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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η πρακτική άσκηση ως μέρος του προγράμματος σπουδών, έχει ιδιαίτερη
βαρύτητα, καθώς καλείται να συμπληρώσει τις παρεχόμενες από το
Πανεπιστήμιο θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις, με την ενάσκηση των
φοιτητών σε απόλυτα παραγωγικά εργασιακά περιβάλλοντα. Η πρακτική
άσκηση συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των
γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των
σπουδών τους, στην αποτελεσματικότερη και επωφελέστερη ένταξη των
αποφοίτων της ανώτατης εκπαίδευσης στο παραγωγικό σύστημα της χώρας,
καθώς και στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης των
πληροφοριών μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των παραγωγικών
φορέων.
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης υλοποιεί την Πράξη «Πρακτική Άσκηση
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», με
MIS 5032896 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με Ενδιάμεσο
Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση», το
οποίο εντάσσεται στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του ΕΣΠΑ 2014-2020 και
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.
Στόχος του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης είναι μέσω των προσφερόμενων
υπηρεσιών και δράσεων του, να παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη στους
φοιτητές, έτσι ώστε η εκπόνηση της πρακτικής τους άσκησης να είναι
αποτελεσματικότερη και ποιοτικότερη.
Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε ο παρών οδηγός με σκοπό να αποτελέσει
εργαλείο για οποιονδήποτε επιθυμεί να ενημερωθεί εμπεριστατωμένα
σχετικά με το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης.

1

2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ιδρυτικού Νόμου 1404/83 των Τ.Ε.Ι. και το
Προεδρικό Διάταγμα 174/85, η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα είναι
υποχρεωτική, αποτελεί μέρος των σπουδών και περιλαμβάνεται στο 8ο εξάμηνο
σπουδών. Η οργανική αυτή ένταξη της πρακτικής άσκησης ως μέρος του
διδακτικού έργου και συνεπώς αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος
σπουδών, χαρακτηρίζει τη βαρύτητα και τη σημασία που έχει ο θεσμός αυτός.
Συγκεκριμένα η πρακτική άσκηση έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:


Είναι υποχρεωτική.



Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη του πτυχίου.



Έχει εξάμηνη διάρκεια (ημερολογιακό εξάμηνο) ή 24 εβδομάδες
πενθήμερης εργασίας1.



Διεξάγεται το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών.



Εποπτεύεται από εκπαιδευτικό του Τμήματος του φοιτητή και από την
επιχείρηση και αυτό σημαίνει καθοδήγηση και έλεγχο.



Είναι θεσμική και αποδεικνύεται από την ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ.



Δεν αποτελεί επαγγελματική προϋπηρεσία, αφού είναι μέρος των
σπουδών.

2.1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών. Η
χρονική περίοδος της εκπόνησής της είναι συνεχόμενη, χωρίς διακοπή, εκτός των
περιπτώσεων εποχιακών επιχειρήσεων. Έχει εξάμηνη διάρκεια (ημερολογιακό
εξάμηνο) ή 24 εβδομάδες πενθήμερης εργασίας1.

2.2 ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο στην ευρύτερη
γεωγραφική περιοχή της έδρας του Ιδρύματος. Το γραφείο Πρακτικής Άσκησης
προγραμματίζει την τοποθέτησή των φοιτητών σε θέσεις του δημοσίου τομέα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56) και σε

2

1

β εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του ΠΔ 174/85
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θέσεις του ιδιωτικού τομέα που δημιουργούνται με πρωτοβουλία είτε ιδιωτικών
φορέων είτε της πολιτείας2.

2.3 ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Η εξάμηνη πρακτική άσκηση, σε καθορισμένες θέσεις του δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα, διεξάγεται μόνο σε δύο συγκεκριμένες χρονικές περιόδους που
είναι: από 1 Απριλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και από 1 Οκτωβρίου μέχρι 31
Μαρτίου (ή εναλλακτικά από 1 Νοεμβρίου μέχρι 30 Απριλίου).3
Ο καθορισμός των δύο αυτών περιόδων κρίνεται αναγκαίος για λόγους
προγραμματισμού και οργάνωσης της πρακτικής άσκησης. Ειδικά για τον
ιδιωτικό τομέα, εφόσον η θέση για την πρακτική άσκηση εξασφαλίζεται από τον
ενδιαφερόμενο φοιτητή, δεν ισχύουν τα προηγούμενα χρονικά πλαίσια, δηλαδή
η πρακτική άσκηση μπορεί να αρχίζει αμέσως μετά το πέρας των εξετάσεων του
τελευταίου εξαμήνου σπουδών και πάντα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της
παρ. 6 του άρθρου 4 του Π.Δ. 174/85.

2.4 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
2.4.1 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Το ύψος της αποζημίωσης των ασκούμενων φοιτητών σε επιχειρήσεις του
ιδιωτικού τομέα ορίζεται στο ποσοστό 80% επί του ημερομισθίου του
ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά, με βάση την Εθνική Γενική
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και καταβάλλεται σε μηνιαία βάση από τον φορέα
απασχόλησης4. Από 1/2/2019, με την αριθμ. οικ. 4241/127/30-1-2019 (ΦΕΚ
173/τ.Β'/30-1-2019) απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, το νέο κατώτατο
ημερομίσθιο ανέρχεται στο ποσό των 29,04 €, δηλαδή 29,04 € Χ 80% X 25 ημέρες
= 580,80 € μηνιαίως.

2.4.2 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Με τον όρο δημόσιος τομέας, θεωρείται όλα τα Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.
Στο δημόσιο τομέα οι θέσεις πρακτικής άσκησης είναι θεσμοθετημένες με
υπουργικές αποφάσεις και η αποζημίωση των πρακτικά ασκούμενων φοιτητών
ανέρχεται στα 176,08 €5.
4

2

β εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173/τευχ. Α/24-11-83)

3

Εγκ. Ε5/332/22-1-86 του Υπουργού Παιδείας

4

παρ. 1 της Ε5/1797/20-3-1986 (ΦΕΚ 183/Β/14-04-86)

5

άρθρο 1 της υπ. αποφ. 2025805/2917/0022 (ΦΕΚ 307/Β/30-04-1993)
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Ειδικά για τους φοιτητές που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε Υπηρεσίες
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η μηνιαία αποζημίωση καθορίζεται
σε 440,00 €.6
Διευκρινήσεις
Οι φοιτητές, κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, εκτός από το δικαίωμα της
αποζημίωσης και της ασφάλισης, δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα
εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής.7
Η αποζημίωση των ασκούμενων φοιτητών δεν υπόκειται σε κρατήσεις ή
εισφορές υπέρ του Δημοσίου ή φόρους8, τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στο
δημόσιο τομέα. Επίσης οι φοιτητές που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στο
επάγγελμα δεν δικαιούνται επιδόματα εορτών και αδείας9.

