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1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

χκθσλα κε ηνλ ηδξπηηθφ λφκν-πιαίζην ησλ Σ.Δ.Η. (Λ. 1404/83), ε πξαθηηθή άζθεζε ησλ 

θνηηεηψλ απνηειεί κέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ζπλεπψο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο, ραξαθηεξίδνληαο έηζη ηε βαξχηεηα θαη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ν ζεζκφο. Γηα 

πξψηε θνξά κε ηνλ λφκν πιαίζην ησλ Σ.Δ.Η. (Λ. 1404/83) πξαγκαηνπνηείηαη πξαθηηθή άζθεζε 

ζε ζεζκνζεηεκέλεο ζέζεηο ηφζν ηνπ δεκνζίνπ φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, κεηά απφ ζρεηηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ-ζρεδηαζκφ. Δπίζεο, γηα πξψηε θνξά, ζεζκνζεηείηαη ε θαηαβνιή απνδεκίσζεο 

ζηνπο αζθνχκελνπο ζπνπδαζηέο θαη παξέρεηαη αζθαιηζηηθή θάιπςή ηνπο έλαληη 

επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζήο ηνπο. Σέινο, ε πξαθηηθή άζθεζε είλαη 

επνπηεπφκελε απφ ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ Σ.Δ.Η. θαη δηεμάγεηαη κε βάζε ην 

πεξίγξακκα πξνγξάκκαηνο πξαθηηθήο άζθεζεο γηα θάζε εηδηθφηεηα. Ωο εθ ηνχηνπ, ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ηεο Σξηηνβάζκηαο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο δίλεη μερσξηζηή ζεκαζία ζηελ 

πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ηεο ζπκβάιινληαο άκεζα ζηελ ζχλδεζε ηνπο κε ηελ 

παξαγσγή. πγθεθξηκέλα ε πξαθηηθή άζθεζε: 

 Δίλαη ππνρξεσηηθή. 

  Έρεη εμάκελε δηάξθεηα (εκεξνινγηαθφ εμάκελν). 

 Γηεμάγεηαη ην ηειεπηαίν εμάκελν ησλ ζπνπδψλ. 

 Δίλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ιήςε ηνπ πηπρίνπ. 

 

Θχξηνο ζθνπφο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο είλαη ε ελεκέξσζε ησλ αζθνχκελσλ γηα ηε δηάξζξσζε 

θαη ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο, ε αλάπηπμε δειαδή ακθίδξνκσλ ζρέζεσλ κε ηελ  

αγνξά εξγαζίαο. Δίλαη ρξήζηκε θαη απαξαίηεηε ε ζπζρέηηζε ησλ ζεσξεηηθψλ θαη 

εξγαζηεξηαθψλ γλψζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κε ηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε κε ηελ απνθνίηεζή ηνπο νη 

αζθνχκελνη θνηηεηέο λα έρνπλ απνθηήζεη θαη ζε πξαθηηθφ πιένλ επίπεδν ηα πνιχηηκα εθείλα 

εθφδηα, πνπ ζα νινθιεξψζνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα ηεο θάζε ρνιήο. 

 

 

1.1   Δ.Π. ΔΚΓηΒηΜ. –  ΔΠΑ,  Πξάμε «Πξαθηηθή Άζθεζε Φνηηεηψλ ΑΣΔΙΘ» 

Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Κάζεζε 2007-13», (Δ.Π. ΔΘΓηΒηΚ) 

απνηειεί έλα απφ ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο 

(ΔΠΑ), κέζσ ηνπ νπνίνπ ρξεκαηνδνηνχληαη δξάζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζε φιεο ηηο βαζκίδεο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηε ζχλδεζε εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηε δηα βίνπ 

κάζεζε θαη ηελ έξεπλα. Οη πφξνη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο (Δ.Π.) πξνέξρνληαη θαηά 

ην πςειφηεξν πνζνζηφ απφ ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Σακείν (ΔΘΣ) θαη απφ ην Δζληθφ 

Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ.  

