ. …………………….
………………………... και του Προέδρου της Σχολής Χημικών Μηχανικών
ΕΜΠ, Καθηγητή κ. E. Κούκιου ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του
και σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 2.12 του Εσωτερικού
Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΜΠ, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
Φ1/232/Β1/404

απόφαση

του

Υπουργού

Εθνικής

Παιδείας

και

Θρησκευμάτων, αλλά και τον Κανονισμό Σπουδών της Σχολής Χημικών
Μηχανικών ΕΜΠ, συνάπτεται Ειδική Σύμβαση Εργασίας, για την
πρακτική άσκηση τ….. φοιτ…….. της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
……………………………………………………………………………..,
Με τους παρακάτω όρους:
1. … ασκούμεν…. στο χώρο της εργασίας του υποχρεούται να ακολουθεί
το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης, τους κανονισμούς ασφάλειας και
εργασίας, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει για το
προσωπικό της επιχείρησης.
2. Η πρακτική άσκηση και συνεπώς και η Ειδική αυτή Σύμβαση, λήγουν
αυτοδικαίως με το πέρας της υποχρέωσης για άσκηση τ….. φοιτ…….. . Ως
περίοδος πρακτικής άσκησης ορίζεται το χρονικό διάστημα από
…………………… 2012 έως …………………… 2012.
3. Η …………………………………………... στα πλαίσια της κοινωνικής της
αποστολής, υποχρεούται να συμβάλει, κατά τον καλύτερο τρόπο, στην
αρτιότερη εκπαίδευση τ….. ασκούμεν…. .
4. … ασκούμεν…. φοιτ…….. εκτελεί συγκεκριμένη εργασία σε θέμα που
απασχολεί την επιχείρηση/οργανισμό και συνδέεται με αντικείμενα που
εντάσσονται, με την ευρεία έννοια του όρου, στις γνωστικές περιοχές του
προγράμματος σπουδών της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Το
αντικείμενο της πρακτικής άσκησης κάθε φοιτ…….. καθορίζεται από

κοινού από το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ και το επιβλέπον στέλεχος της
επιχείρησης/οργανισμού.
5. Η Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ οφείλει να φροντίσει για την
πρόσθετη ενημέρωση και εκπαίδευση τ….. ασκούμεν…. σε θέματα
εργασίας.
6. Η πρακτική άσκηση των φοιτητών δεν μπορεί να θεωρηθεί, σε καμία
περίπτωση, σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, αφού κύριος και ουσιώδης
αντικειμενικός σκοπός της είναι η εμπέδωση των θεωρητικών γνώσεων
των φοιτητών.
7. … ασκούμεν…. φοιτ…….. ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ μόνο
κατά του κινδύνου ατυχήματος, με μέριμνα της Σχολής Χημικών
Μηχανικών ΕΜΠ.
8. Η

επιχείρηση/οργανισμός

δεν

υποχρεούται

να

αμείβει

τ…..

ασκούμεν…. . Η οικονομική ενίσχυση τ….. φοιτ…….. για την ανταπόδοση
έργου τίθεται στη διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης/οργανισμού.
9. Για τη δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων, επιστημονικών και άλλων
πληροφοριών, που προκύπτουν στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής,
πρέπει να υπάρχει η συγκατάθεση και των δύο (2) συμβαλλόμενων
μερών.
10. … ασκούμεν…. δέχεται όλους τους όρους της παρούσας Ειδικής
Σύμβασης και την προσυπογράφει.
Η παρούσα Ειδική Σύμβαση συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα, ένα για την
επιχείρηση, ένα για τη Σχολή Χημικών ΕΜΠ και ένα για τ….. ασκούμεν….
φοιτ…….. .
Ζωγράφου, ............................. 2012
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΕΙ … ασκούμεν…. φοιτ……..