2.5 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης υπάγονται στην
υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ, έναντι επαγγελματικού κινδύνου
ατυχήματος (όχι και για τον κλάδο παροχών ασθενείας και μητρότητας σε είδος
και σε χρήμα). Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται σε ποσοστό 1% επί του
τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης (12ης) ασφαλιστικής κλάσης όπως
ισχύει κάθε φορά και καταβάλλεται από τον εργοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις
της νομοθεσίας του e-ΕΦΚΑ για τον τρόπο είσπραξης των εισφορών. Η ασφάλιση
πραγματοποιείται για 25 ημέρες το μήνα ανεξάρτητα από τη διάρκεια
απασχόλησης.10
Όταν οι φοιτητές δεν καλύπτονται για παροχές ασθενείας σε είδος από το
δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό, άμεσα (φοιτητές) ή έμμεσα (από τους
γονείς τους) κατά το χρονικό διάστημα της πρακτικής τους άσκησης, υπάγονται
και για τον κλάδο αυτό (παροχών ασθενείας σε είδος-6,45%) στην υποχρεωτική
ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ.11 Στην περίπτωση αυτή οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές
εισφορές βαρύνουν τον ασφαλισμένο και τον φορέα ή την επιχείρηση
απασχόλησης του ασκούμενου σπουδαστή κατά την ισχύουσα αναλογία, το δε
ποσοστό ασφάλισης ανέρχεται συνολικά σε 7,45% (ασφ/νου 2,15%-εργοδότη
5,30%).

6

Υπ. αποφ. 2/50514/0022/2002 (ΦΕΚ1254/Β/25-09-2002)

7

εδαφ.α παρ. 1 του άρθ. 12 του Ν.1351/83 (ΦΕΚ 56/Α/28-4-1983)

8

παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν.2327/95 (ΦΕΚ156/Α/31-07-1995). Τροποποίηση του β εδαφ.
της παρ. 4 του άρθρου 71 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167/Α/30-09-1985)
6

9

άρθρο 4 της υπ. αποφ. 2025805/2917/0022 (ΦΕΚ 307/Β/30-04-1993)

10

παρ. 1 άρθ. 10 του Ν.2217/94 (ΦΕΚ 83/Α/31-05-1994)

11

παρ. 10 άρθ. 15 του Ν. 3232/04 (ΦΕΚ 48/Α/12-02-2004)
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2.6 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Σύμφωνα με το Π.Δ. 174/85, τα Τμήματα των πρώην Τ.Ε.Ι. με σχετικές αποφάσεις
τους, όριζαν τις προϋποθέσεις έναρξης πρακτικής άσκησης, το αντικείμενο
απασχόλησης κατά τη διάρκεια της πρακτικής και τις ειδικότητες των εποπτών
εκπαιδευτών που μπορούν να ορίσουν οι φορείς απασχόλησης.
Γενικά, για να συμμετάσχει στην Πρακτική Άσκηση ο φοιτητής θα πρέπει:


Να έχει τελειώσει το τυπικό 7ο εξάμηνο σπουδών.



Να έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων
του Προγράμματος Σπουδών.



Να έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα ειδικότητας.

Ή όπως αλλιώς ορίζεται στο περίγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός του.

2.6.1 ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

2.6.1.1 ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
[Πρόγραμμα Σπουδών πρώην Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος και πρώην Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου]
Αντικείμενο απασχόλησης φοιτητών κατά τη διάρκεια της πρακτικής
Το αντικείμενο απασχόλησης των ασκούμενων φοιτητών να είναι σχετικό με το
γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. Οι τελειόφοιτοι
μπορούν να απασχοληθούν μέσω της Πρακτικής τους Άσκησης σε
επιχειρήσεις/φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όπως:


Δασαρχεία



Φυτώρια



Γεωπονικές επιχειρήσεις



Τεχνικά – μελετητικά γραφεία

Ειδικότητες των εποπτών εκπαιδευτών του φορέα υποδοχής
Οι επόπτες του φορέα υποδοχής πρακτικής άσκησης θα πρέπει να είναι
πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ), όπως δασολόγοι,
γεωπόνοι, πολιτικοί μηχανικοί, χωροτάκτες μηχανικοί και άλλες συναφείς
ειδικότητες θετικών – τεχνολογικών επιστημών.
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2.6.1.2 ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
[Πρόγραμμα Σπουδών πρώην Τμήματος Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών]
Αντικείμενο απασχόλησης φοιτητών κατά τη διάρκεια της πρακτικής
Το αντικείμενο απασχόλησης των ασκούμενων φοιτητών να είναι σχετικό με το
γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος σπουδών του Τμήματος. Οι τελειόφοιτοι
μπορούν να απασχοληθούν μέσω της Πρακτικής τους Άσκησης σε
επιχειρήσεις/φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όπως:


Χημεία



Οινοποιεία – ζυθοποιίες



Εργαστήρια διεξαγωγής αναλύσεων οίνου και οινοπνευματωδών ποτών



Τεχνικά – μελετητικά γραφεία

Ειδικότητες των εποπτών εκπαιδευτών του φορέα υποδοχής
Οι επόπτες του φορέα υποδοχής πρακτικής άσκησης θα πρέπει να είναι
πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ), όπως οινολόγοι,
χημικοί, γεωπόνοι και άλλες συναφείς ειδικότητες θετικών – τεχνολογικών
επιστημών.

2.6.2 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
2.6.2.1 ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ)
[Πρόγραμμα Σπουδών πρώην Τμήματος Νοσηλευτικής]
Αντικείμενο απασχόλησης φοιτητών κατά τη διάρκεια της πρακτικής
Το αντικείμενο απασχόλησης των ασκούμενων φοιτητών να είναι σχετικό με το
γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. Οι τελειόφοιτοι
μπορούν να απασχοληθούν μέσω της Πρακτικής τους Άσκησης σε
επιχειρήσεις/φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όπως:


Δημόσια νοσοκομεία



Ιδιωτικές κλινικές και νοσηλευτικά ιδρύματα

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης στους
παραπάνω αναφερόμενους φορείς, είναι οι τελευταίοι να διαθέτουν όλες τις
κλινικές που απαιτεί το Τμήμα για την πλήρη εκπαίδευση των ασκούμενων
φοιτητών (χειρουργική κλινική, παθολογική κλινική, ΜΕΘ κ.λπ.).
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Ειδικότητες των εποπτών εκπαιδευτών του φορέα υποδοχής
Οι επόπτες του φορέα υποδοχής πρακτικής άσκησης θα πρέπει να είναι
πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ), όπως νοσηλευτές
και άλλες συναφείς ειδικότητες υγειονομικών επιστημών.

