ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
με το ΔΙ.ΠΑ.Ε. – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
στο πλαίσιο της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»
ΑΠΟ ____/____/____ ΕΩΣ ____/____/____

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

(διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης):

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(διεύθυνση, αρ., πόλη, Τ.Κ.)

_________________________________________________________________

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

_________________________________________________________________

Σε συνέχεια του εγγράφου ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ, που έχουμε
καταθέσει στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ, αποδεχόμαστε την πραγματοποίηση
Πρακτικής Άσκησης φοιτητή/τριας στην επιχείρησή μας για το προαναφερόμενο διάστημα, ως
εξής:

Χαρακτηρισμός Θέσης Πρακτικής Άσκησης

 Ιδιωτικού Τομέα

 Θεσμοθετημένη θέση Δημόσιου Τομέα

α. Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:

_________________________________________________________

β. Τμήμα ειδικότητας φοιτητή:

_________________________________________________________

γ. Οριζόμενος επόπτης της επιχείρησης:

(συναφούς ειδικότητας με τον φοιτητή και με επαρκή εμπειρία)

Ονοματεπώνυμο: ____________________________________________________________________________
Ειδικότητα ή Βαθμίδα: ________________________________________________________________________
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: _____________________________________________________________________
δ. Ενδεχόμενες παρατηρήσεις:

ε. Αρμόδιος της επιχείρησης για περαιτέρω επαφές της διαδικασίας:
Ονοματεπώνυμο: _______________________________________________________________________________
Τηλέφωνο: ____________________________________________________________________________________
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στ. Τα αντικείμενα στα οποία θα εκπαιδευτεί ο φοιτητής/τρια κατά τη διάρκεια της Πρακτικής του/της Άσκησης θα
είναι:
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________
ζ. Υποχρέωση του φορέα απασχόλησης προς τον/την φοιτητή/τρια είναι και η μηνιαία αποζημίωση σύμφωνα με
τους όρους της Ειδικής Σύμβασης που θα υπογραφεί (δεν αφορά στις μη θεσμοθετημένες θέσεις δημοσίου που
επιδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΣΠΑ). Η αποζημίωση θα καταβάλλεται μηνιαίως στον φοιτητή και θα
προσκομιστεί σχετική βεβαίωση καταβολής της αποζημίωσης κατά τη λήξη.
Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικό τομέα, ο φορέας πρακτικής υποχρεούται να καταβάλει μηνιαίως το ποσό των 300,80
€ [ΥΑ 4241/127 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 173 Β/30-12019)]. Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (Υπουργεία, ΟΤΑ, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ, ΑΕΙ/TEI κλπ.) ο φοιτητής
αποζημιώνεται μηνιαίως με το ποσό των 176,08 € (απόφαση 2025805/2917/0022, ΦΕΚ 307 τ.Β’/1993).
Σχετικά με την ασφάλιση, ο Φορέας Πρακτικής έχει την υποχρέωση καταβολής της ασφαλιστικής κάλυψης κατά
επαγγελματικού κινδύνου, 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ, όπως
ισχύει κάθε φορά (Π.Δ. 185/84, Ε5/1303/86 κοινή υπουργική απόφαση & 100/124/29.5.86 Εγκύκλιος του ΙΚΑ).
Επίσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 40331/Δ1.13521/19.09.2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3520/Β'/19.09.2019),
από 01/10/2019 απαιτείται η αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης φοιτητών υποβάλλοντας
το έντυπο Ε3.5 στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη. Κατά την υποβολή του εντύπου Ε3.5 επισυνάπτεται κατά
περίπτωση η σαρωμένη σύμβαση πρακτικής άσκησης μεταξύ του φοιτητή, του εκπαιδευτικού ιδρύματος και του
νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση ή η εγκριτική απόφαση
πρακτικής άσκησης.
Σημειώνεται ακόμη ότι ο φορέας πρακτικής δεν επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, εφόσον απασχολεί φοιτητή για πρακτική
άσκηση μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ.

Ημερομηνία: __ / __ / 202_

Για την Επιχείρηση

(σφραγίδα, υπογραφή, ονοματεπώνυμο Νόμιμου
Εκπρόσωπου)
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