ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο
Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και
λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση,
ως μέρος του διδακτικού έργου και ως τούτου αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα των σπουδών.
1. Η άσκηση στο επάγγελμα είναι ελεγχόμενη από το τμήμα και
αποσκοπεί:
α) Στην ενημέρωση των ασκουμένων για τη διάρθρωση και λειτουργία
των

μονάδων

οικονομικούς

παραγωγής

ή

υπηρεσιών,

και τεχνολογικούς

για

τους

κοινωνικούς,

παράγοντες που επηρεάζουν τις

συνθήκες εργασίας, καθώς και στην ενεργό συμμετοχή των ασκουμένων
στις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών.
β) Στο συσχετισμό των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που
αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών με τα προβλήματα των
χωρών εφαρμογής.
γ) Στην επαφή του τμήματος με τους χώρους παραγωγής και
εφαρμοσμένης έρευνας για τη δημιουργία αμφίδρομης σχέσης μεταξύ
τους.
2. Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησής τους,
εκτός από το δικαίωμα αποζημίωσης και ασφάλισης τους, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, δεν αποκτούν κανένα άλλο
δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής.
Οι

σπουδαστές

αυτοί

κατά

τη

διάρκεια

της

άσκησής

τους

ασφαλίζονται στο ΙΚΑ μόνο για τις περιπτώσεις ατυχήματος και
ασθένειας (1% της αποζημίωσης).
Οι ασφαλιστικές εισφορές και η αποζημίωση των σπουδαστών του
προηγούμενου

εδαφίου

βαρύνουν

εξ

ολοκλήρου

τις

υπηρεσίες

απασχόλησης ή ΤΕΙ και καταβάλλονται ύστερα από σχετική βεβαίωση
της υπηρεσίας απασχόλησης (για τους ιδιώτες και ΟΤΑ η αποζημίωση
επιχορηγείται).

3. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα ορίζεται σε έξι
(6) μήνες (ή 24 ημερολογιακές εβδομάδες πενθήμερης εργασίας) και
πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών.
αυτής

άσκησης

είναι

συνεχόμενη,

χωρίς

διακοπή,

Η περίοδος
εκτός

των

περιπτώσεων εποχιακών επιχειρήσεων.
Γενικοί ισχύοντες κανόνες και Εργασιακοί χώροι πρακτικής
άσκησης
Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο στην
ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της έδρας του ΤΕΙ, σε θέσεις του
δημοσίου τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του
Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56) και σε θέσεις του ιδιωτικού τομέα, που
δημιουργούνται

με

πρωτοβουλία

είτε

ιδιωτικών

φορέων

είτε

της

πολιτείας.
Δικαιώματα και υποχρεώσεις ασκούμενων σπουδαστών και
διαδικασίες
1. Κάθε σπουδαστής που πρόκειται να πραγματοποιήσει πρακτική
άσκηση στο επάγγελμα υποβάλλει αίτηση – δήλωση στο τμήμα με την
οποία δηλώνει μια ή περισσότερες υπηρεσίες ή επιχειρήσεις στις οποίες
ενδιαφέρεται να απασχοληθεί.

Η επιτροπή πρακτικής άσκησης

κατανέμει τους σπουδαστές στις υπάρχουσες θέσεις αφού συνεκτιμήσει
τις δηλώσεις τους και ανακοινώνει σε κάθε εργοδότη τα ονόματα των
σπουδαστών που θα ασκηθούν σε αυτόν.
2.

Το τμήμα ασκεί τη γενική εποπτεία της διεξαγόμενης πρακτικής

άσκησης των σπουδαστών του στο επάγγελμα μέσω των εποπτών
καθηγητών του που το ίδιο ορίζει.
Σε περιπτώσεις άσκησης των σπουδαστών σε θέσεις εργασίας ευρύτερης
περιοχής άλλου ΤΕΙ, η εποπτεία ανατίθεται σε μέλη του Ε.Π. συναφούς
ειδικότητας του ΤΕΙ που βρίσκεται πλησιέστερα στη περιοχή άσκησης
κατόπιν συνεννόησης των αντίστοιχων τμημάτων.