2.6.3 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
2.6.3.1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
[Πρόγραμμα Σπουδών πρώην Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων]
Αντικείμενο απασχόλησης φοιτητών κατά τη διάρκεια της πρακτικής
Το αντικείμενο απασχόλησης των ασκούμενων φοιτητών να είναι σχετικό με το
γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. Οι τελειόφοιτοι
μπορούν να απασχοληθούν μέσω της Πρακτικής τους Άσκησης σε
επιχειρήσεις/φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όπως:


Δημόσιες υπηρεσίες



Δημοτικές αναπτυξιακές εταιρείες



Ιδιωτικές εταιρείες πάσης φύσεως, π.χ. παροχής υπηρεσιών, εμπορικές,
βιομηχανικές κ.λπ.



Τεχνικά – μελετητικά γραφεία

Ειδικότητες των εποπτών εκπαιδευτών του φορέα υποδοχής
Οι επόπτες του φορέα υποδοχής πρακτικής άσκησης θα πρέπει να είναι
πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ), όπως
οικονομολόγοι, διοικητικά στελέχη, λογιστές – φοροτεχνικοί αλλά και μηχανικοί
και άλλες ειδικότητες οικονομικών και θετικών – τεχνολογικών επιστημών.

2.6.3.2 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
[Πρόγραμμα Σπουδών πρώην Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής]
Αντικείμενο απασχόλησης φοιτητών κατά τη διάρκεια της πρακτικής
Το αντικείμενο απασχόλησης των ασκούμενων φοιτητών να είναι σχετικό με το
γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. Οι τελειόφοιτοι
μπορούν να απασχοληθούν μέσω της Πρακτικής τους Άσκησης σε
επιχειρήσεις/φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όπως:


Λογιστικά γραφεία



Δημοτικές αναπτυξιακές εταιρείες
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Ιδιωτικές εταιρείες πάσης φύσεως, π.χ. παροχής υπηρεσιών, εμπορικές,
βιομηχανικές κ.λπ.



Τεχνικά – μελετητικά γραφεία

Ειδικότητες των εποπτών εκπαιδευτών του φορέα υποδοχής
Οι επόπτες του φορέα υποδοχής πρακτικής άσκησης θα πρέπει να είναι
πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ), όπως λογιστές –
φοροτεχνικοί, οικονομολόγοι, διοικητικά στελέχη και άλλες ειδικότητες
οικονομικών επιστημών.

2.6.4 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
2.6.4.1

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

[Πρόγραμμα Σπουδών πρώην Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου Τ.Ε.
και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.]
Αντικείμενο απασχόλησης φοιτητών κατά τη διάρκεια της πρακτικής
Το αντικείμενο απασχόλησης των ασκούμενων φοιτητών να είναι σχετικό με το
γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. Οι τελειόφοιτοι
μπορούν να απασχοληθούν μέσω της Πρακτικής τους Άσκησης σε
επιχειρήσεις/φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όπως:


Χημεία



Διυλιστήρια



Βιομηχανίες



Ιδιωτικές εταιρείες μελετών και κατασκευών



Τεχνικά – μελετητικά γραφεία

Ειδικότητες των εποπτών εκπαιδευτών του φορέα υποδοχής
Οι επόπτες του φορέα υποδοχής πρακτικής άσκησης θα πρέπει να είναι
πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ), όπως χημικοί,
χημικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και άλλες
συναφείς ειδικότητες θετικών – τεχνολογικών επιστημών.

2.6.4.2

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

[Πρόγραμμα Σπουδών πρώην Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.]
Αντικείμενο απασχόλησης φοιτητών κατά τη διάρκεια της πρακτικής
Το αντικείμενο απασχόλησης των ασκούμενων φοιτητών να είναι σχετικό με το
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γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. Οι τελειόφοιτοι
μπορούν να απασχοληθούν μέσω της Πρακτικής τους Άσκησης σε
επιχειρήσεις/φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όπως:


Διυλιστήρια



Βιομηχανίες



Ιδιωτικές εταιρείες μελετών και κατασκευών



Τεχνικές εταιρείες ηλεκτρολογικών – μηχανολογικών εγκαταστάσεων



Τεχνικά – μελετητικά γραφεία

Ειδικότητες των εποπτών εκπαιδευτών του φορέα υποδοχής
Οι επόπτες του φορέα υποδοχής πρακτικής άσκησης θα πρέπει να είναι
πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ), όπως ηλεκτρολόγοι
μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες και άλλες
συναφείς ειδικότητες θετικών – τεχνολογικών επιστημών.

2.6.4.3

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

[Πρόγραμμα Σπουδών πρώην Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.]
Αντικείμενο απασχόλησης φοιτητών κατά τη διάρκεια της πρακτικής
Το αντικείμενο απασχόλησης των ασκούμενων φοιτητών να είναι σχετικό με το
γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. Οι τελειόφοιτοι
μπορούν να απασχοληθούν μέσω της Πρακτικής τους Άσκησης σε
επιχειρήσεις/φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όπως:


Εταιρείες παραγωγής λογισμικού και ανάπτυξης ιστοσελίδων



Εταιρείες εγκατάστασης δικτύων και τεχνικής υποστήριξης υπολογιστικών
συστημάτων



Βιομηχανίες



Εμπορικές εταιρείες και εταιρείες παροχής υπηρεσιών



Τεχνικά – μελετητικά γραφεία

Ειδικότητες των εποπτών εκπαιδευτών του φορέα υποδοχής
Οι επόπτες του φορέα υποδοχής πρακτικής άσκησης θα πρέπει να είναι
πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ), όπως απόφοιτοι
σχολών πληροφορικής, αναλυτές – προγραμματιστές υπολογιστικών συστημάτων,
ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και μηχανικοί υπολογιστών και άλλες συναφείς
ειδικότητες θετικών – τεχνολογικών επιστημών.
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2.7 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης είναι τριμελής αποτελούμενη από τον Τμηματικά
Υπεύθυνο της πρακτικής άσκησης και δύο μέλη, που ορίζονται από τη Συνέλευση
του Τμήματος. Σε κάποια Τμήματα, η επιτροπή αυτή συμπληρώνεται άτυπα και
με δύο εκπροσώπους των φοιτητών που ορίζονται από τον οικείο σύλλογο.
Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:


Είναι υπεύθυνη για τον εντοπισμό θέσεων και την τοποθέτηση των
φοιτητών στις θέσεις πρακτικής άσκησης.



