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ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» 

ΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ» 

 

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΦΟΙΣΗΣΗ & ΦΟΡΔΑ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

 

Τν Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε 2007-13», (Δ.Π. ΔΚΓηΒηΜ) απνηειεί 

έλα από ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ Δζληθνύ Σηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΣΠΑ), κέζσ 

ηνπ νπνίνπ ρξεκαηνδνηνύληαη δξάζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

ζπζηήκαηνο, ηε ζύλδεζε εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ηελ έξεπλα. Οη 

πόξνη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο (Δ.Π.) πξνέξρνληαη θαηά ην πςειόηεξν πνζνζηό από ην 

Δπξσπατθό Κνηλσληθό Τακείν (ΔΚΤ) θαη από ην Δζληθό Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ. Έλαο από 

ηνπο βαζηθνύο ζηόρνπο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε επίηεπμε ακθίδξνκεο αλάδξαζεο 

κεηαμύ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη εξγαζηαθνύ ρώξνπ κέζσ ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο (ΠΑ) θαη ε 

νπζηαζηηθή ζύλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ παξαγσγή ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε ε Πξαθηηθή Άζθεζε ησλ 

θνηηεηώλ λα κελ απνηειεί κόλν αίηεκα ησλ Ιδξπκάησλ πξνο ηελ Αγνξά Δξγαζίαο αιιά θαη αίηεκα ηεο 

Αγνξάο Δξγαζίαο πξνο ηα Ιδξύκαηα. 

 

Η Πξαθηηθή Άζθεζε (ΠΑ) ησλ θνηηεηώλ ησλ ΤΔΙ απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Σπνπδώλ θάζε ηκήκαηνο. Δίλαη εμάκελεο δηάξθεηαο θαη πξαγκαηνπνηείηαη δύν θνξέο ην ρξόλν. Η ΠΑ ηνπ 

ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ αξρίδεη από 1ε Οθησβξίνπ θαη νινθιεξώλεηαη ζηηο 31 Μαξηίνπ. Αληίζηνηρα, ηνπ 

εαξηλνύ εμακήλνπ μεθηλάεη ηελ 1ε Απξηιίνπ θαη νινθιεξώλεηαη ζηηο 30 Σεπηεκβξίνπ. Η ΠΑ είλαη 

ζπλερόκελεο δηάξθεηαο θαη κόλν γηα πάξα πνιύ ζνβαξνύο ιόγνπο κπνξεί λα δηαθνπεί ή λα δηαζπαζηεί.  

 

Οη σκβάζεης Πραθηηθής Άζθεζες πνπ αθνξνύλ ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα ΔΚΓηΒηΜ εθδίδνληαη 

ζε ηέζζερα (4) αληίγραθα, έλα γηα ην θνηηεηή, έλα γηα ην θνξέα απαζρόιεζεο, έλα γηα ην Τκήκα θη 

έλα γηα ην Γξαθείν ΠΑ ΑΤΔΙ/Θ. Οη Σπκβάζεηο έρνπλ ηζρύ θαη ινγίδνληαη σο δεκόζηα έγγξαθα από ηε 

ζηηγκή πνπ ππνγξαθνύλ θαη ζθξαγηζηνύλ όια ηα απαξαίηεηα πεδία (ζύλνιν 5 πεδία). 

 

Αξρηθά, ππνγξάθνπλ ν θνηηεηήο θαη ν θνξέαο απαζρόιεζεο (απαξαίηεηε ε ζθξαγίδα ηνπ θνξέα) θαη 

ζηε ζπλέρεηα ν Δπηζηεκνληθά Υπεύζπλνο ΠΑ ηνπ Τκήκαηνο, ν Ιδξπκαηηθά Υπεύζπλνο ηνπ Έξγνπ θαη 

ηέινο ν Αληηπξόεδξνο ηνπ ΑΤΔΙ/Θ. Αθνύ νινθιεξσζνύλ όιεο νη ππνγξαθέο, ν θνηηεηήο παίξλεη δύν (2) 

γλήζηα αληίγξαθα ηεο Σύκβαζεο - έλα γηα ηνλ ίδην θη έλα γηα ηνλ θνξέα απαζρόιεζεο. 

