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(Στοιχεία εταιρείας/υπηρεσίας ή σφραγίδα) 

 

         

 

 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ) 

ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

 

 
Ο φορέας απασχόλησης …………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………...……………

……………… (επωνυμία εταιρίας ή υπηρεσίας) βεβαιώνει ότι,  δεν τελεί σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας 

και θα απασχολήσει, θα αποζημιώσει και θα ασφαλίσει κατά επαγγελματικού κινδύνου (1% επί του τεκμαρτού 

ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ, όπως ισχύει κάθε φορά) τον/την φοιτητή/τρια 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…… του …………………………………………………… (όνομα πατρός) με Α.Μ. …………………………… του 

Τμήματος Χημείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (πρώην Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου 

και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), λαμβάνοντας 

υπόψη και τη σύμφωνη γνώμη του φοιτητή, για την πραγματοποίηση της εξ αποστάσεως πρακτικής του/της 

άσκησης (τηλεργασίας) βάσει του ΦΕΚ 4899/τ.Β’/06.11.2020 (όπως αντικατασταθεί και ισχύει κάθε φορά), 

της υπ.αριθμ. 383/10.11.2020 εγκυκλίου του Υφυπουργού κ. Β. Διγαλάκη, Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων 

για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 

Β΄4899) και του ΦΕΚ 1331/τ.Β’/05.04.2021 απόφαση του Υφυπουργού κ. Άγγελου Συρίγου (αρ. πρωτ. 

36148/Ζ1/31.03.2021), στο πλαίσιο της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ι. 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», με MIS 5032896, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», και πρακτικής μέσω ΟΑΕΔ, για το χρονικό διάστημα με ημερομηνία 

έναρξης 05/05/2021 έως και τη συμπλήρωση του υπολειπόμενου χρόνου. Ο ασκούμενος θα επιστρέψει δια ζώσης 

στον φορέα του όταν αυτό καταστεί δυνατό. 

Τα αντικείμενα στα οποία θα εκπαιδευτεί ο φοιτητής κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως πρακτικής του άσκησης 

θα είναι: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Η ως άνω εξ αποστάσεως πρακτική άσκηση θα έχει εφάμιλλη ποιότητα με αυτή της διά ζώσης.   

Το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα και ο σκοπός διεξαγωγής της επιτυγχάνεται και επαληθεύεται μέσω της εποπτείας από 

τον επόπτη εκπαιδευτικό και τον επόπτη μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εξ αποστάσεως πρακτική άσκηση.  

 

H Πρακτική Άσκηση θα πραγματοποιηθεί με βάση την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία σε συνέχεια των σχετικών με 

το θέμα εγκυκλίων που εκδίδονται κάθε φορά και αφορούν στα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 

τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 στο σύνολο της Επικράτειας. 

Ο Φορέας Υποδοχής θα αποδεχθεί να απασχολήσει τον/την φοιτητή/τρια τηρώντας όλα τα μέτρα υγιεινής και 

προστασίας κατά  της πανδημίας  covid-19 (εγκύκλιος με αριθμό πρωτ. 17312/Δ9.506 του Υπ. Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων / Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας, Σώμα Επιθεώρησης και Εργασίας - όπως 

τροποποιηθεί / αντικατασταθεί και ισχύει κάθε φορά). 

 

 

 

Ο φορέας απασχόλησης 

 

  

 

(Ονοματεπώνυμο 

Υπογραφή & Σφραγίδα) 
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