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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση 2007-2013», αποτελεί ένα από τα
Επιχειρησιακά Προγράµµατα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), µέσω του οποίου
χρηµατοδοτούνται δράσεις για την εκπαίδευση σε όλες τις βαθµίδες του εκπαιδευτικού συστήµατος, τη
σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας, τη δια βίου µάθηση και την έρευνα.
Ένας από τους βασικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος είναι η επίτευξη αµφίδροµης
ανάδρασης µεταξύ Ανώτατης Εκπαίδευσης και εργασιακού χώρου µέσω της Πρακτικής Άσκησης(ΠΑ).
Η πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Καβάλας» υλοποιείται από 1 Οκτωβρίου 2010 στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνικούς πόρους. Στα πλαίσια της εν
λόγω πράξης προβλέπονται τα ακόλουθα:
1. Η ΠΑ πραγµατοποιείται σε εξάµηνους κύκλους, µε διαφορετικό φοιτητή, οι οποίοι αρχίζουν την 1η
Οκτωβρίου και την 1η Απριλίου κάθε έτους.
2. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης εκδίδει τις Ειδικές Συµβάσεις της ΠΑ σε τέσσερα (4) αντίγραφα.
Αρχικά υπογράφονται από τον Ιδρυµατικό Υπεύθυνο της Πράξης και τον Προϊστάµενο του Τµήµατος
του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης στο οποίο ανήκει ο/η φοιτητής/τρια και στη συνέχεια
αποστέλλονται, το πρώτο δεκαήµερο του εξαµήνου, στο φορέα απασχόλησης για να υπογραφούν από
το Νόµιµο Εκπρόσωπο του φορέα και το/η φοιτητή/ρια. Αφού ολοκληρωθούν οι υπογραφές, ο φορέας
απασχόλησης κρατά τα δύο (2) αντίγραφα της Σύµβασης (ένα για τον/τη φοιτητή/τρια και ένα για την
επιχείρηση) και τα άλλα δύο (2) αποστέλλονται ταχυδροµικώς ή δια χειρός φοιτητή/τριας στο Γραφείο
Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ. Οι Συµβάσεις έχουν ισχύ και λογίζονται ως δηµόσια έγγραφα από την
στιγµή που υπογραφούν και σφραγιστούν όλα τα απαραίτητα πεδία.
3. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης µαζί µε τα αντίγραφα της Ειδικής Σύµβασης ΠΑ αποστέλλει στο
φορέα απασχόλησης και δύο υπογεγραµµένα, από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης, αντίγραφα «Συµβολαίου Συνεργασίας» µεταξύ του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και
της επιχείρησης, για να υπογραφούν από το Νόµιµο Εκπρόσωπο του φορέα και να αποσταλεί το ένα
ταχυδροµικώς ή δια χειρός φοιτητή/τριας στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύµατος µαζί µε τις
συµβάσεις.
4. Ο φορέας απασχόλησης δεν είναι υποχρεωµένος να αναγγείλει τη Σύµβαση της ΠΑ στον ΟΑΕ∆
ή στην Επιθεώρηση Εργασίας, εφόσον πρόκειται για Ειδική Σύµβαση Εργασίας που αφορά µόνο
τα εµπλεκόµενα µέρη και δεν προκύπτουν υποχρεώσεις προς τον ΟΑΕ∆. Σε περίπτωση ελέγχου από
ελεγκτική δηµόσια υπηρεσία, αρκεί µόνο η επίδειξη της Ειδικής Σύµβασης.

5. Σηµειώνεται ότι η ασφάλιση των ασκούµενων φοιτητών/τριών 1% κατά επαγγελµατικού κινδύνου
επί του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ, καλύπτεται από το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΕΠΕ∆ΒΜ και καταβάλλεται στον ασφαλιστικό φορέα εξολοκλήρου από το
ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης µόνο για τις περιπτώσεις θέσεων πρακτικής άσκησης του
ιδιωτικού τοµέα και τις µη θεσµοθετηµένες θέσεις του δηµοσίου τοµέα.