 

 



ΟΓΖΓΟ ΠΡΑΘΣΗΘΖ ΑΘΖΖ ΔΠΑ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΠΡΑΘΣΗΘΖ ΑΘΖΖ ΑΣΔΗ/Θ  

 

         4 

Γηα φια ηα Σκήκαηα ησλ ΣΔΗ ε Πξαθηηθή Άζθεζε είλαη κέξνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ κε 

ζαθέο ζεζκηθφ πιαίζην νξγάλσζεο θαη θνκβηθφ ζεκείν ελίζρπζεο ηνπ ηερλνινγηθνχ ηνπο 

ραξαθηήξα. Γηακέζνπ ηεο εθαξκνγήο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ΔΠΔΑΔΘ Η & ΗΗ, ν 

ζεζκφο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε εληζρχζεθε, θαη αλαπηχρζεθαλ 

δξάζεηο ελζάξξπλζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ ηειεηφθνηησλ.  

 

Βαζηθφο ζηφρνο ινηπφλ ηεο πινπνίεζεο λέσλ πξνγξακκάησλ Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζηα πιαίζηα 

ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Κάζεζε 2007-2013» είλαη ε 

πνηνηηθή αλαβάζκηζε, ε επέθηαζε θαη ε ελίζρπζε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, 

κε απψηεξν ζθνπφ ηελ επίηεπμε νπζηαζηηθήο ακθίδξνκεο αλάδξαζεο κεηαμχ Αλψηαηεο 

Δθπαίδεπζεο θαη εξγαζηαθνχ ρψξνπ ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζηηο βαζκίδεο 

θαη ηα επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ έμνδν ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  Δπηδηψθεηαη δειαδή 

φρη κφλν ε ηππηθή, αιιά θαη ε νπζηαζηηθή ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ παξαγσγή, ζε 

ηέηνην βαζκφ ψζηε ε Πξαθηηθή Άζθεζε ησλ θνηηεηψλ λα κελ απνηειεί κφλν αίηεκα ησλ 

Ηδξπκάησλ πξνο ηελ αγνξά εξγαζίαο, αιιά θαη αίηεκα ηεο αγνξάο εξγαζίαο πξνο φια ηα 

Ηδξχκαηα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, ηφζν ηα Παλεπηζηήκηα, φζν θαη ηα ΣΔΗ.  

 
Δπηκέξνπο ζηφρνη ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

«Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Κάζεζε 2007-2013» είλαη: 

 Ζ απφθηεζε κηαο πξψηεο εκπεηξίαο / πξνυπεξεζίαο ζρεηηθήο κε ην επάγγεικα ή/θαη ε 

επαγγεικαηηθή έληαμε ζην ρψξν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε Πξαθηηθή Άζθεζε. 

 Ζ νπζηαζηηθφηεξε αθνκνίσζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

πνηνηηθφηεξεο επαγγεικαηηθήο επηζηεκνληθήο εμάζθεζεο, ε αλάδεημε ησλ δεμηνηήησλ 

ησλ αζθνπκέλσλ θνηηεηψλ θαη ε αλάπηπμε επαγγεικαηηθήο ζπλείδεζεο. 

 Ζ νκαιφηεξε κεηάβαζε ησλ θνηηεηψλ απφ ην ρψξν ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπο ζην ρψξν 

ηεο παξαγσγήο, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ. 

 Ζ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο κε ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ, θαζψο θαη κε ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη 

ην χςνο ησλ απνιαβψλ, φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα.  

 Ζ θαιιηέξγεηα επλντθψλ ζπλζεθψλ γηα ηε δεκηνπξγηθή ζπλάληεζε δηαθνξεηηθψλ 

επηζηεκνληθψλ θιάδσλ θαη ε ελζάξξπλζε ηεο απηελέξγεηαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο 

επηλνεηηθφηεηαο ησλ αζθνπκέλσλ. 

 Ζ δεκηνπξγία ελφο δίαπινπ ακθίδξνκεο κεηαβίβαζεο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ Ηδξπκάησλ 

Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη παξαγσγηθψλ θνξέσλ, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε κεηαμχ 

ηνπο ζπλεξγαζία. 

 Ζ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηάζεσλ θαη αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηεο δήηεζεο 

γηα ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ησλ απνθνίησλ ζηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηα Ηδξχκαηα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο. 
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Σν Αιεμάλδξεην ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο (ΑΣΔΗ/Θ) ζπκκεηέρεη ζην παξαπάλσ Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα κε ηελ Πξάμε «Πξαθηηθή Άζθεζε Φνηηεηψλ ΑΣΔΙ/Θ» (κε θσδηθφ MIS 

299969) θαη πεξηιακβάλεη είθνζη δχν  (22) ηκήκαηα ηνπ ΑΣΔΙ/Θ. Έρεη δχν Τπνέξγα κε 

ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο απφ 1-9-2010 έσο 31-12-2012 θαη ζπλνιηθφ 

πξνυπνινγηζκφ 4.840.118,95€. Ιδξπκαηηθά Τπεχζπλνο ηεο πξάμεο απφ ην Κάξηην 2011 

είλαη ν Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, θ. Πέηξνο ακαξάο. 