Δέχεται τις αιτήσεις των φοιτητών από τη Γραμματεία του Τμήματος
μαζί με τις σχετικές βεβαιώσεις, από τις οποίες προκύπτει ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής αυτής
υποχρέωσης.



Στη συνέχεια αφού διαπιστώσει, τη συνάφεια του αντικειμένου της
πρακτικής άσκησης με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών του
φοιτητή, καθώς και την επάρκεια και καταλληλότητα του φορέα,
προτείνει την τοποθέτησή του στην προσφερόμενη θέση.



Προτείνει στο Συμβούλιο του Τμήματος τον ορισμό
εκπαιδευτικού για την παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης.



Διαχειρίζεται και αξιολογεί αιτήματα φοιτητών κατά τη διάρκεια της
πρακτικής τους άσκησης, π.χ. αλλαγή φορέα για λόγους που τεκμηριώνει
ο φοιτητής.

επόπτη

Ο επόπτης της πρακτικής άσκησης έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:


Επισκέπτεται και ελέγχει (επιτόπιος ή τηλεφωνικός έλεγχος) κατά
διαστήματα τους χώρους υλοποίησης της πρακτικής άσκησης, το
αντικείμενο εργασίας και την πρόοδο του ασκούμενου φοιτητή και τον
καθοδηγεί για την καλύτερη διεξαγωγή της.



Συνεργάζεται με τον επόπτη του φορέα απασχόλησης για την καλύτερη
εκπαίδευση του φοιτητή.



Ελέγχει το ημερολόγιο εργασιών στο βιβλίο πρακτικής άσκησης και
συντάσσει και υπογράφει την τελική έκθεση αξιολόγησης.
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2.8 ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Κατά την διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης, ο φοιτητής έχει ορισμένα δικαιώματα
και υποχρεώσεις, πέρα από το δικαίωμα της αποζημίωσης και της ασφάλισης.
Υποχρεώσεις ασκούμενων φοιτητών
Ο ασκούμενος στο χώρο της εργασίας του, υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο,
τους κανονισμούς ασφάλειας και εργασίας ως και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει
για το προσωπικό της επιχείρησης ή υπηρεσίας.12
Σε περίπτωση υποτροπής του ασκούμενου, ενημερώνεται σχετικά το Τμήμα
προέλευσής του, μέσω του επόπτη μέλους εκπαιδευτικού προσωπικού,
προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα. Η επιχείρηση από τη μεριά της μπορεί να
καταγγείλει μονομερώς την ειδική σύμβαση και να διακόψει την απασχόλησή
του, οπότε η πρακτική άσκηση και συνεπώς και η ειδική σύμβαση, λήγει
αυτομάτως. Τότε ο φοιτητής, υποχρεούται να επαναλάβει τη διαδικασία

12

εδαφ. α παρ. 4 της αριθ. Ε5/1797 (ΦΕΚ 183/Β/14-04-1986)
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εξεύρεσης νέας θέσης για την συμπλήρωση του υπόλοιπου χρόνου της πρακτικής
του άσκησης.
Δικαιώματα ασκούμενων φοιτητών
Οι φοιτητές πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις και
οργανισμούς με αντικείμενο εργασιών συναφές με το αντικείμενο σπουδών τους.
Σημειώνεται ότι οι φοιτητές μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους
άσκηση και σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς που δεν έχουν ως κύριο αντικείμενο
εργασιών τους τις εφαρμογές του προγράμματος σπουδών τους, με τη βασική
όμως προϋπόθεση ότι το αντικείμενο και η φύση της εργασίας των ασκούμενων
πρέπει σαφώς να σχετίζεται με το περίγραμμα σπουδών του Τμήματός τους υπό
την ευρεία έννοια. Σ’ αυτή την κατεύθυνση οφείλουν να συνδράμουν οι
υπηρεσίες ή οι επιχειρήσεις που προσφέρουν θέσεις για την πρακτική άσκηση
των φοιτητών, έτσι ώστε να «συμβάλουν στην αρτιότερη εκπαίδευση των
ασκούμενων». Για το σκοπό αυτό, η επιχείρηση ή υπηρεσία ορίζει έναν
υπεύθυνο, πτυχιούχο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ συναφούς ειδικότητας μ’ αυτή των
ασκουμένων και με επαρκή εμπειρία στον εργασιακό χώρο.13
Σε περιπτώσεις που ο φορέας απασχόλησης δεν ακολουθεί σε γενικές γραμμές
το πρόγραμμα απασχόλησης των ασκούμενων ή τους ετεροαπασχολεί, είναι
δυνατόν, ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος
να διακοπεί η πρακτική άσκηση στον συγκεκριμένο εργασιακό χώρο. Η επιτροπή
σε αυτή την περίπτωση μεριμνά, ώστε να βρεθεί κατά προτεραιότητα νέα θέση
για τον ασκούμενο που διέκοψε με τον τρόπο αυτό. Στη νέα θέση
πραγματοποιείται πρακτική άσκηση μόνο για το διάστημα που υπολείπεται για
την συμπλήρωση του χρόνου των έξι μηνών.14
Αν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο φοιτητής διαπιστώσει ότι δεν
απασχολείται σε θέματα που αφορούν τις εφαρμογές του Τμήματός του, υπό
ευρεία έννοια, ή ότι ο φορέας απασχόλησης τον ετεροαπασχολεί οφείλει να το
δηλώσει εγγράφως, τόσο στον υπεύθυνο/επιβλέποντα που έχει ορισθεί από την
επιχείρηση, όσο και στον υπεύθυνο επόπτη που έχει ορισθεί από το Τμήμα του.
Ο τελευταίος αφού εξετάσει το ζήτημα είναι εκείνος που θα αποφασίσει αν
συντρέχει λόγος αλλαγής της θέσης εργασίας ή όχι, και σε καταφατική
περίπτωση θα συνεργαστεί με την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης για την
τοποθέτησή του σε άλλη θέση.15