3. Η διοίκηση των φορέων στους οποίους ασκούνται οι σπουδαστές
υποχρεούται, να ορίζει ένα υπεύθυνο επόπτη του φορέα, απόφοιτο ΤΕΙ ή
ΑΕΙ

ή

ανώτερης

σχολής

συναφούς

ειδικότητας

με

αυτήν

των

ασκουμένων.
4. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος
σπουδαστής

μπορεί,

για

σοβαρούς

λόγους,

να

απουσιάσει

δικαιολογημένα για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες συνολικά. Οι απουσίες
καταχωρούνται
υπογράφονται

στο
από

βιβλίο
τον

πρακτικής

επόπτη

άσκησης

εκπαιδευτικό

θεωρούνται

και

και

εγκρίνονται

ή

απορρίπτονται από τον προϊστάμενο του τμήματος.
5. Ο ασκούμενος στο χώρο της εργασίας του, υποχρεούνται να
ακολουθεί τους κανονισμούς ασφάλειας και εργασίας ως και κάθε άλλη
ρύθμιση που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης ή υπηρεσίας.
Αυθαίρετες

απουσίες

μπορούν

να

οδηγήσουν

στη

διακοπή

της

απασχόλησης.
6. 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

στον

χώρο

εργασίας.

Κάθε

εβδομαδιαία καταχώρηση ελέγχεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο
της επιχείρησης ή υπηρεσίας, για την παρακολούθηση των ασκουμένων.
7. Σε περιπτώσεις που η διοίκηση του φορέα απασχόλησης δεν
ακολουθεί σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα απασχόλησης των
ασκουμένων ή τους ετεροαπασχολεί είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση
της επιτροπής πρακτικής άσκησης του τμήματος, να διακοπεί η άσκηση
στον συγκεκριμένο αυτό εργασιακό χώρο. Η επιτροπή μεριμνά, ώστε να
βρεθούν κατά προτεραιότητα νέες θέσεις για τους σπουδαστές που
διέκοψαν

την

άσκηση

πραγματοποιείται

με

πρακτική

τον

τρόπο

άσκηση

μόνο

αυτό.
για

Στη
το

νέα

διάστημα

θέση
που

υπολείπεται για τη συμπλήρωση του αναγκαίου χρονικού ορίου.
8. Αν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο ασκούμενος
διαπιστώνει ότι δεν απασχολείται σε θέματα της ειδικότητας του, υπό

ευρεία έννοια, οφείλει να το δηλώσει με σημείωμά του, τόσο στον
υπεύθυνο που έχει ορισθεί για το χώρο εργασίας, όσο και στον υπεύθυνο
επόπτη του τμήματος, ο οποίος αποφασίζει αν συντρέχει λόγος αλλαγής
θέσης εργασίας ή όχι και σε καταφατική περίπτωση συνεργάζεται με την
επιτροπή πρακτικής άσκησης για την τοποθέτηση του ασκούμενου σε
άλλη θέση.
9. Σπουδαστής, ο οποίος τοποθετείται, από το τμήμα του σε θέση
πρακτικής άσκησης του Δημοσίου τομέα και δεν παρουσιάζεται το
αργότερο εντός (10) δέκα ημερών, από την έναρξη του προγράμματος της
πρακτικής

άσκησης,

αποκλείεται

από

τη

θέση

αυτή,

η

οποία

αποδεσμεύεται και μπορεί να διατεθεί για κάλυψη άλλων αναγκών.
Ο σπουδαστής αυτός κάνει πια πρακτική άσκηση, εφόσον θέλει στο
Δημόσιο τομέα, με έναρξη της επόμενης περιόδου.
10. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, ο σπουδαστής
υποβάλλει δια του πρωτοκόλλου της γραμματείας στο τμήμα του αίτηση
για έγκριση ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης.
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) Βιβλιάριο ασφάλισης.
γ) Βεβαίωση σχετικά με το αντικείμενο και το χρόνο απασχόλησης
του ασκούμενου κατά την πρακτική άσκηση.
11) Ο προϊστάμενος του τμήματος στον οποίο υποβάλλονται τα
δικαιολογητικά πρακτικής άσκησης αποφασίζει για την αποδοχή ή
απόρριψή τους.
Σε περίπτωση απόρριψης το συμβούλιο του τμήματος αποφασίζει μετά
από αίτηση του ενδιαφερόμενου σπουδαστή οριστικά για τη διάρκεια και
το αντικείμενο απασχόλησης που πρέπει να ασκηθούν συμπληρωματικά
ή ακυρώνει την απόφαση απόρριψης του προϊσταμένου και κάνει δεκτά
τα δικαιολογητικά.