 

Ζ πξαθηηθή άζθεζε έρεη εμάκελε (6) δηάξθεηα θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζε δχν θχθινπο-πεξηφδνπο: 

(α) 1 Οθησβξίνπ - 31 Καξηίνπ, (β) 1 Απξηιίνπ - 30 επηεκβξίνπ. Ωζηφζν, εάλ δηαηξέρνπλ 

ηδηαίηεξνη ιφγνη θαη κε απφθαζε ηεο επηηξνπήο πξαθηηθήο άζθεζεο, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 

θαη ζε δηαθνξεηηθέο εκεξνκελίεο, αιιά πάληα κε εμάκελε (6) δηάξθεηα. Δμαηξνχληαη απφ ηελ 

παξαπάλσ δέζκεπζε ηα επνρηθά επαγγέικαηα (π.ρ. Σκήκα Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ΑΣΔΗ/Θ). 
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2. ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

ηελ Διιάδα, ε Πξαθηηθή Άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζηα Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα 

(ΣΔΗ) απνηειεί επί καθξφλ ζεζκνζεηεκέλν ηκήκα ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ.  χκθσλα κε 

ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Λ. 1404/83 γηα ηε «Γνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Σ.Δ.Η.», 

θαζηεξψλεηαη γηα πξψηε θνξά, ε πξαθηηθή άζθεζε, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ ζπνπδψλ. Κε 

ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα (Π.Γ.) ππ' αξηζ. 174/85 (Φ.Δ.Θ. 59/η.Α' /29-3-85) γηα ηελ «Άζθεζε ζην 

επάγγεικα ησλ θνηηεηψλ ησλ Σ.Δ.Η.», εηζάγεηαη ην πιαίζην ηεο νξγάλσζεο αιιά θαη επνπηείαο 

θαη αμηνιφγεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζην αλαθεξζέλ Π.Γ.: 

 Θαζνξίδεηαη ε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο,  

 Θεζκνζεηείηαη ην πεξίγξακκα ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαθηηθήο άζθεζεο γηα θάζε 

εηδηθφηεηα,  

 Θεζκνζεηείηαη ε επηηξνπή πξαθηηθήο άζθεζεο,  

 Θαζηεξψλεηαη ε επνπηεία ηφζν γηα ηνλ θνξέα απαζρφιεζεο φζν θαη γηα ην Σκήκα,  

 Θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη ηα ινηπά δηθαηψκαηα, αιιά θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ 

αζθνπκέλσλ θνηηεηψλ,  

 Αλαθέξεηαη ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ηέινο 

 Γίλεηαη αλαθνξά ζην βηβιίν πξαθηηθήο άζθεζεο, πνπ ηεξείηαη απφ ηνπο αζθνχκελνπο.  

χκθσλα κε ην άξζξν 71 ηνπ Λ.1566/85 (ΦΔΘ 167/η. Α'/30-9-85) θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο ηεο 

απνδεκίσζεο ησλ αζθνπκέλσλ θνηηεηψλ. Δηδηθφηεξα γηα ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο θαζψο θαη 

άιια παξεκθεξή ζέκαηα έρνπλ δνζεί δηεπθξηλήζεηο κέζσ εγθπθιίσλ ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. θαη ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. Σέινο, κε ην Π.Γ. ππ' αξηζ. 483/13-11-84 (ΦΔΘ 173/η.Α' /13-11-84). 

Οξίδνληαη δηεπθνιχλζεηο πνπ παξέρνληαη γεληθά ζηνπο εξγαδφκελνπο θνηηεηέο ησλ Σ.Δ.Η., 

ζηνπο νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη θνηηεηέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηελ πξαθηηθή ηνπο 

άζθεζε. 