13

εδαφ γ παρ. 4 της αριθ. Ε5/1797 (ΦΕΚ 183/Β/14-04-1986)
15

14

παρ. 7 του άρθρου 4 του Π.Δ 174/85

15

παρ. 8 του άρθρου 4 του Π.Δ 174/85
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Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο ασκούμενος φοιτητής δικαιούται να
απουσιάσει από την εργασία του για σοβαρούς λόγους μέχρι 5 εργάσιμες ημέρες
συνολικά.16 Οι απουσίες καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικής άσκησης,
θεωρούνται και υπογράφονται από τον επόπτη εκπαιδευτικό και εγκρίνονται ή
απορρίπτονται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Σε
περίπτωση απόρριψης η επιτροπή αποφασίζει για το είδος και τη διάρκεια
συμπληρωματικής πρακτικής άσκησης του φοιτητή. Ο φοιτητής υποχρεούται να
προσκομίσει στον εργοδότη του, μέσα στις 5 πρώτες εργάσιμες ημέρες από τη
λήξη της διευκόλυνσης, βεβαίωση της Σχολής του από την οποία να προκύπτει
ότι η διευκόλυνση χρησιμοποιήθηκε για τον σκοπό και το χρόνο που χορηγήθηκε.
Αυθαίρετες απουσίες ή παράβαση των κανονισμών του εργασιακού χώρου
μπορούν να οδηγήσουν στη διακοπή της απασχόλησης.17
Προβλέπεται ουσιαστική διευκόλυνση για τους εργαζόμενους φοιτητές, καθώς
και γι’ αυτούς η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική. Συγκεκριμένα η επιχείρηση
ή υπηρεσία στην οποία ήδη εργάζεται ο φοιτητής, πρέπει να τοποθετήσει σε
αντίστοιχο τμήμα, εφόσον υπάρχει, τον εργαζόμενο φοιτητή.18

2.9 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Κάθε ασκούμενος φοιτητής τηρεί απαραίτητα19 βιβλίο πρακτικής άσκησης, το
οποίο διατίθεται από το Τμήμα. Στο βιβλίο πρακτικής άσκησης αναγράφονται
από τον ασκούμενο ανά 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 υπηρεσίας, για την παρακολούθηση των
ασκούμενων.

17

16

παρ. 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 174/85 (ΦΕΚ 59/Α/29-03-1985)
παρ.3 του άρθρου 5 του Π.Δ. 174/85 (ΦΕΚ 59/Α/29-03-1985)
18
παρ. 7 του άρθρου 2 του Π.Δ 483/84 (ΦΕΚ 173/Α/13-11-1-84)
19
παρ. 4 του άρθρου 5 του Π.Δ. 174/85 (ΦΕΚ 59/Α/29-03-1985)
17
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3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις για έναρξη της πρακτικής τους
άσκησης, έχουν τη δυνατότητα να την πραγματοποιήσουν στο εσωτερικό της
χώρας ή σε χώρες του εξωτερικού.

3.1 ΠΡΑΚΤΙΚΗ AΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Έχοντας υπόψη την ανάγκη εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης των φοιτητών
και ιδιαίτερα της σημασίας των στόχων της πρακτικής άσκησης, το Υπουργείο
Παιδείας & Θρησκευμάτων, σε σύμπραξη με άλλα Υπουργεία, δίνει τη
δυνατότητα επιχορήγησης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών που
παρακολουθούν προγράμματα σπουδών των πρώην Τ.Ε.Ι.

3.1.1 ΠΡΑΚΤΙΚΗ AΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ
Με νομοθετική και διοικητική ρύθμιση, καθορίστηκε από τον ΟΑΕΔ η δυνατότητα
επιχορήγησης και το ύψος αυτής ανέρχεται σε ποσοστό 50% επί της
καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τομέα που απασχολούν φοιτητές για πρακτική άσκηση.20

3.1.2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ AΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ
Οι φοιτητές που παρακολουθούν προγράμματα σπουδών του πρώην ΤΕΙ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί η
πρακτική τους άσκηση, μέσω της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, MIS 5032896»
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
(ΕΚΤ).

3.2 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΒΗΜΑ 1ο Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις για έναρξη της πρακτικής
τους άσκησης:


Ενημερώνονται για τη πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης μέσω του
προγράμματος ΕΣΠΑ από το προσωπικό και τον ιστότοπο του Γραφείου

19

20

παρ.1 της Ε5/4825 (ΦΕΚ 453/Β/16-07-1986)

20

Πρακτικής Άσκησης ή/και από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο
Τμήματος τους.

του



Αντλούν πληροφορίες για τις προσφερόμενες θέσεις από τον ιστότοπο
του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και το πληροφοριακό σύστημα
ΑΤΛΑΣ.



Εναλλακτικά, οι φοιτητές μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική
τους άσκηση σε εταιρία που ήδη εργάζονται, εφόσον η εταιρία πληροί
τις προϋποθέσεις σύμφωνα με το περίγραμμα του προγράμματος
πρακτικής άσκησης για κάθε ειδικότητα.

ΒΗΜΑ 2ο Μετά την επιλογή της επιχείρησης ο φοιτητής:


Προμηθεύεται από την Γραμματεία του Τμήματος το έντυπο «Βεβαίωση
Έναρξης Πρακτικής»



Υποβάλλει ηλεκτρονικά την Αίτηση για Πρακτική Άσκηση μέσα από τον
επίσημο ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής ΕΣΠΑ: work.emt.ihu.gr, σε
χρόνο που ανακοινώνεται έγκαιρα και αναλυτικά από τον παραπάνω
ιστότοπο.



Αποστέλλει τα δικαιολογητικά του ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) ή με
συστημένο φάκελο (κατά προτίμηση μέσω εταιρείας Courier) στο
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Ο σύνδεσμος για τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά είναι:
work.emt.ihu.gr/index.php/students/participation-documents

Σημείωση: Η ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση και αποστολή των δικαιολογητικών
ισχύει μόνο για πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης μέσω του
προγράμματος ΕΣΠΑ. Οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την
πρακτική τους άσκηση μέσω ΟΑΕΔ, προμηθεύονται το έντυπο της αίτησης από
την Γραμματεία του Τμήματος τους, η οποία τους καθοδηγεί για την περαιτέρω
διαδικασία.
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ΒΗΜΑ 3ο
Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του κάθε Τμήματος:


Ελέγχει τις αιτήσεις των φοιτητών για πρακτική άσκηση, σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις και τα κριτήρια που έχει θεσπίσει το κάθε Τμήμα. Σε
περίπτωση που οι αιτήσεις των φοιτητών είναι περισσότερες από τις
επιδοτούμενες θέσεις, ενεργοποιούνται τα κριτήρια επιλογής όπως
ορίζονται από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος
(Διαδικασία
επιλογής
και
κατανομής
φοιτητών
work.emt.ihu.gr/index.php/departments). Οι φοιτητές των οποίων η
Πρακτική μέσω ΕΣΠΑ εγκρίνεται, υπογράφουν συμβάσεις μεταξύ αυτών,
του Πανεπιστημίου και του Φορέα Πρακτικής και λαμβάνουν το
βιβλιάριο πρακτικής από το Γραφείο Πρακτικής ΕΣΠΑ. Οι φοιτητές που
πληρούν τις προδιαγραφές αλλά δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα δε
χάνουν την πρακτική τους, αλλά μπορούν να απευθυνθούν στη
Γραμματεία του Τμήματός τους και να υλοποιήσουν την Πρακτική τους
Άσκηση μέσω του ΟΑΕΔ.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης:


