ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι.
ΚΡΗΤΗΣ

Πρόλογος
Με βάση το θεσµικό πλαίσιο των ΤΕΙ, η πρακτική άσκηση στο επάγγελµα είναι
υποχρεωτική και αποτελεί τµήµα των σπουδών στα ΤΕΙ που περιλαµβάνεται στο 8ο
εξάµηνο σπουδών. Η οργανική αυτή ένταξη της πρακτικής άσκησης µέσα στο
πρόγραµµα σπουδών, χαρακτηρίζει τη βαρύτητα και τη σηµασία που έχει ο θεσµός
αυτός για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα.
Σκοπός της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών είναι η εξάσκησή τους στα πλαίσια
του γνωστικού αντικειµένου του τµήµατος που παρακολουθούν.

∆ικαίωµα, διάρκεια και χώροι πρακτικής άσκησης

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης ορίζεται σε έξι (6) µήνες για όλους τους
σπουδαστές και πραγµατοποιείται µετά το τελευταίο εξάµηνο σπουδών δηλαδή από
το 8ο εξάµηνο και εφ’ όσον ο σπουδαστής έχει παρακολουθήσει µε επιτυχία τα 2/3του
συνόλου των µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών και όλα τα µαθήµατα
ειδικότητας του Τµήµατος - πλήν ενός.
Η πρακτική άσκηση πραγµατοποιείται τόσο στο ∆ηµόσιο όσο και στον Ιδιωτικό
Τοµέα, καθώς επίσης σε Τεχνολογικά Ιδρύµατα ή επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας στα πλαίσια του προγράµµατος Leonardo.
Ο σπουδαστής που έχει τις προϋποθέσεις να κάνει την πρακτική του άσκηση,
υποβάλλει αίτηση-δήλωση στη Γραµµατεία του Τµήµατος, µε την οποία δηλώνει µία
ή περισσότερες υπηρεσίες ή επιχειρήσεις στις οποίες ενδιαφέρεται να απασχοληθεί.
Εάν η θέση αφορά στον Ιδιωτικό τοµέα τότε δηλώνει την Εταιρεία επισυνάπτοντας
στην αίτηση και βεβαίωση της εταιρείας ότι τον δέχεται να ασκηθεί πρακτικά.
Η επιτροπή πρακτικής άσκησης κατανέµει τους σπουδαστές στις υπάρχουσες θέσεις
αφού συνεκτιµήσει τις δηλώσεις τους.
Στους σπουδαστές δίνεται η δυνατότητα να προτείνουν οι ίδιοι τις θέσεις που θέλουν
να απασχοληθούν. Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή πρακτικής άσκησης, αφού
ελέγξει την καταλληλότητα της επιχείρησης, δίνει τη θέση στον προτείνοντα
σπουδαστή.
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Αποζηµίωση πρακτικά ασκούµενων σπουδαστών