 

πλνςίδνληαο, ην ηζρχνλ ζεζκηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε ησλ 

Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ ηεο ρψξαο (ΣΔΗ), πεξηιακβάλεη ηα εμήο:  

 Άξζξν 24 ηνπ Λ.1404/83 - Θαζηέξσζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο σο κέξνο ηνπ 

δηδαθηηθνχ έξγνπ. 

 Π.Γ. 174/85 (Φ.Δ.Θ.59/η.Α /29-3-85) - Δηζαγσγή ηνπ Πιαηζίνπ ηεο Οξγάλσζεο, 

Δπνπηείαο θαη Αμηνιφγεζεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. 

 Δγθχθιηνο Δ5/332/22-1-86 θαη Δ5/1387/16-6-94 - Θαζνξηζκφο Έλαξμεο θαη Πεξηφδσλ 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο. 

 Y.A. 98704 (Πξνεδξίαο ηεο Θπβέξλεζεο θαη Δξγαζίαο ) ηεο 9/10-12-86 - Θαζνξηζκφο 

Γηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ Δπηρνξήγεζε Δπηρεηξήζεσλ απφ ηνλ ΟΑΔΓ γηα Πξαθηηθή 

Άζθεζε πνπδαζηψλ ΣΔΗ θαη ΔΙΔΣΔ. 

 Δγθχθιηνη Δ5/5059/6-7-87 θαη Δ5/5456/16-7-87 πεξί ηνπ Βηβιίνπ Πξαθηηθήο Άζθεζεο. 

 Δγθχθιηνη E5/3196/10-5-87, E5/4942/12-9-89, E5/776/21-2-89, E5/2857/14-6-90 θαη 

E5/3934/21-9-90 (ΦΔΘ 693/η.A/5-11-90 (Γηεπθξηλίζεηο - Δπηζεκάλζεηο ζε Θέκαηα 
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Δθαξκνγήο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο), Δ5/1303/86 (Φ.Δ.Θ. 168/η.Β/10.4.86) θαη 

Δ5/347/15-2-95 (Θαζνξηζκφο θαη Τπνινγηζκφο Αζθαιηζηηθήο Θάιπςεο Αζθνχκελσλ) 

(ζρεηηθέο θαη νη Δγθχθιηνη Α24/375/29.5.86 θαη Α24/370/5/21-12-94 πεξί αζθάιηζεο 

θαηά ηνπ θηλδχλνπ αηπρήκαηνο). 

 Άξζξν 12 ηνπ Λ.1351/83 θαη άξζξν 71 ηνπ Λ.1566/85-Φ.Δ.Θ. 167/η.Α - Θαζηέξσζε 

Απνδεκίσζεο ησλ Αζθνχκελσλ πνπδαζηψλ). 

 Δ5/1258/86 (ΦΔΘ 183/η.Β/27.3.86 θαη Φ.Δ.Θ. 456/η.Β/17.7.86) - Θαζνξηζκφο ηεο 

Απνδεκίσζεο ησλ αζθνπκέλσλ ζην Γεκφζην Σνκέα (Δ5/8711/10-12-86 θαη 

Δ5/4967/30-6-87 δηεπθξηλίζεηο επί ηεο απνδεκίσζεο). 
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3. ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 

3.1 Φνηηεηήο 

31.1 Πξνυπνζέζεηο γηα Πξαθηηθή Άζθεζε 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ν θνηηεηήο πξέπεη λα: 

 Βξίζθεηαη ζε ηππηθφ εμάκελν κεγαιχηεξν ηνπ Σ' ή Ε΄ γηα ηα ηκήκαηα κε πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ νθηψ (8) εμακήλσλ. 

 Έρεη παξαθνινπζήζεη κε επηηπρία ηα 2/3 ησλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

 Έρεη πεξάζεη φια ηα καζήκαηα εηδηθφηεηαο. 

 

Δάλ δελ πιεξνχληαη νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο ηφηε: 

 ην έληππν «Αίηεζε Πξαθηηθήο Άζθεζεο» αλαθέξεη γξαπηά ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

δεηά λα εγθξηζεί θαη' εμαίξεζε ε αίηεζε ηνπ, θαη  

 Πξνζθνκίδεη νπνηαδήπνηε έγγξαθα (ή αληίγξαθα απηψλ), ηα νπνία πηζηνπνηνχλ ηνπο 

ιφγνπο απηνχο. 