Αποστέλλει στον φορέα υποδοχής την «Ειδική Σύμβαση Πρακτικής
Άσκησης» για να υπογράψουν ο φοιτητής και ο εκπρόσωπος του φορέα,
σε 4 αντίτυπα. Ο φορέας υποδοχής αποστέλλει 2 από τα υπογεγραμμένα
αντίτυπα και το έντυπο Ε3.5 του ΕΡΓΑΝΗ (Ενιαίο έντυπο αναγγελίας
έναρξης/μεταβολών πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών-έναρξη)
στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Ο φοιτητής:


Υπογράφει τις συμβάσεις και λαμβάνει το Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης,
το οποίο πρέπει να ενημερώνει σε εβδομαδιαία βάση σχετικά με την
εξέλιξη της Πρακτικής του.



Συμπληρώνει το «Απογραφικό Δελτίο Εισόδου Συμμετεχόντων ΕΚΤ» το
αργότερο 10 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής του
άσκησης. Η παραπάνω ενέργεια αποτελεί υποχρέωση μόνο των
φοιτητών που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση μέσω του
προγράμματος ΕΣΠΑ και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή
της αποζημίωσης τους. Η συμπλήρωση του Απογραφικού Δελτίου γίνεται
ηλεκτρονικά, μέσω του επίσημου ιστότοπου του ΓΠΑ ΕΣΠΑ.

Σημείωση: Η διαδικασία για την «Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης» αφορά
μόνο στους φοιτητές που εντάσσονται στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Οι σπουδαστές
που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω ΟΑΕΔ, ακολουθούν
τις οδηγίες της Γραμματείας του Τμήματος.
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3.3 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ AΣΚΗΣΗΣ


Ο εργοδότης συνεργάζεται με τον αρμόδιο επόπτη μέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠ του
Τμήματος, ο οποίος διά ζώσης ή με τηλεφωνική ή ηλεκτρονική
επικοινωνία λαμβάνει γνώση των εργασιών που αναλαμβάνει ο
ασκούμενος.



Ο επόπτης – εκπαιδευτής του ασκούμενου υπογράφει σε εβδομαδιαία
βάση το βιβλιάριο πρακτικής άσκησης που έχει συμπληρώσει ο
ασκούμενος φοιτητής.



Τόσο ο φοιτητής, όσο και ο εργοδότης δεν προβαίνουν σε καμία ενέργεια
διαφοροποίησης των συμφωνηθέντων.



Ο φοιτητής και ο εργοδότης προκειμένου να προβούν στη διακοπή της
πρακτικής άσκησης και μόνο για σοβαρούς λόγους θα πρέπει να
καταθέσουν αίτηση στην επιτροπή πρακτικής άσκησης του Τμήματος με
πλήρη αιτιολόγηση. Η επιτροπή πρακτικής άσκησης θα αποφανθεί για
την έγκριση ή μη της διακοπής.

3.4 ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Ο ασκούμενος φοιτητής:


Φροντίζει να προμηθευτεί όλα τα απαραίτητα έντυπα ολοκλήρωσης της
πρακτικής
άσκησης
από
τον
ιστότοπο
του
Γραφείου
(work.emt.ihu.gr/index.php/students/participation-documents) και τα
συμπληρώνει σε συνεργασία με τον επόπτη - εκπαιδευτή της
επιχείρησης, εφόσον πραγματοποίησε την πρακτική του άσκηση μέσω
του προγράμματος ΕΣΠΑ.



Καταθέτει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης τα έντυπα ολοκλήρωσης, το
βιβλιάριο
πρακτικής
άσκησης
πλήρως
συμπληρωμένο
και
υπογεγραμμένο σύμφωνα με τις αναγραφόμενες οδηγίες, τη βεβαίωση
ενσήμων για την αντίστοιχη περίοδο πρακτικής άσκησης (150 ένσημα), τα
αποδεικτικά μισθοδοσίας και το έντυπο Ε3.5 του ΕΡΓΑΝΗ (Ενιαίο έντυπο
αναγγελίας
έναρξης/μεταβολών
πρακτικής
άσκησης
σπουδαστών/φοιτητών – διακοπή).



Συμπληρώνει το «Απογραφικό Δελτίο Εξόδου Συμμετεχόντων ΕΚΤ» το
αργότερο 4 εβδομάδες από την ημερομηνία λήξης της πρακτικής του
άσκησης. Η παραπάνω ενέργεια αποτελεί υποχρέωση μόνο των
φοιτητών που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση μέσω του
προγράμματος ΕΣΠΑ και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή
της αποζημίωσης τους. Η συμπλήρωση του Απογραφικού Δελτίου γίνεται
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ηλεκτρονικά, μέσω του επίσημου ιστότοπου του ΓΠΑ ΕΣΠΑ.
3.4.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ

ΑΣΚΗΣΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ
ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ

Μετά από την κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών του φοιτητή και
τον επιτυχή έλεγχο της επάρκειας και της ορθότητάς τους από τα στελέχη, το
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης:
α) Ενημερώνει εγγράφως τη Γραμματεία του Τμήματος για την επιτυχή ολοκλήρωση
της Πρακτικής Άσκησης του φοιτητή, παραδίδοντας τα σχετικά έγγραφα (βεβαίωση
ολοκλήρωσης από τον Φορέα Πρακτικής, βεβαίωση ενσήμων από τον e-ΕΦΚΑ,
βεβαίωση ολοκλήρωσης από το Γραφείο Πρακτικής και βιβλιάριο πρακτικής).
β) Προβαίνει με τις κατάλληλες διοικητικές ενέργειες στη διαδικασία της πληρωμής
του συνόλου της δικαιούμενης αποζημίωσης.

3.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
1.

Εάν, για κάποιο σοβαρό λόγο, ο φοιτητής θελήσει ή αναγκαστεί να
διακόψει την πρακτική του άσκηση στον συγκεκριμένο φορέα υποδοχής
πρακτικής άσκησης, θα πρέπει, αφού συνεννοηθεί με τον επόπτη μέλος
ΕΠ, να κάνει αίτηση προς την επιτροπή πρακτικής άσκησης με την οποία
να ζητά δικαιολογημένα την διακοπή της πρακτικής του άσκησης.

2.