Όπως προκύπτει από το άρθρο 12 του Ν.1351/83 για την «εισαγωγή σπουδαστών
στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», το άρθρο 2 παρ. 2 του Π.∆.
174/85. την Κ.Υ.Α.αρ. Ε5/1797/20-3-86(Φ.Ε.Κ.183 τ.Β΄/14-4-86), όπως
τροποποιήθηκε µε την Κ.Υ.Α. αρ. Ε5/4825/16-6-86(Φ.Ε.Κ.453 τ.Β/16-6-86), την
Κ.Υ.Α. αρ. 2025805/2917/0022/30-4-93 (Φ.Ε.Κ 307 τ.Β΄/30-4-93), το αρ. 11 παρ. 4
του Ν. 2327/1995(Φ.Ε.Κ 156 τ.Α΄/31-7-95) η Πρακτική Άσκηση των σπουδαστών
αµείβεται και η αποζηµίωση των ασκούµενων ορίζεται σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις. Οι σπουδαστές αυτοί εκτός από το δικαίωµα της αποζηµίωσης και
ασφάλισής τους έναντι επαγγελµατικού κινδύνου, δεν αποκτούν κανένα άλλο
δικαίωµα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής µορφής. Η αποζηµίωση της πρακτικής
άσκησης καταβάλλεται ακέραια και δεν υπόκειται σε κρατήσεις ή εισφορές υπέρ του
∆ηµοσίου ή φόρους. Οι πρακτικά ασκούµενοι σπουδαστές δεν δικαιούνται δώρο
Χριστουγέννων, Πάσχα ούτε επίδοµα κανονικής άδειας.
Α) Ιδιωτικός τοµέας(ιδιωτικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις δηµοσίου - Ο.Τ.Α.)
Για τον ιδιωτικό τοµέα η ηµερήσια αποζηµίωση ορίζεται µε βάση τα παραπάνω στο
80% του ισχύοντος ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά
σύµφωνα µε την Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.)
Για παράδειγµα για το 2008 (Σεπτέµβριος) το ηµεροµίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη
είναι 31,32€. Έτσι έχουµε 31,32€×80%=25,06€/ηµέρα,δηλαδή το µήνα 25,06€×25
ηµέρες=626,00€.Ο εργοδότης καταβάλλει το παραπάνω ποσό στον σπουδαστή ως
µηνιαία αποζηµίωση.
Στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης ο εργοδότης δικαιούται επιχορήγηση από τον
Ο.Α.Ε.∆. το 50% επί της καταβαλλόµενης αποζηµίωσης προς τον σπουδαστή
καταθέτοντας τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Όπως προκύπτει από το παραπάνω
παράδειγµα ο εργοδότης καταβάλλει 626,00€/µήνα και επιχορηγείται από τον
Ο.Α.Ε.∆. το 50% δηλαδή 313,00€/µήνα.
Β)∆ηµόσιος τοµέας (Υπουργεία, Ν.Π.∆.∆. ,Ο.Τ.Α.)
Στο δηµόσιο τοµέα οι θέσεις Πρακτικής Άσκησης είναι θεσµοθετηµένες µε
υπουργικές αποφάσεις και η αποζηµίωση των πρακτικά ασκούµενων ανέρχεται στα
176,08€.

Ασφάλιση κατά την Πρακτική Άσκηση
Όπως προκύπτει από το αρ.10 παρ.1,2 του του Ν. 2217/94(Φ.Ε.Κ.83 τ.Α΄),από την
Υ.Α.Ε5/1303/10-4-86 (Φ.Ε.Κ.168 τ.Β΄10-4-86), την υπ’αριθ.69 εγκύκλιο Ι.Κ.Α./2112-94, την υπ’αριθ.69 εγκύκλιο Ι.Κ.Α./14-7-99,στη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης
του ο σπουδαστής ασφαλίζεται µόνο κατά επαγγελµατικού κινδύνου. Η ασφαλιστική
αυτή εισφορά ανέρχεται στο 1% επί του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της 12ης
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ασφαλιστικής κλάσης όπως διαµορφώνεται κάθε φορά και καταβάλλεται
υποχρεωτικά από τον εργοδότη. Ο εργοδότης πρέπει να απευθύνεται στο Ι.Κ.Α.και να
ενηµερώνεται κάθε έτος για αυτήν την αλλαγή.
Για το έτος 2008 (από 1/10/2008 έως 31/12/2008 ) το τεκµαρτό ηµεροµίσθιο της 12ης
Α.Κ. είναι 40,45 €, έτσι η ασφαλιστική εισφορά είναι 40,45 €×25 ηµέρες × 1 % =
10,11 €/µήνα.

∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις ασκουµένων
1.Κατά τη διάρκεια της εξάµηνης πρακτικής άσκησης ο ασκούµενος σπουδαστής
µπορεί για σοβαρούς λόγους να απουσιάσει δικαιολογηµένα για πέντε(5) εργάσιµες
ηµέρες συνολικά. Οι απουσίες του καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικής άσκησης,
θεωρούνται και υπογράφονται από τον επόπτη εκπαιδευτικό και εγκρίνονται ή
απορρίπτονται από τον προϊστάµενο του τµήµατος.
2.Ο ασκούµενος στο χώρο της εργασίας του, υποχρεούται να ακολουθεί τους
κανονισµούς ασφάλειας και εργασίας ως και κάθε άλλη ρύθµιση που ισχύει για το
προσωπικό της επιχείρησης ή υπηρεσίας. Αυθαίρετες απουσίες ή παράβαση των
κανονισµών του εργασιακού χώρου µπορούν να οδηγήσουν στη διακοπή της
απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή ο σπουδαστής υποχρεούται να επαναλάβει το
επόµενο εξάµηνο τη διαδικασία εξεύρεσης νέας θέσης για τη συµπλήρωση του
υπόλοιπου χρόνου πρακτικής άσκησης .
3.Κάθε ασκούµενος σπουδαστής τηρεί βιβλίο πρακτικής άσκησης, το οποίο
διατίθεται δωρεάν από το τµήµα. Στο βιβλίο πρακτικής άσκησης αναγράφονται από
τον ασκούµενο κατά εβδοµάδα οι εργασίες στις οποίες απασχολήθηκε καθώς και
συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων που του ανατέθηκαν στο χώρο εργασίας.
Κάθε εβδοµαδιαία καταχώρηση ελέγχεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο της
επιχείρησης ή της υπηρεσίας για την παρακολούθηση των ασκουµένων.
4.Μετάτην ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης ο σπουδαστής υποβάλλει δια του
πρωτοκόλλου της γραµµατείας της σχολής στο τµήµα του Τ.Ε.Ι. που είναι γραµµένος:
α)Το βιβλίο πρακτικής άσκησης κατάλληλα συµπληρωµένο µε τον αριθµό
εβδοµαδιαίων εκθέσεων, το χρόνο και το αντικείµενο απασχόλησης, τις ηµέρες
απουσίας και την επίδοσή του.
β)Κάθε άλλο στοιχείο (όπως π.χ. βιβλιάριο ασφάλισης κ.λ.π.)που ήθελε τυχόν ζητηθεί
από το τµήµα σχετικά µε το αντικείµενο απασχόλησης του ασκουµένου κατά την
πρακτική άσκηση.
5.Για τους εργαζόµενους σπουδαστές που θέλουν να κάνουν την πρακτική άσκηση
στην υπηρεσία ή επιχείρηση που υπηρετούν, υποχρεούται ο εργοδότης να τους
τοποθετήσει στο ανάλογο τµήµα ή θέση ώστε να τους παρέχεται η δυνατότητα να
πραγµατοποιήσουν την πρακτική άσκηση στο επάγγελµα και για όσο χρόνο διαρκεί
αυτή.
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Επιχορήγηση επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση σπουδαστών Τ.Ε.Ι.
Στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης ο εργοδότης δικαιούται επιχορήγηση από τον
Ο.Α.Ε.∆. το 50% επί της καταβαλλόµενης αποζηµίωσης προς τον σπουδαστή.
Έξι µήνες µετά την λήξη της πρακτικής άσκησης ο εργοδότης µπορεί να υποβάλει
στην υπηρεσία του Ο.Α.Ε.∆. του τόπου της επιχείρησης τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
• Βεβαίωση Τ.Ε.Ι. για τον χρόνο της άσκησης του σπουδαστή.
• Αντίγραφο της ειδικής σύµβασης πρακτικής άσκησης που υπογράφεται από
τη σχολή, τον εργοδότη και τον σπουδαστή.
• Βεβαίωση της σχολής ότι ο σπουδαστής βρίσκεται στο τέλος των σπουδών
του και πραγµατοποιεί την εξάµηνη πρακτική άσκηση για τη λήψη του
πτυχίου του.
• Συµπλήρωση έντυπης υπεύθυνης δήλωσης εργοδότη που διατίθεται από την
αρµόδια υπηρεσία Ο.Α.Ε.∆.
• Επίδειξη του βιβλίου αγοράς ενσήµων του εργοδότη.
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