 

Δάλ επηζπκεί λα πξαγκαηνπνηήζεη πξαθηηθή άζθεζε ζε εηαηξία πνπ ήδε εξγάδεηαη ή έρεη βξεη ν 

ίδηνο: 

 Πξνζθνκίδεη εηαηξηθφ πξνθίι ηεο επηρείξεζεο πνπ επηζπκεί λα εξγαζηεί. 

 Πξνζθνκίδεη επηζηνιή ηνπ εξγνδφηε, ζηελ νπνία ν ηειεπηαίνο δειψλεη ηελ επηζπκία ηνπ λα 

ηνλ απαζρνιήζεη ζηα πιαίζηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο αλαθέξνληαο πεξηγξαθηθά ην 

αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ. 

 

Ζ Δπηηξνπή Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλν ηνπ Σκήκαηνο 

επηθπιάζζεηαη ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο λα απαληήζεη ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ζρεηηθά 

κε ην αλ εγθξίλεηαη ή φρη ε αίηεζή ηνπ.  

 

3.1.2 Τινπνίεζε πξαθηηθήο άζθεζεο 

 
(α) ηελ αξρή ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο  
 
Λίγεο εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ΠΑ θαη βάζεη ησλ αλαθνηλψζεσλ θάζε ηκήκαηνο, ν 

θνηηεηήο ππνβάιιεη ηελ αίηεζή ηνπ ζηνλ Δπηζηεκνληθά Υπεχζπλν (ΔΥ) ηνπ ηκήκαηνο γηα 

πξαγκαηνπνίεζε ΠΑ.  

 
Δθφζνλ πιεξνί ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, ε αίηεζή ηνπ γίλεηαη απνδεθηή θαη εληάζζεηαη 

ζηνλ θαηάινγν ησλ αζθνχκελσλ θαη παίξλεη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο ηε 

«Βεβαίωζη έγκριζης ΠΑ θοιηηηών από ηο ΆΤΔΙΘ προς ηοσς θορείς απαζτόληζης».  

 
Σηε ζπλέρεηα, ζπκπιεξψλεη ηε «Γήλωζη Αηομικών Σηοιτειών Φοιηηηή» θαη 

ζπγθεληξψλεη ηα απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθά δηθαηνινγεηηθά.  

 
Παξάιιεια, ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ Υπεχζπλν γηα ηηο διαθέζιμες θέζεις εργαζίας από ηον 

«Καηάλογο Γσνηηικών Φορέων Απαζτόληζης» θαη ηηο «Δπιζηολές προζθοράς 

απαζτόληζης» πνπ ζηέιλνπλ νη θνξείο ζηα ηκήκαηα.  
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Δλεκεξψλεηαη, αθφκε, γηα ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα εξγαζηαθά ηνπ δηθαηψκαηα θαζψο θαη γηα 

ηε ζπλνιηθή πνξεία ηεο ΠΑ θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θνξέα απαζρφιεζεο απφ ην 

«Δνημερωηικό Ένησπο Φοιηηηή & Φορέα Απαζτόληζης».  

 
Αθνχ θαηαιήμεη ν θνηηεηήο ζηελ επηινγή ηνπ θνξέα κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πξνζσπηθήο 

ζπλέληεπμεο, ππνγξάθεηαη ε «Βεβαίωζη Απαζτόληζης και Αζθάλιζης Αζκούμενοσ 

Φοιηηηή Από Το Φορέα Απαζτόληζης», φπνπ ν θνξέαο δεζκεχεηαη λα απαζρνιήζεη θαη 

λα αζθαιίζεη ην θνηηεηή θαηά επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηε λνκνζεζία 

γηα ηελ ΠΑ ησλ ΤΔΙ (Δ5/1303/86 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε & 100/124/29.5.86 εγθχθιηνο 

ηνπ ΙΚΑ).  

 
Η δηαδηθαζία ηεο νξγάλσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ θνηηεηψλ γηα ΠΑ νινθιεξψλεηαη κε ηελ 

έθδνζε θαη ηελ ππνγξαθή ησλ «Διδικών Σσμβάζεων Δργαζίας» κεηαμχ ηνπ θνηηεηή, ηνπ 

θνξέα απαζρφιεζεο θαη ηνπ Αιεμάλδξεηνπ ΤΔΙ Θεζζαινλίθεο. Η Σχκβαζε ιήγεη απηνκάησο 

κεηά ην πέξαο ηνπ αλαγξαθφκελνπ εμακήλνπ. 

