ΠΡΑΚΤΙΚΗ AΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.
ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων διεξάγεται η Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΕΙ
Πειραιά Τ.Τ.», η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Βασικός στόχος της Πράξης είναι η καρποφόρα σύνδεση της ανωτάτης εκπαίδευσης με
τους φορείς απασχόλησης συνδυάζοντας την επιστημονική γνώση των φοιτητών με την
εφαρμογή τους στον επιχειρηματικό τομέα. Επιπροσθέτως δε, να συμβάλλουν σε
καινοτομικές δράσεις, οι οποίες αναδεικνύονται σε κυρίαρχο στόχο για την Πράξη σε
Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο.
Το γραφείο των κεντρικών δράσεων της Πρακτικής Άσκησης λειτουργεί σαν συνδετικός
κρίκος ανάμεσα στους φοιτητές που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση και
στους φορείς απασχόλησης που συμμετέχουν στην Πράξη.
Ο ασκούμενος φοιτητής δικαιούται μηνιαία αποζημίωση 280,00 € από την Πράξη και ο
Φορέας καταβάλλει το ποσό, όπως αυτό ορίζεται από την επιλέξιμη δαπάνη «Πρόβλεψη
κονδυλίων για κάλυψη Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΤΕΙ».
Συγκεκριμένα, για Πρακτική Άσκηση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠΕΔΒΜ)
στον Δημόσιο Τομέα, η μηνιαία αποζημίωση των ασκούμενων φοιτητών έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ
Από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
Από τον Φορέα

280,00 €
Ανάλογο του ποσού που προβλέπεται από τον εκάστοτε Φορέα

Η ασφάλιση των φοιτητών είναι υποχρέωση του Φορέα Απασχόλησης*. Η ασφαλιστική
αυτή εισφορά ανέρχεται στο 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής
κλάσης όπως διαμορφώνεται κάθε φορά. Από 1/10/2008 έως σήμερα η ασφαλιστική
εισφορά είναι 10,11 €/μήνα.
Τέλος, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι το γραφείο των κεντρικών δράσεων της
Πρακτικής Άσκησης στοχεύοντας σε μια πιο στενή συνεργασία με την επιχείρησή σας
είναι στη διάθεσή σας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
*Σε περιπτώσεις όπου ο Φορέας δεν έχει προβλεπόμενο κονδύλιο αποζημίωσης
ασκούμενων φοιτητών για Πρακτική Άσκηση, η ασφάλιση είναι υποχρέωση της Πράξης
και θα παρακρατείται από τη μηνιαία αποζημίωση του ασκούμενου φοιτητή.

