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ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΕΝΣΤΠΟ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

 
Γενικζσ Ρυκμίςεισ  

Οι τελειόφοιτοι φοιτθτζσ/τριεσ των Τεχνολογικϊν Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) κατά τθ 

διάρκεια των ςπουδϊν τουσ υποχρεοφνται ςε εξάμθνθ πρακτικι άςκθςθ ςτο επάγγελμα.  

Οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και οργανιςμοί, τα Ν.Π.Δ.Δ., κακϊσ και οι Επιχειριςεισ και 

Οργανιςμοί, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 παρ.6 του Ν.1256/82, ζχουν υποχρζωςθ να 

απαςχολοφν φοιτθτζσ/τριεσ τθσ Τριτοβάκμιασ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ που κζλουν να 

πραγματοποιιςουν άςκθςθ ςτο επάγγελμα.  

Οι φοιτθτζσ/τριεσ αυτοί κατά τθ διάρκεια τθσ άςκθςισ τουσ, εκτόσ από το δικαίωμα 

αποηθμίωςθσ και αςφάλιςισ τουσ, δεν αποκτοφν κανζνα άλλο δικαίωμα εργαςιακισ ι 

ςυνταξιοδοτικισ μορφισ  (παρ.1 άρκρο 12 του Ν.1351/83 ΦΕΚ Α, 56). 

Κατά τθ διάρκεια τθσ ΠΑ, ο/θ φοιτθτισ/τρια εποπτεφεται, τόςο από μόνιμο Εκπαιδευτικό 

Προςωπικό (ΕΠ) του Τμιματοσ, όςο και από ςτζλεχοσ του φορζα απαςχόλθςθσ, πτυχιοφχο 

ΑΕΙ ι ΤΕΙ, ίδιασ ι ςυναφοφσ ειδικότθτασ.). 

 

Αποηθμίωςθ και Αςφάλιςθ Φοιτθτών/τριων 

Η προβλεπόμενθ μθνιαία αποηθμίωςθ του/τθσ αςκοφμενου/νθσ φοιτθτι/τριασ για το 

διάςτθμα τθσ Πρακτικισ του Άςκθςθσ ςε ιδιωτικό φορζα απαςχόλθςθσ κακορίηεται με τθν 

κοινι Υ.Α. Ε5/1797/20-3-1986 «ςε ποςοςτό 80% επί του θμερομιςκίου του ανειδίκευτου 

εργάτθ» ιτοι με τα ςθμερινά δεδομζνα 25x22,83x80%=456.60€ (για κάτω των 25 ετϊν)  και 

25x26,18x80%=523,60€ (για άνω των 25 ετϊν). 

Επίςθσ, ςφμφωνα με τθν κοινι απόφαςθ Ε5/1303/3-3-86 των Υπουργϊν Εκνικισ Παιδείασ 

και Θρθςκευμάτων και Υγείασ, Πρόνοιασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων (ΦΕΚ. Β, 168/86), ο/θ 

αςκοφμενοσ/θ φοιτθτισ/τρια αςφαλίηεται ςτο Ι.Κ.Α. κατά το χρόνο τθσ πρακτικισ του 

άςκθςθσ, ζναντι επαγγελματικοφ κινδφνου. Σφμφωνα με τθν παραπάνω κοινι απόφαςθ, το 

κόςτοσ τθσ αςφάλιςθσ με τα ςθμερινά δεδομζνα ανζρχεται ςτα 10,11 € μθνιαίωσ. 
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Επιχοριγθςθ Πρακτικισ Άςκθςθσ 

Α) Επιχοριγθςθ τθσ επιχείρθςθσ μζςω ΟΑΕΔ 

Οι επιχειριςεισ του Ιδιωτικοφ τομζα που προςφζρουν κζςεισ πρακτικισ άςκθςθσ ςε 

φοιτθτζσ/τριεσ Τ.Ε.Ι. επιχορθγοφνται, ςφμφωνα με τθν Υ.Α. Ε5/4825/ (Φεκ. 453/16-7-1986, τ. 