 

 
(β) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 

 

Όιε ε πνξεία θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ θνηηεηή πεξηγξάθεηαη θαη αλαθέξεηαη ζην «Βιβλιάριο 

Πρακηικής Άζκηζης», ην νπνίν ελεκεξψλεη ηαθηηθά ν θνηηεηήο θαη ζπκπιεξψλεη ν  

Αθαδεκατθφο Δπφπηεο θαη ν θνξέαο απαζρφιεζεο.  

 
Σην «Βιβλιάριο Πρακηικής Άζκηζης», πνπ έρεη ηε κνξθή εκεξνινγίνπ, ζεκεηψλνληαη 

θάζε εβδνκάδα απφ ην θνηηεηή νη εξγαζίεο θαη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα, ζηα νπνία 

αζθήζεθε, θαζψο θαη ε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζην ρψξν εξγαζίαο.  

 
Κάζε απνπζία ηνπ θνηηεηή απφ ηελ εξγαζία θαηαρσξείηαη ζην Βηβιηάξην ΠΑ. Αδηθαηνιφγεηεο 

απνπζίεο ή παξάβαζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ ή απαζρφιεζε ηνπ θνηηεηή ζε 

εξγαζίεο μέλεο πξνο ην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπ, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηε δηαθνπή 

ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Ο θνηηεηήο κπνξεί λα απνπζηάζεη έσο πέληε (5) εκέξεο 

δηθαηνινγεκέλα γηα ζνβαξνχο ιφγνπο. 

 
Σε πεξίπησζε δηθαηνινγεκέλεο δηαθνπήο, ν θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη ην 

ππφινηπν ηνπ ρξφλνπ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζε λέα ζέζε, κεηά απφ ζρεηηθή έθζεζε 

αλαθνξάο ηνπ επφπηε ηνπ.  

 
Ο αζθνχκελνο θνηηεηήο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο ηνπ άζθεζεο επηβιέπεηαη ζην ρψξν 

εξγαζίαο ηνπ απφ ηνλ Δθπαηδεπηή, ν νπνίνο ζεκεηψλεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζην Βηβιηάξην 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο. Ο Αθαδεκατθφο Δπφπηεο ειέγρεη θαη αμηνινγεί ην θνηηεηή θάζε κήλα θαη 

ζπλππνγξάθεη ην Βηβιηάξην Πξαθηηθήο Άζθεζεο κεηά ηελ ελεκέξσζή ηνπ θαη απφ ηνλ 

Δθπαηδεπηή.   
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(γ) ην ηέινο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 

 

Σην ηέινο ηεο ΠΑ ηνπ άζθεζεο ν θνηηεηήο ζπληάζζεη κία «Έκθεζη Πεπραγμένων 

Φοιηηηή» ζην Βηιηάξην Πξαθηηθήο Άζθεζεο, φπνπ αλαθέξεηαη ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ζηα 

νπνία αζθήζεθε, ζηηο εληππψζεηο ηνπ απφ ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαζψο θαη ζηηο εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο πνπ αλέπηπμε.  

 

Πξνκεζεχεηαη απφ ην θνξέα απαζρφιεζεο κε κία «Βεβαίσζε Πεξαίσζεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο» θαζψο θαη κία «Βεβαίσζε Δξγνδφηε» γηα ηελ αζθαιηζηηθή ηνπ θάιπςε 

(θαηά επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, 1% επί ηνπ ηεθκαξηνχ εκεξνκηζζίνπ ηεο 12εο αζθαιηζηηθήο 

θιάζεο ηνπ ΗΘΑ, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά), ε νπνία πξέπεη λα ζεσξεζεί απφ ην ΗΘΑ, ζην νπνίν 

αλήθεη ν εξγνδφηεο. 

 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ν θνηηεηήο ππνβάιιεη δηα ηνπ πξσηνθφιινπ 

ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο ην Βηβιηάξην Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζπκπιεξσκέλν (απνπζίεο, 

πεξηγξαθή δξαζηεξηνηήησλ, βαζκνινγία, αμηνιφγεζε), πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα 

πξνρσξήζεη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο πηπρίνπ. 