Χρονικές περίοδοι και κανόνες τοποθέτησης κ.λ.π.
Με την εγκύκλιο οδηγία Ε5/332/22-01-86 του Υπουργού Παιδείας,
καθιερώνονται δύο συγκεκριμένες περίοδοι πρακτικής άσκησης.
1. Η εξάμηνη πρακτική άσκηση, σε καθορισμένες θέσεις του
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Θα διεξάγεται πλέον μόνο σε δύο

συγκεκριμένες χρονικές περιόδους που είναι: για τους σπουδαστές που
αποφοιτούν Φεβρουάριο, από 1η Απριλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και για
τους σπουδαστές που αποφοιτούν Ιούνιο, από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31
Μαρτίου.
Ειδικά για τον ιδιωτικό τομέα, εφόσον η θέση για την πρακτική
άσκηση

εξασφαλίζεται

από

τον

ενδιαφερόμενο

δεν

ισχύον

τα

προηγούμενα χρονικά πλαίσια, δηλαδή η πρακτική άσκηση μπορεί να
αρχίζει αμέσως μετά το πέρας των εξετάσεων του τελευταίου εξαμήνου
σπουδών και πάντως σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 6 του
άρθρου 4 του Π.Δ. 174/85.
2. Η ανωτέρω εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το
τελευταίο

εξάμηνο

παρακολουθήσει

σπουδών

με

και

εφόσον

ο

το

σύνολο

των

επιτυχία

σπουδαστής
μαθημάτων

έχει
του

προγράμματος σπουδών του.
Κατά

εξαίρεση

μπορεί

να

οφείλει

μέχρι

τρία

το

πολύ

μαθήματα και πάντως όχι μαθήματα ειδικότητας.
Τα μαθήματα ειδικότητας που ήδη έχουν καθοριστεί από το τμήμα
ώστε οι σπουδαστές να διαμορφώνουν ανάλογα το ατομικό τους
πρόγραμμα.
Ασφάλιση σπουδαστών ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής
άσκησης
Στους

σπουδαστές

των

ΤΕΙ

σύμφωνα

με

το

Π.Δ.

185/84

(ΦΕΚ 61/τ.Α’/8-5-84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή
περίθαλψη για όλη την διάρκεια της πρακτικής των σπουδαστών.

Με την κοινή απόφαση Ε5/1303/3-3-86, καθιερώνεται και παρέχεται,
πέρα από την προαναφερόμενη περίθαλψη, ασφάλιση των σπουδαστών
κατά το χρόνο που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση, κατά
κινδύνου ατυχήματος (επαγγελματικός κίνδυνος).
Η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται σε ποσοστό 1% επί της
καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης στον ασκούμενο σπουδαστή.
Τέλος με την ίδια απόφαση, ρυθμίζονται οι όροι και προϋποθέσεις
αποζημίωσης, σε περίπτωση ατυχήματος.
Οδηγίες ΙΚΑ για την ασφάλιση σπουδαστών ΤΕΙ κατά τη
διάρκεια της πρακτικής άσκησης
Σε εφαρμογή της απόφασης Ε5/1303/86 εκδόθηκε η εγκύκλιος
αριθμός 100/124/29-5-86 από τη Διοίκηση του ΙΚΑ που ακολουθεί και
η οποία εξειδικεύει την διαδικασία ασφάλισης κατά επαγγελματικού
κινδύνου των πρακτικά ασκούμενων σπουδαστών.
Έτσι, σύμφωνα με την εγκύκλιο, εκτός των άλλων ορίζεται ότι:
α) Οι ασφαλιστικές εισφορές (1%) επί της καταβαλλόμενης κάθε
φορά αποζημίωσης, καταβάλλονται από τον εργοδότη, σύμφωνα με τις
διατάξεις της νομοθεσίας του Ιδρύματος, για τον τρόπο είσπραξης των
εισφορών.
β)

Οι

πρακτικά

ασφαλισμένοι

στα

ασκούμενοι

μητρώα

του

σπουδαστές
Ιδρύματος

απογράφονται

και

εφοδιάζονται

σαν
με

ασφαλιστικά βιβλιάρια, που έχουν στην πρώτη σελίδα την ένδειξη
«Ασφάλιση Κινδύνου Ατυχήματος»
γ) Σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο (α) στα βιβλιάρια αυτά θα
επικολλώνται ανάλογα ένσημα, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι
ασθένειας.
δ)

Οι

ημέρες

εργασίας

που

αναφέρονται

στα

βιβλιάρια

δεν

ανακεφαλαιώνονται και οι ημέρες ασφάλισης δεν λαμβάνονται υπόψη σε
καμία άλλη περίπτωση.

