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Η πρακτική άσκηση των Φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
του Προγράμματος Σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του Πτυχίου. 

Έχει μεγάλη σημασία ως θεσμός διότι συνδέει άμεσα τη γνώση που απόκτησαν οι 
φοιτητές στη διάρκεια των σπουδών τους με τα προβλήματα των χώρων εφαρμογής.  

 
Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εμπειρία που συμπληρώνει τη θεωρητική και 

εργαστηριακή κατάρτιση των αποφοίτων και αποτελεί βασικό παράγοντα της 
ολοκληρωμένης εκπαίδευσης. Μια τέτοια γνωριμία με το εργασιακό περιβάλλον 

αποκτάται με την απασχόληση του φοιτητή σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς. 
 

Το παρόν έντυπο οδηγιών διαμορφώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος  της ΕΥΔ 
ΕΠΕΔΒΜ «Πρακτική Άσκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης». Απευθύνεται προς όλους 

τους  φοιτητές όλων των Τμημάτων του Ιδρύματος.  
 

Επίσης, περιγράφει βήμα προς βήμα τη διαδικασία της Πρακτικής Άσκησης με σκοπό 
την καλύτερη κατανόησή της από όλους τους χρήστες και, κατά συνέπεια, την 
αρτιότερη οργάνωση σε επίπεδο Ιδρύματος. 

 

Δικαίωμα, διάρκεια και χώροι πρακτικής άσκησης  

 

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης ορίζεται σε έξι (6) μήνες για όλους τους φοιτητές 
και πραγματοποιείται το τελευταίο εξάμηνο σπουδών, δηλαδή στο 8ο εξάμηνο και 

εφόσον ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 του συνόλου των 
μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και όλα τα μαθήματα ειδικότητας (ή όπως 

άλλως ορίζεται στο περίγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος). Η πρακτική 
άσκηση πραγματοποιείται τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα και στα 
πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013, το ΕΠΕΔΒΜ επιδοτεί την πρακτική άσκηση των 
φοιτητών που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση. 

Ο φοιτητής που έχει τις προϋποθέσεις να κάνει την πρακτική του άσκηση, υποβάλλει 
αίτηση-δήλωση στη Γραμματεία του Τμήματος. Η επιτροπή πρακτικής άσκησης  ελέγχει  

αν ο φοιτητής πληροί τις προϋποθέσεις και κατανέμει τους φοιτητές στις υπάρχουσες 
θέσεις αφού αξιολογήσει τις δηλώσεις τους. 

Στους φοιτητές δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν ένα φορέα από τον κατάλογο 

συνεργαζόμενων επιχειρήσεων/οργανισμών του Τμήματος ή 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 φοιτητή.  

Ο ασκούμενος στο χώρο εργασίας υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας 

της επιχείρησης ή της Υπηρεσίας, τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας καθώς και 
ό,τι άλλο ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης ή υπηρεσίας. 

 

Όταν ο ασκούμενος δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω ενημερώνεται ο επόπτης 
εκπ/κός, ο οποίος ενημερώνει σχετικά το Τμήμα 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 φοιτητής  υποχρεούται να επαναλάβει τον επόμενο χρόνο την ίδια διαδικασία για να 
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βρει καινούργια θέση, ώστε να συμπληρώσει τον υπόλοιπο χρόνο της Πρακτικής του 
Άσκησης. 

 
Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκησης εκτός από την αποζημίωση 

και την ασφάλισή τους κατά επαγγελματικού κινδύνου δεν αποκτούν κανένα άλλο 
δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής. 

 
Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης ο ασκούμενος φοιτητής μπορεί για 

σοβαρούς λόγους ν' απουσιάσει δικαιολογημένα για 5 εργάσιμες ημέρες συνολικά. Οι 
απουσίες καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, θεωρούνται και 

υπογράφονται από τον επόπτη εκπαιδευτικό. 
 