 

Ο θνξέαο απαζρόιεζεο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαγγείιεη ηελ Δηδηθή Σύκβαζε Δξγαζίαο ΠΑ ζηνλ 

ΟΑΔΓ ή ζηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα πξαθηηθή άζθεζε θνηηεηώλ. Σε πεξίπησζε 

ειέγρνπ από ειεγθηηθή δεκόζηα ππεξεζία, αξθεί κόλν ε επίδεημε ηεο Σύκβαζεο. Η πξνζθόκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθώλ πξνο ηνλ ΟΑΔΓ είλαη πξναηξεηηθή. Σεκεηώλεηαη, αθόκε, όηη ν εξγνδόηεο δελ επηδνηείηαη 

από ηνλ ΟΑΔΓ, εθόζνλ απαζρνιεί θνηηεηή γηα ΠΑ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΣΠΑ.  

 

Μέζα ζηηο σποτρεώζεης ηοσ εργοδόηε είλαη θαη ε κεληαία αποδεκίφζε θαη αζθάιηζε ηοσ 

θοηηεηή. Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα ηδηφηηθό ηοκέα, ν εξγνδόηεο ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη κεληαίσο ην 
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ποζό ηοσιάτηζηολ ηφλ 126,60€ γηα θοηηεηές θάηφ ηφλ 25 εηώλ  ή ηο ποζό ηφλ 193,60€  γηα 

θοηηεηές άλφ ηφλ 25 εηώλ (παξ. 6 ηνπ Ν. 4046/2012 & Δξκελεπηηθή Δγθύθιηνο 4601/304-

12.3.2012 ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο & Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο). Σηνλ εσρύηερο δεκόζηο ηοκέα 

(Υπνπξγεία, ΟΤΑ, Πεξηθέξεηεο, ΝΠΓΓ, ΑΔΙ/TEI θιπ.) ν θνηηεηήο απνδεκηώλεηαη κεληαίσο κε ην πνζό 

ησλ 176,08€ (απόθαζε 2025805/2917/0022, ΦΔΚ307 η.Β/1993).  

 

Τν πξόγξακκα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, από ηελ πιεπξά ηνπ, εληζρύεη νηθνλνκηθά ην θνηηεηή κε ην πνζό 

ησλ 330,00€ γηα θάζε κήλα ΠΑ (είηε πξόθεηηαη γηα ηνπνζέηεζε ζε δεκόζην είηε ζε ηδησηηθό θνξέα) κε 

θαηάζεζε ζην ινγαξηαζκό ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο ηνπ θνηηεηή. 

 

Παξάιιεια, ν εξγνδόηεο (ηδησηηθνύ & δεκόζηνπ ηνκέα) θαηαβάιιεη κεληαίσο ζηνλ αζθνύκελν θνηηεηή 

αζθαιηζηηθή θάισυε 1% θαηά επαγγεικαηηθού θηλδύλοσ επί ηνπ ηεθκαξηνύ εκεξνκηζζίνπ ηεο 

12εο αζθαιηζηηθήο θιάζεο ηνπ ΙΚΑ, όπσο ηζρύεη θάζε θνξά (Π.Γ. 185/84, Δ5/1303/86 θνηλή ππνπξγηθή 

απόθαζε & 100/124/29.5.86 Δγθύθιηνο ηνπ ΙΚΑ). Ο εξγνδόηεο νθείιεη ζην πέξαο ηεο εμάκελεο ΠΑ λα 

δίλεη ζην θνηηεηή Βεβαίφζε Δλζήκφλ. Σε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηεο παξαπάλσ αζθαιηζηηθήο 

εηζθνξάο αθπξώλεηαη ε ΠΑ ηνπ θνηηεηή θαη επηβάιινληαη νη λόκηκεο θπξώζεηο ζηνλ εξγνδόηε. Η 

ζπλνιηθή ακνηβή ηνπ θνηηεηή απαιιάζζεηαη από θόξν εηζνδήκαηνο θαη θξαηήζεηο δεκνζίνπ θαη άξα 

θαηαβάιιεηαη αθέξαηα.  