 

 

3.2 Απνδεκίσζε  

3.2.1 ΟΑΔΓ 

Σν χςνο ηεο απνδεκίσζεο ησλ αζθνχκελσλ θνηηεηψλ ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

νξίδεηαη ζην πνζνζηφ 80% επί ηνπ εκεξνκίζζηνπ ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, πνπ ηζρχεη θάζε 

θνξά, κε βάζε ηελ Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο θαη θαηαβάιιεηαη ζε κεληαία 

βάζε απφ ηνλ θνξέα απαζρφιεζεο. Οη επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα επηρνξεγνχληαη απφ 

ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. ζε πνζνζηφ 50% επί ηεο θαηαβαιιφκελεο θάζε θνξά απνδεκίσζεο. Ζ 

επηρνξήγεζε γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. ζηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο ζην 

ηέινο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη εληφο ηξηψλ κελψλ. Ζ απνδεκίσζε ζηνλ Δπξχηεξν Γεκφζην 

Σνκέα, ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) θαη ζηηο ππεξεζίεο ησλ Σ.Δ.Η. 

αλέξρεηαη ζηα 176,08€ θαη θαηαβάιιεηαη κεληαίσο ζηνλ αζθνχκελν θνηηεηή, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη απηφο απαζρνιήζεθε θαλνληθά φιν ην κήλα ζηελ ππεξεζία. εκεηψλεηαη φηη νη 

ππεξεζίεο ηνπ Γεκφζηνπ θαη επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, δελ επηρνξεγνχληαη απφ ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. 

 

3.2.2 Δ.Π. ΔΚΓηΒηΜ.- ΔΠΑ,  Πξάμε «Πξαθηηθή Άζθεζε Φνηηεηψλ ΑΣΔΙ/Θ» 

Όηαλ ε πξαθηηθή άζθεζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ν θνξέαο απαζρφιεζεο 

δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαγγείιεη ηε χκβαζε ΠΑ ζηνλ ΟΑΔΓ ή ζηελ Δπηζεψξεζε 

Δξγαζίαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα Δηδηθή χκβαζε Δξγαζίαο πνπ αθνξά κφλν ηα εκπιεθφκελα 

κέξε θαη δελ πξνθχπηνπλ ππνρξεψζεηο πξνο ηνλ ΟΑΔΓ. ε πεξίπησζε ειέγρνπ απφ ειεγθηηθή 

δεκφζηα ππεξεζία, αξθεί κφλν ε επίδεημε ηεο χκβαζεο. 
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Κέζα ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εξγνδφηε είλαη θαη ε κεληαία απνδεκίσζε θαη αζθάιηζε ηνπ 

θνηηεηή. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα ηδησηηθφ ηνκέα, ν εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη 

κεληαίσο ην πνζφ ηνπιάρηζηνλ ησλ 126,60€ γηα θνηηεηέο θάησ ησλ 25 εηψλ 

(22,83x25εκ/κήλα=570,75€/κήλαx0,80=456,60€/κήλα) ή ην πνζφ ησλ 193,60€ γηα 

θνηηεηέο άλσ ησλ 25 εηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ Λ. 4046/2012 & ηελ Δξκελεπηηθή 

Δγθχθιην 4601/304-12.3.2012 ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο & Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο.  

 

Μεληαία απνδεκίσζε αζθνχκελνπ απφ ην πξφγξακκα ηνπ ΔΣΠΑ: 

 

ΠΑ ζε   ηδησηηθή επηρείξεζε 

Γηα  θνηηεηέο 

θάησ ησλ 25 εηψλ 

Γηα  θνηηεηέο  

άλσ ησλ 25 εηψλ 

126,60 € (απφ ηνλ εξγνδφηε) 193,60 € (απφ ηνλ εξγνδφηε) 

330,00 € ( απφ ην ΔΣΠΑ) 330,00 € ( απφ ην  ΔΣΠΑ) 

Σχλνιν:  456,60 €  523,60 € 

 
ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα (Τπνπξγεία, ΟΣΑ, Πεξηθέξεηεο, ΛΠΓΓ, ΑΔΗ/TEI θιπ.) ν 

θνηηεηήο απνδεκηψλεηαη κεληαίσο κε ην πνζφ ησλ 176,08€ (απφθαζε 2025805/2917/0022, 

ΦΔΘ307 η.Β/1993). 