Βϋ), από τον ΟΑΕΔ «ςε ποςοςτό 50 % επί τθσ καταβαλλόμενθσ κάκε φορά αποηθμίωςθσ». 

Σφμφωνα με τθ διαδικαςία που προβλζπεται, θ επιχείρθςθ καταβάλει ςτον/ςτθν 

φοιτθτι/τρια ςτο τζλοσ κάκε μινα τθν προβλεπόμενθ αποηθμίωςθ του και μετά το πζρασ τθσ 

Πρακτικισ Άςκθςθσ επιχορθγείται από τον ΟΑΕΔ. Με τα ςθμερινά δεδομζνα θ επιχοριγθςθ 

ανζρχεται ςτο ποςό των 1.369.80€ (κάτω των 25 ετϊν) είτε 1.570,80€ (άνω των 25 ετϊν). 

Επιπρόςκετα το κόςτοσ τθσ αςφάλιςθσ του/τθσ φοιτθτι/τριασ καλφπτεται εκ ολοκλιρου από 

τον φορζα απαςχόλθςθσ. 

 

Β) Επιχοριγθςθ φοιτθτι/τριασ μζςω τθσ Πράξθσ «Πρακτικι Άςκθςθ Σριτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ του  ΣΕΙ Δυτικισ Ελλάδασ»  

Στθν περίπτωςθ αυτι θ μθνιαία αποηθμίωςθ ςτον αςκοφμενο καταβάλλεται ωσ εξισ: 

α) Το ΤΕΙ Δυτικισ Ελλάδασ, μζςω τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν του, με χρθματοδότθςθ από τθν 

Πράξθ «Πρακτικι Άςκθςθ Σριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ του  ΣΕΙ Δυτικισ Ελλάδασ», θ οποία 

υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου 

Δυναμικοφ-Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» και ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εκνικοφσ πόρουσ, αναλαμβάνει τθν 

υποχρζωςθ να καταβάλει το ποςό των 269,89€ για κάκε μινα πρακτικισ άςκθςθσ και εφόςον 

ολοκλθρωκεί ςτο ςφνολό του το διάςτθμα τθσ ΠΑ και καλφπτει και τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ 

του/τθσ φοιτθτι/τριασ 

β) θ επιχείρθςθ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να καταβάλει ςτον/ςτθν αςκοφμενο/νθ 

Φοιτθτι/τρια, το ποςό των 186,71€ (για κάτω των 25 ετϊν) είτε 253,71€ ( για άνω των 25 

ετϊν). 

ε κάκε περίπτωςθ μπορεί να λθφκεί μόνο μια από τισ δφο επιχορθγιςεισ, ιτοι, είτε τθσ 

επιχοριγθςθσ τθσ επιχείρθςθσ μζςω ΟΑΕΔ, είτε του/τθσ φοιτθτι/τριασ μζςω τθσ πράξθσ 

«Πρακτικι Άςκθςθ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του  ΣΕΙ Δυτικισ Ελλάδασ»  

 

Τποχρεώςεισ αςκοφμενου/νθσ φοιτθτι/τριασ 

Ο/Η αςκοφμενοσ/νθ φοιτθτισ/τρια ςτο χϊρο εργαςίασ του υποχρεοφται να ακολουκεί τουσ 

κανονιςμοφσ αςφάλειασ και εργαςίασ ωσ και κάκε άλλθ ρφκμιςθ που ιςχφει για το προςωπικό 

τθσ επιχείρθςθσ ι υπθρεςίασ.  Αυκαίρετεσ απουςίεσ ι παράβαςθ των κανονιςμϊν του 

εργαςιακοφ κϊδικα μποροφν να οδθγιςουν ςτθ διακοπι τθσ απαςχόλθςθσ.  Στθν περίπτωςθ 
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αυτι, ο/θ φοιτθτισ/τρια υποχρεοφται να επαναλάβει το επόμενο εξάμθνο τθ διαδικαςία νζασ 

κζςθσ, για τθ ςυμπλιρωςθ του υπόλοιπου χρόνου πρακτικισ άςκθςθσ.   

