Να αναρτηθεί υποχρεωτικά το λογότυπο του προγράμματος

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Στο Βόλο σήμερα την …………/…………../..………….. οι συμβαλλόμενοι:
1. Το «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας»
καλούμενος στο εξής «Εργοδότης», νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Πρύτανη Καθ. Γεώργιο Πετράκο δυνάμει του
με αρ. ΦΕΚ.435/τ.ΥΟΔΔ/21-7-2014, τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ.Α’195) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
καθώς και τη με αρ.πρωτ. Φ.120.61/24/119521/Β2 διαπιστωτική πράξη διορισμού Πρύτανη από το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων
2. Ο …………………………………………………., νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας…………......................................
που εδρεύει στο……………............................., διεύθυνση…………..............................................................................
, Α.Φ.Μ.………….........................………, Δ.Ο.Υ………..........……………...........................
3.
4.

Ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση .............., ΑΔΑ .....................................................................),
στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» με Κωδικό 5210 (εις το εξής θα αναφέρεται ως
«Έργο») του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗ» - ΕΔΒΜ, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και Εθνικούς πόρους με MIS:5000687,
(απόφαση ένταξης της ανωτέρω πράξης 3869/23-03-2016) και του υποέργου 1 πράξης 3869/23-03-2016) και του
υποέργου 1 (Κωδ. 5210.01, Συνεδρίαση 203/29.03.2016, ΑΔΑ 7ΜΨΓ469Β7Ξ-9Σ2), συνάπτεται η Ειδική Σύμβαση
Πρακτικής Άσκησης με τους παρακάτω όρους:
1.

2. Αντικείμενο της πρακτικής άσκησης είναι η μαθητεία του 4ου συμβαλλόμενου στην παραπάνω Επιχείρηση / Φορέα
ώστε να αποκτήσει γνώση των αναγκών της Επιχείρησης/ Φορέα και να συμπληρώσει την εκπαίδευσή του από το
Τμήμα.
3. Ο 4ος συμβαλλόμενος υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο εργασίας της Επιχείρησης / Φορέα, τους κανονισμούς
εργασίας καθώς και τις οδηγίες του Επιβλέποντος Στελέχους της Επιχείρησης / Φορέα.
4. Με το πέρας της πρακτικής άσκησης ο 4ος συμβαλλόμενος υποχρεούται να προσκομίσει στον 3ο συμβαλλόμενο:
4.1. «Έκθεση Αποτίμησης της Πρακτικής Άσκησης από τον/την Φοιτητή/ρια» και «Φύλλο Αξιολόγησης της Πρακτικής
Άσκησης από τον/την Φοιτητή/ρια», με περιγραφή και αξιολόγηση αντίστοιχα, του έργου που εκτελέστηκε στα
πλαίσια της παρούσας σύμβασης (ηλεκτρονική υποβολή),
4.2. «Φύλλο Αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης από το Φορέα», συμπληρωμένο από το Επιβλέπον Στέλεχος της
Επιχείρησης/Φορέα του 4ου συμβαλλόμενου, φέρον υπογραφή και σφραγίδα από το Φορέα,
4.3. «Βεβαίωση Πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης» από την Επιχείρηση/Φορέα στην οποία θα
αναφέρονται τα στοιχεία της Επιχείρησης/Φορέα και οι ημερομηνίες πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης.
5.

6. Στο ποσό που θα καταβληθεί στο 4ο συμβαλλόμενο από τους πόρους του Έργου δεν συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες
κρατήσεις για την ασφαλιστική κάλυψή του έναντι εργατικού ατυχήματος που θα αποδοθούν στο Ι.Κ.Α. από την
Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι ασφαλιστικές εισφορές που θα καταβάλλονται στο ΙΚΑ για την
ασφάλιση των φοιτητριών/τών κατά κινδύνου ατυχήματος ορίζονται σύμφωνα με το Νόμο (αριθμ. εγκ. ΙΚΑ
47/20-6-2000) σε 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά.
7. Η πρακτική άσκηση και συνεπώς η ειδική αυτή σύμβαση, λήγουν αυτοδίκαια με το πέρας της πρακτικής άσκησης του
4ου συμβαλλόμενου.
8. Η σύμβαση αυτή μετά την ανάγνωση και βεβαίωση υπογράφεται σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα και παίρνει από
ένα ο κάθε συμβαλλόμενος.
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:
Για τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων
Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ο νόμιμος εκπρόσωπος
της επιχείρησης/φορέα

Ο Πρύτανης του Π.Θ.
Καθ. Γεώργιος Πετράκος
(Σφραγίδα-Υπογραφή)

(Ονοματεπώνυμο-Σφραγίδα-Υπογραφή)

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της τμήματος

Ο/Η Ασκούμενος/η φοιτητής/τρια του Τμήματος

Μπότσογλου Καφένια
(Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή)

ΓΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
(Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή)
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