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.Δ. 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 Δημοσίου 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 έτος 2009 το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη ήταν 31,32 

€. Επομένως, 31,32 €*80%=25,06€/ημέρα, δηλαδή τον μήνα 
25,06€*25ημέρες=625,50€.   

 

Β)Δημόσιος τομέας (Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., 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€. 

 

 Όσοι σπουδαστές πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο Πρόγραμμα της 

Πρακτικής Άσκησης από το ΕΠΕΔΒΜ στα πλαίσια  του ΕΣΠΑ 2007-2013, 
αμείβονται και από το  Πρόγραμμα, είτε εκπονούν την Π.Α στον ιδιωτικό, είτε 
στο δημόσιο τομέα. 
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Η συνολική αμοιβή τους ωστόσο (ΕΠΕΔΒΜ + Φορέας Απασχόλησης) δεν 
δύναται να υπερβαίνει το 80% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. 

 

Ασφάλιση κατά την Πρακτική Άσκηση  

 Σε εφαρμογή της απόφασης Ε5/1303/86 εκδόθηκε από τη Διοίκηση του ΙΚΑ η 

ακόλουθη εγκύκλιος, με αριθμό 100/124/29-5-86, η οποία εξειδικεύει τη διαδικασία 
ασφάλισης κατά επαγγελματικού κινδύνου των πρακτικά ασκούμενων σπουδαστών. 

 
Έτσι, σύμφωνα με την εγκύκλιο, εκτός των άλλων ορίζεται ότι: 

1. Στη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησής του ο φοιτητής ασφαλίζεται μόνο κατά 
επαγγελματικού κινδύνου. Η ασφαλιστική αυτή εισφορά ανέρχεται στο 1% επί 

του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης 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 εξάμηνο γι' 
αυτή την αλλαγή. Για το 2009 το τεκμαρτό ημερομίσθιο 12ης Α. Κ. είναι  38,50 €, 

έτσι η ασφαλιστική εισφορά ήταν 38,50€*25 ημέρες*1%=9,63 €. 
2. Οι πρακτικά ασκούμενοι σπουδαστές απογράφονται σαν ασφαλισμένοι στα 

μητρώα του Ιδρύματος . 
3. Σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο (1) θα  υπολογίζονται ανάλογα ένσημα, 

που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ασθένειας. 

4. Οι ημέρες εργασίας που αναφέρονται στο έντυπο του ΙΚΑ δεν λαμβάνονται υπόψη 
σε καμία άλλη περίπτωση. 

5. Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, θα χορηγούνται στους ασφαλισμένους 
σπουδαστές, τα προβλεπόμενα στους όρους και τις προϋποθέσεις της περί Ι.Κ.Α. 

σχετικής νομοθεσίας (η δέουσα ιατρική περίθαλψη, κλπ.) 
6. Διευκρινίζεται ότι ο κατά τα παραπάνω ειδικός τρόπος ασφάλισης των φοιτητών 

της κατηγορίας αυτής, κατά του κινδύνου ατυχήματος, ισχύει για όσο χρόνο 
διαρκεί κάθε φορά η Πρακτική Άσκησή τους.   

7. Στους φοιτητές που κάνουν Π.Α. δεν δίδονται δώρα και επίδομα κανονικής Άδειας 
και δεν αποκτάται δικαίωμα συνταξιοδοτικής κάλυψης. 

 

 
Ενέργειες από πλευράς φοιτητή 

 

1. Ο Φοιτητής  αναζητά και βρίσκει τον Φορέα όπου θα κάνει την πρακτική του 

είτε α) μέσω του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (από τον κατάλογο 
συνεργαζόμενων επιχειρήσεων) ή μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης/ΔΑΣΤΑ του 
Ιδρύματος, είτε β) με προσωπική προσπάθεια. 

2 Ο Φοιτητής με δική του πρωτοβουλία συμφωνεί με την επιχείρηση για 

εκπόνηση πρακτικής άσκησης. 