 

Άδειεσ 

Κατά τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ άςκθςθσ, ο/θ αςκοφμενοσ/νθ φοιτθτισ/τρια μπορεί, για 

ςοβαροφσ λόγουσ, να απουςιάςει δικαιολογθμζνα για 5 εργάςιμεσ θμζρεσ ςυνολικά. Οι 

απουςίεσ καταχωροφνται ςτο Βιβλίο πρακτικισ άςκθςθσ, κεωροφνται και υπογράφονται από 

τον Επόπτθ Εκπαιδευτικό και εγκρίνονται ι απορρίπτονται από τον Πρόεδρο του Τμιματοσ. 

Διακοπι Πρακτικισ Άςκθςθσ 

Σε περιπτϊςεισ που θ Διοίκθςθ του φορζα απαςχόλθςθσ δεν ακολουκεί ςε γενικζσ γραμμζσ 

το πρόγραμμα απαςχόλθςθσ των αςκουμζνων ι τουσ ετεροαπαςχολεί, είναι δυνατόν, φςτερα 

από απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Πρακτικισ Άςκθςθσ του Τμιματοσ, να διακοπεί θ άςκθςθ ςτο 

ςυγκεκριμζνο αυτό εργαςιακό χϊρο.  Η Επιτροπι μεριμνά ϊςτε να βρεκοφν κατά 

προτεραιότθτα, νζεσ κζςεισ για τουσ ςπουδαςτζσ που διζκοψαν τθν άςκθςθ με τον τρόπο 

αυτό.  Στθ νζα κζςθ πραγματοποιείται πρακτικι άςκθςθ, μόνο για το διάςτθμα που 

υπολείπεται για τθ ςυμπλιρωςθ του χρονικοφ ορίου. 

Αν κατά τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ο αςκοφμενοσ διαπιςτϊςει ότι δεν απαςχολείται 

ςε κζματα τθσ ειδικότθτάσ του υπό ευρεία ζννοια, οφείλει να το δθλϊςει με ςθμείωμά του 

τόςο ςτον Υπεφκυνο που ζχει οριςτεί για το χϊρο εργαςίασ, όςο και ςτον Υπεφκυνο Επόπτθ 

του Τμιματοσ ΤΕΙ, ο οποίοσ αποφαςίηει αν ςυντρζχει λόγοσ αλλαγισ κζςθσ εργαςίασ ι όχι και 

ςε καταφατικι περίπτωςθ ςυνεργάηεται με τθν Επιτροπι Πρακτικι Άςκθςθσ για τθν 

τοποκζτθςθ του αςκοφμενου ςε άλλθ κζςθ.  

Θζςεισ ΠΑ ςτο ΣΕΙ Δυτικισ Ελλάδασ 

Στο ΤΕΙ Δυτικισ Ελλάδασ υπάρχουν διακζςιμεσ κζςεισ ΠΑ ςτουσ κάτωκι τομείσ: 

 Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν ΤΕ 

 Μθχανολόγων Μθχανικϊν ΤΕ 

 Πολιτικϊν Μθχανικϊν ΤΕ 

 Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ 

 Νοςθλευτικισ 

 Κοινωνικισ Εργαςίασ 

 Λογοκεραπείασ 

 Οπτικισ & Οπτομετρίασ 

 Φυςικοκεραπείασ 

 Τουριςτικϊν Επιχειριςεων 

 Λογιςτικισ 

 Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ 

 Διοίκθςθσ Επιχειριςεων 

 Πλθροφορικισ & ΜΜΕ 

 Τεχνολογίασ Αλιείασ – Υδατοκαλλιεργειϊν  

 Τεχνολόγων Γεωπόνων 

 Μθχανολογίασ  και Υδάτινων Πόρων 

 Διοίκθςθσ, Οικονομίασ και Επικοινωνίασ 
 Πολιτιςτικϊν και Τουριςτικϊν Μονάδων 

 