6. Η µηνιαία αποζηµίωση του/της ασκουµένου/νης ανέρχεται:
• Σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα σε ποσοστό 80% επί του βασικού ηµεροµισθίου του
ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά, µε βάση την Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας.
Από την αναλογούσα µηνιαία αποζηµίωση, ποσόν 340€ καλύπτεται από το Πρόγραµµα
Πρακτικής Άσκησης µέσω ΕΣΠΑ και το υπόλοιπο καταβάλλεται από την επιχείρηση.
• Σε θεσµοθετηµένες θέσεις του ∆ηµόσιου και ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα στο ποσό των 340€
που καλύπτεται από το Πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης του ΕΠΕ∆ΒΜ και καταβάλλεται από τον
Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης σε
προσωπικό λογαριασµό της Τράπεζας Πειραιώς του φοιτητή. Επιπλέον αµείβονται από το
Φορέα µε το ποσό των 176,08€ µηνιαίως.
• Σε µη θεσµοθετηµένες θέσεις του ∆ηµόσιου και ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα στο ποσό των
340€ που καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από το Πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης και καταβάλλεται
από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης σε
προσωπικό λογαριασµό της Τράπεζας Πειραιώς του φοιτητή.
7. Ο φορέας απασχόλησης ορίζει έναν Επόπτη ο οποίος συνεργάζεται µε τον Επόπτη καθηγητή του
ΤΕΙ για την καλύτερη εκπαίδευση του/της ασκούµενου/ης φοιτητή/τριας σε όλη τη διάρκεια του
εξαµήνου της ΠΑ.
Εάν επιθυµείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για πρακτική άσκηση στην Επιχείρησή σας, σύµφωνα µε το
πρόγραµµα αυτό, ενός ή περισσοτέρων φοιτητών/ριων οποιουδήποτε Τµήµατος του Ιδρύµατος,
(Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και
Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Μηχανικών
Πληροφορικής Τ.Ε., ∆ασοπονίας και ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Νοσηλευτικής) σας
παρακαλούµε όπως:
 Συµπληρώσετε, υπογράψετε, σφραγίσετε και µας αποστείλετε το έντυπο «ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».
Εγγραφείτε απαραιτήτως στο πανελλαδικό πληροφοριακό σύστηµα, «ΑΤΛΑΣ» στη διεύθυνση
http://atlas.grnet.gr/ και δηµοσιεύσετε τις θέσεις πρακτικής που θέλετε να προσφέρετε πριν
την έναρξη του εξαµήνου πρακτικής άσκησης
Για την εγγραφή σας και τη δηµοσίευση θέσεων στο «ΑΤΛΑΣ» ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες :
Από την αρχική σελίδα επιλέγετε, <Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης>, <Εγγραφή >,
<Φορέας Υποδοχής (από Ελλάδα)>. Αφού συµπληρώσετε τα στοιχεία που ζητούνται για την
επιχείρησή σας εκτυπώνετε τη «Βεβαίωση Συµµετοχής Φορέα Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης»
την οποία και στέλνετε στο fax: 2107724396 ή 2107724397 µαζί µε φωτοτυπία της ταυτότητας του
νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης. Στην συνέχεια, λαµβάνετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση
που δηλώσατε κατά την συµπλήρωση των στοιχείων της επιχείρησής σας και πατώντας στον
υπερσύνδεσµο που περιέχει ενεργοποιείτε την εγγραφή σας.
Εφόσον τελειώσει η διαδικασία εγγραφής, ανάλογα µε τον αριθµό των φοιτητών που θέλετε να
απασχολήσετε πρέπει να κάνετε και ισάριθµες δηµοσιεύσεις θέσεων πρακτικής και να µας
γνωστοποιήσετε τους σχετικούς κωδικούς θέσεων .




Εγγραφείτε στο πληροφοριακό Σύστηµα της ∆οµής Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας (∆ΑΣΤΑ)
του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, στη διεύθυνση http://dasta.teikav.edu.gr/iis , για να
δηµοσιεύστε τις προσφερόµενες θέσεις πρακτικής άσκησης της επιχείρησής σας.