Σε

περίπτωση

ασφαλισμένους

εργατικού

ατυχήματος,

σπουδαστές,

σύμφωνα

θα
με

χορηγούνται
τους

όρους

στους
και

τις

προϋποθέσεις της περί ΙΚΑ σχετικής νομοθεσίας, οι ακόλουθες παροχές:
α) η δέουσα ιατρική περίθαλψη
β) επίδομα ατυχήματος
Για τη χορήγηση της ιατρικής περίθαλψης και του επιδόματος
ασθενείας, λόγω εργατικού ατυχήματος, ο παθών θα εφοδιάζεται με
ειδικό βιβλιάριο «Δελτίο περιθάλψεως ατυχήματος».
Διευκρινίζεται ότι ο κατά τα παραπάνω ειδικός τρόπος ασφάλισης των
σπουδαστών της κατηγορίας αυτή, κατά του κινδύνου ατυχήματος,
ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί κάθε φορά η πρακτική άσκησή τους.
Επιπλέον θα πρέπει οι επιχειρήσεις που θα απασχολούν σπουδαστές για
πρακτική άσκηση να είναι εφοδιασμένες με την βεβαίωση του τμήματος
του προβλέπει η παρ. 5 του άρθρου 4 του Π.Δ. 174/85.
Αποζημίωση πρακτικής άσκησης
Δημόσιος τομέας
Για τους σκοπούς του προγράμματος πρακτικής άσκησης με τον όρο
δημόσιος τομέας, θεωρείται και περιλαμβάνεται όλος εκείνος ο χώρος,
που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 6 του Ν.1256/82 εκτός
των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) καθώς και των δημοτικών
και κοινοτικών επιχειρήσεων.
Τρόπος καθορισμού αποζημίωσης για το δημόσιο τομέα
Το ύψος της αποζημίωσης, σύμφωνα με την παρ.4β του άρθρου
71/Ν.1566/85, καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής
Παιδείας & Θρησκευμάτων και Οικονομικών σήμερα το ποσό αυτό για
τον

Δημόσιο

τομέα

είναι

εξήντα

χιλιάδες

αναπροσαρμόζεται με υπουργικές αποφάσεις.
Η αποζημίωση δε αυτή δεν υπόκειται σε κρατήσεις.

(60.000)

δρχ

και

Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και επιχορήγησης αυτής για τον
ιδιωτικό τομέα
Ιδιωτικές

επιχειρήσεις,

συνεταιρισμοί

και

οργανισμοί

τοπ.

αυτοδιοίκησης πρέπει να αποτελούν πεδίο συνάντησης και γνωριμίας
του κόσμου της εργασίας και των αποφοίτων της εκπαίδευσης.
Ταυτόχρονα πρέπει να εξυπηρετούν την αμφίδρομη πληροφόρηση, με
στόχο τόσο την ορθολογική στελέχωση των επιχειρήσεων και υπηρεσιών,
όσο και την επαγγελματική εξασφάλιση των απόφοιτων.
Με νομοθετική και διοικητική ρύθμιση καθορίστηκε από τον ΟΑΕΔ η
δυνατότητα επιχορήγησης και το ύψος αυτής για τις επιχειρήσεις που
απασχολούν σπουδαστές για πρακτική άσκηση. Έτσι, σύμφωνα με
Ε5/1797/86 και Ε5/4825/86 κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής
Παιδείας & Θρησκευμάτων και Εργασίας που αφορούν την ρύθμιση
θεμάτων