Στη συνέχεια, η επιτροπή πρακτικής άσκησης εγκρίνει η όχι την διακοπή
της πρακτικής άσκησης. Εφόσον η επιτροπή εγκρίνει την διακοπή ο
φοιτητής θα πρέπει να καταθέσει στο Τμήμα:



Βεβαίωση ενσήμων από τον e-ΕΦΚΑ ή αποδείξεις πληρωμής ενσήμων
από τον φορέα πρακτικής για το χρονικό διάστημα που πραγματοποίησε
την πρακτική του.



Αποδεικτικά πληρωμών που έλαβε από τον φορέα πρακτικής για το
διάστημα πρακτικής άσκησης που πραγματοποίησε.



Βεβαίωση ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης για το συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα από τον φορέα πρακτικής.



Έντυπο Ε3.5 λήξης από το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη έως και την
ημέρα διακοπής της πρακτικής.

Ο φοιτητής έχει δικαίωμα να ξανακάνει ενέργειες έναρξης πρακτικής άσκησης
για να απασχοληθεί σε κάποιο φορέα υποδοχής ώστε να συμπληρώσει το
απαιτούμενο διάστημα των 6 μηνών πρακτικής άσκησης. Απαραίτητη
προϋπόθεση είναι ότι το διάστημα των 6 μηνών δεν πρέπει να φανεί ως
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διακοπτόμενο ημερολογιακά, δηλαδή η λήξη της πρακτικής στον έναν φορέα θα
πρέπει να συνεπάγεται την έναρξή της στον άλλο φορέα, την αμέσως επόμενη
ημέρα.

3.6 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση
στο εξωτερικό, έχουν την δυνατότητα αυτή, μέσω του Προγράμματος Erasmus+.
Δικαιούχοι
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Το Πρόγραμμα Erasmus+ απευθύνεται στους φοιτητές που είναι
εγγεγραμμένοι σε κάποιο από τα Τμήματα του Ιδρύματος.



Στο πρόγραμμα Erasmus+ μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι φοιτητές του
Ιδρύματος, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το Τμήμα τους
για την πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης.

παρ. 6 του άρθρου 5 του Π.Δ 174/85 (ΦΕΚ 59/Α/29-03-1985)
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Επίσης, μπορούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση φοιτητές που
έχουν πρόσφατα αποφοιτήσει (εντός του πρώτου έτους της αποφοίτησής
τους) με την προϋπόθεση να έχει υποβληθεί και εγκριθεί η αίτησή τους
όσο είναι ακόμα φοιτητές.



Οι φοιτητές πρέπει να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο
πρόγραμμα.



Οι φοιτητές με χώρα προέλευσης εκτός της Ελλάδας, που αιτούνται
μετακίνηση σε Ίδρυμα της χώρας προέλευσής τους, θα έχουν χαμηλή
προτεραιότητα για επιλογή συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

Κριτήρια αξιολογησης


Ο φοιτητής μπορεί να πραγματοποιήσει μόνο 2 περιόδους κινητικότητας
Erasmus: Μία για σπουδές και μια για πρακτική άσκηση. Σε κάθε
περίπτωση η συνολική διάρκεια δε μπορεί να ξεπερνάει τους 12 μήνες
(σπουδές και πρακτική).



Ο φοιτητής πρέπει να έχει επαρκή γνώση της γλώσσας (επιπέδου
τουλάχιστο Β2) στην οποία θα γίνει η πρακτική άσκηση στην επιχείρηση/
οργανισμό υποδοχής.



Οι φοιτητές εξασφαλίζουν τη θέση τους με αυστηρή σειρά
προτεραιότητας που κατοχυρώνεται από την ημερομηνία και ώρα
κατάθεσης έγκυρα συμπληρωμένης αίτησης και αποδεικτικού αποδοχής
από το φορέα υποδοχής όπου θα αναφέρεται το διάστημα της πρακτικής
άσκησης.



Οι εγκρίσεις θα γίνονται μέχρι εξαντλήσεως των κονδυλίων.



Σε περίπτωση ταυτόχρονης υποβολής αιτήσεων για τις οποίες δεν
επαρκούν τα διαθέσιμα κονδύλια, προηγείται ο φοιτητής που έχει το
μεγαλύτερο Μέσο Όρο. Εάν σημειωθεί ισοψηφία προηγείται ο φοιτητής
που έχει περάσει το μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων. Εάν και πάλι
σημειωθεί ισοψηφία προηγείται ο φοιτητής που έχει ανώτερο
πιστοποιημένο επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας.



ΧΑΜΗΛΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ θα έχουν οι φοιτητές οι οποίοι: α)
Έχουν ήδη λάβει μέρος στο πρόγραμμα ERASMUS, β) Έχουν τόπο
καταγωγής και μόνιμης κατοικίας τους τη χώρα στην οποία θέλουν να
μεταβούν με το πρόγραμμα ERASMUS, και γ) Είχαν επιλεγεί κατά το
προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και ακύρωσαν τη συμμετοχή τους με
καθυστέρηση.



Τηρείται λίστα επιλαχόντων φοιτητών, η οποία μπορεί αργότερα να
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χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση ακύρωσης μιας συμμετοχής ή πρόσθετης
χρηματοδότησης.


Δε γίνονται δεκτές οι αιτήσεις φοιτητών που έχουν οικονομικές
εκκρεμότητες με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Διάρκεια Πρακτικής Άσκησης


Συνήθως οι τοποθετήσεις για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό είναι για 6
μήνες , όπως προβλέπεται από το Πρόγραμμα Σπουδών των Τμημάτων.



Η Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό δύναται να είναι τρίμηνη. Η
φιλοσοφία είναι να πραγματοποιεί ο σπουδαστής την Πρακτική του
Άσκηση σε επιχείρηση του εξωτερικού για τρείς μήνες και για τρείς
μήνες εντός Ελλάδος για την μεταφορά καλών πρακτικών.



Οι επιχειρήσεις υποδοχής επιθυμούν τουλάχιστον
τοποθετήσεις, διότι θεωρούνται πιο αποδοτικές.

