Α ν α κ ο ί ν ω σ η για ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ
Εαρινό εξάμηνο 2021-2022

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & Δ.Φ.Π.

Οι αιτήσεις των φοιτητών/τριών που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την
Πρακτική τους Άσκηση (Π.Α.) χωρίς ΕΣΠΑ κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022 θα
γίνονται δεκτές

μέχρι και Δευτέρα 18/03/2022
Το έντυπο της Αίτησης έναρξης Πρακτικής Άσκησης είναι αναρτημένο στη
σελίδα του Τμήματος (θα βρείτε εδώ) και πρέπει να υποβάλλεται συμπληρωμένο από
τον ενδιαφερόμενο φοιτητή ταχυδρομικά ή με courier, μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία (18-03-2022) στη Γραμματεία του Τμήματος μαζί με τη Βεβαίωση
Αποδοχής από το φορέα υποδοχής (Υπεύθυνη Δήλωση, επίσης αναρτημένη στη
σελίδα του Τμήματος, που θα τη βρείτε εδώ) για την πραγματοποίηση της Π.Α.
Οι φοιτητές πρέπει οπωσδήποτε στην αίτησή τους να αναφέρουν:
i.στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνα και ηλεκτρονική
διεύθυνση (e-mail)
ii.για χωρίς ένταξη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ
Κάθε φοιτητής δύναται να δηλώσει μέχρι δύο (2) φορείς της αρεσκείας του για
Πρακτική άσκηση εφόσον έχει ήδη εξασφαλίσει Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η Δ Η Λ Ω Σ Η ( Υ Δ )
Αποδοχής του, από το φορέα / τους φορείς, την οποία υποβάλλει μαζί με την αίτηση
του στη Γραμματεία.
Στη βεβαίωση αποδοχής ή την ΥΔ, θα αναφέρονται ρητά από τον Φορέα τα
ακόλουθα:
α) Ότι δέχεται να απασχολήσει για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ τον/την φοιτητή/τρια για 6
μήνες, με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (χωρίς ΕΣΠΑ)
β) ότι θα πληρώνει μηνιαίως τον/την φοιτητή/τρια με το νόμιμο ποσό (του 80% του
βασικού ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη επί του συνόλου των ημερών
απασχόλησης του φοιτητή, όπως εκάστοτε ισχύει, βάσει της Εθνικής Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας)
γ) ότι θα ασφαλίζει τον/την ασκούμενο/η κατά τη διάρκεια της Πρακτικής του Άσκησης
κατά επαγγελματικού κινδύνου με ασφαλιστική εισφορά που ανέρχεται στο 1% επί
του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης και βαρύνει εξολοκλήρου
τον φορέα απασχόλησης
δ) ότι θα ενημερώσει σχετικά την πλατφόρμα «ΕΡΓΑΝΗ» με την συμπλήρωση του
Εντύπου Ε3.5. για έναρξη, μεταβολή, λήξη πρακτικής άσκησης, σύμφωνα με την

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 40331/δ1.13521/2019 – ΦΕΚ 3520/Β/19-9-2019
«Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού
(ΟΑΕΔ)» και
δ) τα αντικείμενα απασχόλησης του/της ασκούμενου/ης, τα οποία θα είναι σχετικά με
τα γνωστικά αντικείμενα άσκησης.
Εφόσον το ζητήσει ο φορέας ΠΑ οι φοιτητές/τριες πριν απευθυνθούν, μπορούν να
ζητήσουν από τη Γραμματεία του Τμήματος βεβαίωση Π.Α. (συμπληρώνοντας και
αποστέλλοντας με email την αίτηση πιστοποιητικών που υπάρχει στην ιστοσελίδα του
Τμήματος, θα τη βρείτε εδώ).
Μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, (και εφόσον υπάρχει η
σχετική απόφαση για το πότε θα ξεκινήσει η Π.Α. λόγω π.χ. μέτρων αντιμετώπισης του
COVID-19) ανάλογα με τη διαδικασία πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης
ακολουθείται η υπογραφή των συμβάσεων. Αναλυτικά:
Η επιτροπή Π.Α., θα αποστείλει στους φοιτητές/τριες τη σύμβασή τους, την οποία
οφείλουν να τυπώσουν σε τρία αντίτυπα, να τα υπογράψει ο υπεύθυνος του φορέα
απασχόλησης και ο/η φοιτητής/φοιτήτρια και να αποσταλούν ταχυδρομικά στη
Γραμματεία του Γ.Π.Α., ώστε να υπογραφούν και από τον αρμόδιο Αντιπρύτανη του
Γ.Π.Α.
στην Διεύθυνση:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας & Δ.Φ.Π.
Δημοκρατίας 3, 36100 Καρπενήσι

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης
1. Φωτιάδης Γιώργος
2. Δανιήλ Γρηγόριος
3. Καλούδης Σπυρίδων