αποζημίωσης

και

συνθηκών

απασχόλησης

ασκούμενων

σπουδαστών ΤΕΙ:
1. Καθορίζεται το ύψος της προβλεπόμενης αποζημίωσης των
ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ σε ποσοστό 80% επί του ημερομισθίου του
ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά, με βάση την Εθνική Γενική
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
2. Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου
τομέα καθώς και των Υπηρεσιών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. που
προσφέρονται για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών των ΤΕΙ από
τον ΟΑΕΔ, ανέρχεται σε ποσοστό 50% επί της καταβαλλόμενης κάθε
φορά αποζημίωσης και σύμφωνα με την παρ.1 της παρούσας.
3. Η ασφαλιστική εισφορά κατά επαγγελματικού κινδύνου, υπέρ του
ΙΚΑ, σύμφωνα με την κοινή απόφαση Ε5/1303/3-3-86 των Υπουργών
Εθνικής Παιδείας & θρησκευμάτων και Υγείας Πρόνοιας & Κοινωνικών
Ασφαλίσεων καταβάλλεται από τον εργοδότη.
4. Μεταξύ της επιχείρησης ή Υπηρεσίας της παρ. 2 της παρούσας,
που προσφέρεται για την πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ και του

Τμήματος προέλευσης του ασκούμενου, συνάπτεται ειδική σύμβαση,
που προσυπογράφεται και από τον ασκούμενο.
Οι όροι που περιλαμβάνονται στην ειδική αυτή σύμβαση, ιδίως είναι
η εξής:
α) Ο ασκούμενος, στο χώρο της εργασίας, υποχρεούται να ακολουθεί
το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης ή Υπηρεσίας, τους κανονισμούς
ασφαλείας και εργασίας καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το
προσωπικό της επιχείρησης ή Υπηρεσίας.
Για

αυθαίρετες

ασκούμενου

με

απουσίες

τα

και

παραπάνω,

για

τη

μη

ενημερώνεται

συμμόρφωση
σχετικά

το

του

Τμήμα

προέλευσής του, μέσω του επόπτη εκπαιδευτικού, προκειμένου να
υπάρξει συμμόρφωσή του.
Σε

περίπτωση

υποτροπής

του

ασκούμενου,

η

επιχείρηση

ή

Υπηρεσία, μπορεί να καταγγείλει μονομερώς την ειδική σύμβαση και να
διακόψει την απασχόλησή του.

Τότε ο σπουδαστής, υποχρεούται να

επαναλάβει, τον επόμενο χρόνο τη διαδικασία εξεύρεσης νέας θέσης, για
τη συμπλήρωση του υπόλοιπου χρόνου της πρακτικής του άσκησης.
β) Η πρακτική άσκηση και συνεπώς και η ειδική σύμβαση, λήγει
αυτομάτως με το πέρας της υποχρέωσης για άσκηση, του σπουδαστή.
γ) Η επιχείρηση ή Υπηρεσία που προσφέρεται για την πρακτική
άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ στα πλαίσια της κοινωνικής της αποστολής,
υποχρεούται να συμβάλλει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην
αρτιότερη εκπαίδευση των ασκουμένων. Για το σκοπό αυτό ορίζει έναν
υπεύθυνο, απόφοιτο ΤΕΙ ή ΑΕΙ ή ανώτερης σχολής, συναφούς
ειδικότητας με αυτή των ασκούμενων και με επαρκή εμπειρία στον
εργασιακό χώρο, οποίος:
i.

Επιβλέπει την εργασία και την επίδοση των ασκούμενων

ii.

Υποβάλλει προτάσεις στη διεύθυνση της επιχείρησης ή
Υπηρεσίας

για

βελτίωση

των

συνθηκών

εργασίας

και

εκπαίδευσης των ασκούμενων.
iii.

Συνεργάζεται με τον επόπτη εκπαιδευτικό του τμήματος, για
την αποτελεσματικότερη άσκηση των σπουδαστών, με βάση τις
δυνατότητες της επιχείρησης ή Υπηρεσίας.