εξάμηνες

Υποτροφίες
Στα πλαίσια της κινητικότητας για πρακτική άσκηση προβλέπεται η καταβολή
υποτροφίας που στόχο έχει να συμβάλει στην κάλυψη δαπανών ταξιδίου και
διαβίωσης της περιόδου διαμονής στο εξωτερικό. Το ύψος της μηνιαίας
υποτροφίας κινητικότητας φοιτητών (που χορηγεί το Ίδρυμα Κρατικών
Υποτροφιών) κυμαίνεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής.
Χώρες μετακίνησης
Σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., επιπλέον , στη Νορβηγία , Λιχνενστάιν , Ισλανδία και
στην Τουρκία.
Ασφάλιση του φοιτητή:
Οι φοιτητές οφείλουν να μεριμνήσουν για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας
Ασφάλισης Ασθένειας (για χώρες – μέλη της Ε.Ε.), για ιδιωτική ασφάλιση
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (για χώρες εκτός της Ε.Ε.) και επιπλέον, για την
έκδοση ιδιωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και προσωπικό
ατύχημα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα Erasmus+, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκευτούν την επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος όπως
υλοποιείται από το ΔΙ.ΠΑ.Ε. – Πανεπιστημιούπολη Καβάλας: erasmus.emt.ihu.gr.
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4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
4.1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
4.1.1 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Οι φορείς που επιθυμούν να απασχολήσουν φοιτητές για πρακτική άσκηση
έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν θέσεις πρακτικής άσκησης με δύο τρόπους,
μέσω του κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Πρακτικής Άσκησης ΑΤΛΑΣ
(atlas.grnet.gr) και μέσω του ιστοτόπου του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης
(work.emt.ihu.gr/index.php/hosts).

Διευκρίνηση
Για θέσεις πρακτικής άσκησης που θα καλυφθούν από φοιτητές, οι οποίοι θα
υλοποιήσουν την πρακτικής τους άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, ο
φορέας υποδοχής δηλώνει υποχρεωτικά τη θέση πρακτικής άσκησης στο
Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ.
Διαδικασία Ανάρτησης θέσης Πρακτικής Άσκησης:
α) Ο φορέας υποδοχής αποστέλλει στο ΓΠΑ μέσω e-mail το έντυπο «Εκδήλωσης
ενδιαφέροντος» (work.emt.ihu.gr/images/docs/entypo1.pdf). Στο έντυπο αυτό
αναφέρονται τα στοιχεία του φορέα και η περιγραφή των προσφερόμενων
θέσεων με τους κωδικούς που έχουν ήδη πάρει από το ΟΠΣ ΑΤΛΑΣ. Οι
προσφερόμενες θέσεις αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Γραφείου
Πρακτικής, προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φοιτητών.
β) Σε περίπτωση επιλογής φοιτητή, ο φορέας αποστέλλει ηλεκτρονικά στο ΓΠΑ
το έντυπο «Πρόθεσης συνεργασίας» (work.emt.ihu.gr/images/docs/entypo2.pdf),
όπου αναφέρονται τα στοιχεία του φοιτητή και τα αντικείμενα στα οποία θα
εκπαιδευτεί κατά τη διάρκεια της πρακτικής του. Τα αντικείμενα αυτά θα πάρουν
την τελική έγκριση από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος.

4.1.2 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
Το ύψος της αποζημίωσης των ασκούμενων φοιτητών σε επιχειρήσεις του
ιδιωτικού τομέα ορίζεται στο ποσοστό 80% επί του ημερομισθίου του
ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά, με βάση την Εθνική Γενική
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Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και καταβάλλεται σε μηνιαία βάση από τον φορέα
απασχόλησης. Από 1/2/2019, με την αριθμ. οικ. 4241/127/30-1- 2019 (ΦΕΚ
173/τ.Β'/30-1-2019) απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, το νέο κατώτατο ημερομίσθιο ανέρχεται στο ποσό των 29,04 ευρώ,
δηλαδή 29,04 € Χ 80% X 25 ημέρες = 580,80 € μηνιαίως.
Επιδότηση ασκούμενων μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων & Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδος καταβάλει στον ασκούμενο, ένα μέρος της αμοιβής του, από
επιχορήγηση της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΤΕΙ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ MIS 5032896» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με
Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου
Μάθηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Ο φορέας
απασχόλησης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στον απασχολούμενο
ασκούμενο σπουδαστή μηνιαίως τη διαφορά από το αναλογούν ποσό σύμφωνα
με τα ισχύοντα για την πρακτική άσκηση των φοιτητών των πρώην ΤΕΙ και των
διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας για τους ασκούμενους στον ιδιωτικό τομέα.
580,80 € (μηνιαία αποζημίωση) - 280,00 € (επιδότηση ΕΣΠΑ) = 300,80 €/μήνα.
Οι ασκούμενοι φοιτητές στο Δημόσιο τομέα επιχορηγούνται από την παραπάνω
Πράξη συμπληρωματικά επί της αμοιβής που τους καταβάλει η εκάστοτε
υπηρεσία στην οποία απασχολούνται με 176,08 €/μήνα.
Υπολογισμός Ασφάλισης 1% επί της 12ης ασφαλιστικής κλάσης:
40,45 € (τεκμαρτό ημερομίσθιο της 12ης ασφ. κλάσης) * 25 ημ = 1011 € x 1% =
10,11 €/μήνα.

Διευκρίνιση: Τα ανωτέρω ποσά των αποζημιώσεων αναπροσαρμόζονται κάθε
φορά με σχετικές εγκυκλίους και το ποσό της επιχορήγησης καθορίζεται από τον
Ενδιάμεσο Φορέα, δηλαδή την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου
Μάθηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.
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4.1.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΝΗ
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 40331/Δ1.13521/19-9-2019 Υπουργική Απόφαση
(ΦΕΚ 3520/Β'/19.09.2019) η οποία καταργεί την υπ΄άριθμ. 29147/Δ1.10258/28-62019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2639/Β'/28.06.2019) και την υπ’ αριθμ.
30294/Δ1.10558/2019 εγκύκλιο, από 1/10/2019 απαιτείται η αναγγελία
έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης φοιτητών υποβάλλοντας το
έντυπο Ε3.5 στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη.
(Άρθρο 1 – Υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα…)1.2 Υπόχρεοι προς υποβολή
των εντύπων είναι κατά περίπτωση:…..δ) ο νόμιμος εκπρόσωπος της
επιχείρησης στην οποία τοποθετείται ο μαθητευόμενος ή πρακτικά ασκούμενος
σπουδαστής/ φοιτητής για τα έντυπα Ε3.4 και Ε3.5.
(Άρθρο 4 – Διαδικασία υποβολής εντύπων) Κατά την υποβολή του εντύπου Ε3.5
επισυνάπτεται κατά περίπτωση η σαρωμένη σύμβαση πρακτικής άσκησης
μεταξύ του σπουδαστή/φοιτητή, του εκπαιδευτικού ιδρύματος και του νομίμου
εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση ή
η εγκριτική απόφαση πρακτικής άσκησης.

4.1.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΕΦΚΑ
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. οικ. 29147/Δ1.10258/27-6-2019 απόφαση της
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ
Β’ 2639/28-6-2019) ο φορέας υποδοχής πρακτικής άσκησης πρέπει να είναι
εγγεγραμμένος στο μητρώο εργοδοτών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).
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