3 Ο Φοιτητής υποβάλλει στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ του Τμήματος 

- στο πρωτόκολλο Γραμματείας - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. 
(ΕΝΤΥΠΟ Ε01) 

 4.Ο Φοιτητής που πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την έναρξη της 

Π.Α. μπορεί να αναχωρήσει για την επιχείρηση και ζητά από την γραμματεία:  
 

• Βεβαίωση έγκρισης πρακτικής άσκησης.(ΕΝΤΥΠΟ Ε02)  
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• Βεβαίωση αποδοχής. (ΕΝΤΥΠΟ Ε03) 

 

5. Ο Φοιτητής αφήνει τη βεβαίωση έγκρισης πρακτικής άσκησης στην 

επιχείρηση που επιθυμεί να τον απασχολήσει και παίρνει από την επιχείρηση 
συμπληρωμένη τη βεβαίωση αποδοχής (ΕΝΤΥΠΟ Ε03), την οποία προσκομίζει 
στη Γραμματεία  και αυτή με τη σειρά της την κοινοποιεί στην Επιτροπή 
Πρακτικής Άσκησης. 

  6. Ο φοιτητής μπορεί να αναχωρήσει για την επιχείρηση που εγκρίθηκε από 

την επιτροπή Π.Α. του τμήματος για να  εκπονήσει την πρακτική του και ζητά 
από την Γραμματεία : 
 

o Τέσσερις (4) Συμβάσεις Εργασίας. (ΕΝΤΥΠΟ Ε05) 

o Τη Βεβαίωση Τοποθέτησης της Ε. Π. Άσκησης. (ΕΝΤΥΠΟ Ε04) 
o Βιβλιάριο Π.Α. Φοιτητή 
o Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Π.Α.  για την επιχείρηση.(ΕΝΤΥΠΟ Γ) 
o Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Π.Α.  για τον φοιτητή. (ΕΝΤΥΠΟ Α) 

o Οδηγό Πρακτικής Άσκησης 

7. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο φοιτητής πρέπει καθημερινά να 

συμπληρώνει στο βιβλίο πρακτικής άσκησης το αντικείμενο στο οποίο 
απασχολήθηκε. Οφείλει επίσης να συμπληρώνει και το αντίστοιχο ημερολόγιο 

και, γενικά, να συνεργάζεται με τον επόπτη του φορέα, αλλά και με τον επόπτη 
καθηγητή, παρέχοντας σχετική ενημέρωση για την πορεία της πρακτικής του 
άσκησης. 

8. Αφού λήξει η εξάμηνη πρακτική άσκηση, ο φοιτητής θα πρέπει να καταθέσει 

στη Γραμματεία του τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά για να επικυρώσει 
την πρακτική του: 

o Αίτηση  στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ του Τμήματος - στο 
πρωτόκολλο Γραμματείας – ΓΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. 
(ΕΝΤΥΠΟ Ε06) 

 
o Το βιβλίο, συμπληρωμένο για όλη τη διάρκεια της εργασίας του φοιτητή 

και υπογεγραμμένο από τον ίδιο το φοιτητή, από τον επόπτη εργασίας 
του, ο οποίος θα πρέπει να είναι απόφοιτος τουλάχιστον Τ.Ε.Ι. συναφούς 

αντικειμένου με την ειδικότητα του φοιτητή και από τον επόπτη 
εκπαιδευτικό. 

 
o Απόσπασμα ατομικής ασφάλισης (ή βεβαίωση του εργοδότη 

επικυρωμένη από το ΙΚΑ) 
 

o Βεβαίωση της Υπηρεσίας που να αναφέρει το αντικείμενο και τη διάρκεια 
της απασχόλησης του φοιτητή. 
 

o Συμπληρωμένα  ερωτηματολόγια από τον υπεύθυνο της  επιχείρησης  
και από τον ίδιο.                                           