5. Ο ασκούμενος σπουδαστής εποπτεύεται από το Τμήμα του,
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 174/1985 και της
Ε5/332/22-1-86 οδηγίας του ΥΠΕΠΘ.
6. Οι σπουδαστές ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης,
εκτός από το δικαίωμα της αποζημίωσης και ασφάλισής τους έναντι
επαγγελματικού

κινδύνου

δεν

αποκτούν

κανένα

άλλο

δικαίωμα

εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.1351/83.
Οδηγίες ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του
ιδιωτικού τομέα
Βασικές οδηγίες
Σε εφαρμογή των προαναφερομένων αποφάσεων εκδόθηκε από τον
ΟΑΕΔ η εγκύκλιος 94200/5-8-86, με την οποία καθορίζονται οι
δικαιούχοι και η διαδικασία επιχορήγησης των επιχειρήσεων που
απασχολούν πρακτικά ασκούμενους σπουδαστές ΤΕΙ.
Ειδικότερα με την εγκύκλιο αυτή ορίζονται:
Οι

δικαιούχοι

της

επιχορήγησης,

δηλαδή

όλες

οι

ιδιωτικές

επιχειρήσεις και οι ΟΤΑ.
Η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50% επί της καταβαλλόμενης
κάθε φορά αποζημίωση και σύμφωνα με την παράγραφο Ι της απόφασής
μας Ε5/1797/20-3-86.
Η απόδοση θα γίνεται από την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ της έδρας της
επιχείρησης κάθε τρίμηνο, με επιταγή που θα εκδίδεται στο όνομα του
εργοδότη.

Η αξίωση αυτή του εργοδότη παραγράφεται εφόσον δεν

ασκηθεί μέσα στους τρεις μήνες που ακολουθούν το πέρας της
πρακτικής άσκησης του σπουδαστή.
Για την απόδοση του ποσού κάθε τριμήνου ο εργοδότης θα πρέπει να
υποβάλλει στην Υπηρεσία τα εξής δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση του ΤΕΙ ότι ο σπουδαστής έχει τις προϋποθέσεις να
αρχίσει την εξάμηνη πρακτική άσκηση σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ. 174/85 (μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών κλπ)
β) Αντίγραφο της ειδικής σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ του
εργοδότη και του τμήματος του ΤΕΙ του σπουδαστή κατά την έναρξη της
πρακτικής (που προβλέπει η Ε5/1797/28-3-86 Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, όπως
τροποποιήθηκε με την Ε5/4825/16-6-86 όμοια).
γ) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη εις διπλούν σε ειδικό έντυπο που
θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες του Οργανισμού που θα περιλαμβάνει:
i)

τον ακριβή τίτλο της επιχείρησης, τον αριθμό μητρώου και τη
διεύθυνση.

ii)

Τα ατομικά στοιχεία του ατόμου που ορίζεται εκπρόσωπος της
επιχείρησης για την συναλλαγή με τον ΟΑΕΔ.

iii)

Το ονοματεπώνυμο των σπουδαστών που απασχολήθηκαν στην
επιχείρηση για την πρακτική τους άσκησης, τη χρονική
περίοδο και την ειδικότητα, τον αριθμό των ημερομισθίων, το
ποσό που καταβλήθηκε στον καθένα και την υπογραφή του
σπουδαστή που έχει εισπράξει το ποσό αυτό.

Για καλύτερη εξυπηρέτηση των εργοδοτών και των σπουδαστών στο
Δ.Σ.

του ΟΑΕΔ αποφάσισε η απόδοση στον εργοδότη να γίνεται κάθε

τρίμηνο (δηλ. σε δύο δόσεις)
Για όσους όμως εργοδότες το επιθυμούν μπορεί να γίνεται και μια
φορά στο τέλος της περιόδου της πρακτικής άσκησης.
Ειδική σύμβαση εργασίας
Τέλος για την καλύτερη οργάνωση, εποπτεία και κατοχύρωση της
πρακτικής άσκησης από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, για τους
σπουδαστές που διεξάγουν την άσκησή τους στον ιδιωτικό τομέα,
συμπληρώνεται μια σύμβαση που καλείται ειδική σύμβαση εργασίας για
πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ.

Διευκόλυνση των σπουδών των εργαζομένων σπουδαστών των
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) Π.Δ. 483
Στην παρ. 7 του άρθρου 2 του παραπάνω Π.Δ. προβλέπεται μια
ουσιαστική διευκόλυνση για τους εργαζόμενους σπουδαστές οι οποίοι
πρέπει να πραγματοποιήσουν και αυτοί όπως και όλοι οι υπόλοιποι την
πρακτική τους άσκηση.
Με την παράγραφο αυτή η επιχείρηση ή υπηρεσία πρέπει να
τοποθετήσει σε αντίστοιχο τμήμα, εφόσον υπάρχει, τον εργαζόμενο
σπουδαστή.