 

Σε πεξίπησζε πνπ ν εξγνδόηεο δελ έρεη απαζρνιήζεη πνηέ ζην παξειζόλ πξνζσπηθό, ππνρξενύηαη λα 

απνγξαθεί πξσηίζησο ζην Μεηρώο Κοηλώλ Δπητεηρήζεφλ ηοσ ΙΚΑ, ώζηε λα απνθηήζεη ΑΜΔ πξηλ 

ηελ απαζρόιεζε ηνπ αζθνύκελνπ θνηηεηή.  

 

Ο θνηηεηήο νθείιεη λα απνθηήζεη Αρηζκό Μεηρώοσ Αζθαιηζκέλοσ (ΑΜΑ) ζηο ΙΚΑ, εθόζνλ δε 

δηαζέηεη ήδε. Ο Αξηζκόο Μεηξώνπ πξέπεη λα δνζεί ζηε ζπλέρεηα ζηνλ εξγνδόηε, πξνθεηκέλνπ λα 

αζθαιηζηεί ν θνηηεηήο. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εμάκελεο ΠΑ, ν αζθνύκελνο θνηηεηήο κπνξεί, κόλν γηα ζνβαξνύο ιόγνπο, λα 

απνπζηάζεη δηθαηνινγεκέλα γηα πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο ζπλνιηθά. Οη απνπζίεο θαηαρσξνύληαη ζην 

βηβιίν πξαθηηθήο άζθεζεο θαη πηζηνπνηνύληαη από ηνλ Δθπαηδεπηή ηνπ θνηηεηή ζην ρώξν εξγαζίαο θαη 

από ηνλ Αθαδεκατθό Δπόπηε. Ο αζθνύκελνο ζην ρώξν εξγαζίαο ππνρξενύηαη λα αθνινπζεί ηνπο 

θαλνληζκνύο αζθαιείαο θαη εξγαζίαο, όπσο θαη θάζε άιιε ξύζκηζε πνπ ηζρύεη γηα ην πξνζσπηθό ηεο 

επηρείξεζεο ή ππεξεζίαο (ππ’ αξ. Δ5/7272/84, ΦΔΚ 785/1.11.84 η. Β’, άξζξν 5).  

 

Σε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηε Σύκβαζε (π.ρ. επσλπκία επηρείξεζεο ή 

εθπξνζώπνπ, κεηαβνιή ζηνηρείσλ θνηηεηή) παξαθαινύκε λα επηθνηλσλείηε άκεζα κε ην Γξαθείν ΠΑ 

ΔΣΠΑ-ΑΤΔΙ/Θ. Σηε ζπλέρεηα θαη ηα ηέζζεξα (4) αληίγξαθα ηεο Σύκβαζεο πξέπεη λα επηζηξέθνληαη ζην 

Γξαθείν ΠΑ, πξνθεηκέλνπ λα επαλεθδνζεί θαηλνύξηα Σύκβαζε κε ηα νξζά ζηνηρεία. Γελ επηηξέπεηαη ε 

ρεηξόγξαθε δηόξζσζε ησλ ζηνηρείσλ. 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζύλεζηε ζην Γξαθείν ΠΑ ΔΣΠΑ-Α.ΤΔΙ/Θ ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΚΓηΒηΜ ζηα παξαθάησ ζηνηρεία επηθνηλσλίαο: 

 

Web-site: http://praktiki.teithe.gr   

E-mail: praktiki.espa@teithe.gr 

Τει.: 2310-791-215 &  2310-013-215  

Φαμ : 2310-791-215 

Ωξάξην ιεηηνπξγίαο: 9:00 – 14:00 (Γεπηέξα - Παξαζθεπή) 

http://praktiki.teithe.gr/
mailto:praktiki.espa@teithe.gr