 
Σν πξφγξακκα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, απφ ηελ πιεπξά ηνπ, εληζρχεη νηθνλνκηθά ην 

θνηηεηή κε ην πνζφ ησλ 330,00€ (ή 484,00€ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο) γηα θάζε κήλα ΠΑ κε 

θαηάζεζε ζην ινγαξηαζκφ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ηνπ θνηηεηή. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε ζπλνιηθή ακνηβή ηνπ θνηηεηή απαιιάζζεηαη απφ θφξν εηζνδήκαηνο θαη 

θξαηήζεηο δεκνζίνπ θαη άξα θαηαβάιιεηαη αθέξαηα. 

 

3.3 Αζθαιηζηηθή Κάιπςε 

Οη θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ 

Η.Θ.Α., ΜΟΝΟ θαηά επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ αηπρήκαηνο θαη δελ θαιχπηνληαη κε 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ππνινγίδνληαη ζε πνζνζηφ 1% επί 

ηνπ ηεθκαξηνχ εκεξνκηζζίνπ ηεο δσδέθαηεο (12εο) αζθαιηζηηθήο θιάζεο, φπσο 

ηζρχεη θάζε θνξά θαη θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

λνκνζεζίαο ηνπ Η.Θ.Α. γηα ηνλ ηξφπν είζπξαμεο ησλ εηζθνξψλ (ην χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ θαζψο θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο ηνπο θαζνξίδεηαη απφ ην ηζρχνλ θάζε θνξά 

λνκνζεηηθφ πιαίζην). 

 
Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε βαξχλεη πάληα ηνλ εξγνδφηε θαη απνηειεί χςηζηε ππνρξέσζή ηνπ 

απέλαληη ζην θνηηεηή θαη ζην Ίδξπκα πνπ ηνλ αληηπξνζσπεχεη. ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο 

ησλ παξαπάλσ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, εθαξκφδνληαη νη λφκηκεο θπξψζεηο. Ο εξγνδφηεο 

νθείιεη ζην πέξαο ηεο εμάκελεο πξαθηηθήο άζθεζεο λα δίλεη ζην θνηηεηή Βεβαίσζε 

Δλζήκσλ, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα ζεσξείηαη απφ ην ΗΘΑ, ζην νπνίν αλήθεη ν εξγνδφηε.  
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3.4 Γεληθέο Ρπζκίζεηο 

1. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο δηαπηζηψζεη ν αζθνχκελνο δελ 

απαζρνιείηαη ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην γλσζηηθφ ηνπ αληηθείκελν, ππφ επξεία έλλνηα, 

ή φηη ν θνξέαο απαζρφιεζεο ηνλ εηεξναπαζρνιεί, νθείιεη λα ην δειψζεη εγγξάθσο, 

ηφζν ζηνλ ππεχζπλν/επηβιέπνληα πνπ έρεη νξηζζεί απφ ηελ επηρείξεζε, φζν θαη ζηνλ 

ππεχζπλν Αθαδεκατθφ Δπφπηε πνπ έρεη νξηζζεί απφ ην ηκήκα. Ο ηειεπηαίνο, αθνχ 

εμεηάζεη ην δήηεκα, είλαη εθείλνο πνπ ζα απνθαζίζεη, αλ ζπληξέρεη ιφγνο αιιαγήο ηεο 

ζέζεο εξγαζίαο ή φρη, θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε ζα ζπλεξγαζηεί κε ηελ Δπηηξνπή 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ αζθνχκελν ζε λέα ζέζε, φπνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη πξαθηηθή άζθεζε κφλν γηα ην δηάζηεκα πνπ ππνιείπεηαη γηα ηελ 

ζπκπιήξσζε ηνπ ρξφλνπ ησλ έμη κελψλ. 

2. Ο αζθνχκελνο, ζην ρψξν εξγαζίαο, ππνρξενχηαη λα αθνινπζεί ην σξάξην ιεηηνπξγίαο 

ηεο επηρείξεζεο, ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο θαη εξγαζίαο θαζψο θαη θάζε άιιε 

ξχζκηζε πνπ ηζρχεη γηα ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο 

ηνπ αζθνχκελνπ κε ηα παξαπάλσ, ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ην ηκήκα, κέζσ ηνπ επφπηε 

εθπαηδεπηηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ζπκκφξθσζή ηνπ. 

3. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ηνπ αζθνχκελνπ, ε επηρείξεζε κπνξεί λα θαηαγγείιεη 

κνλνκεξψο ηελ Δηδηθή χκβαζε Δξγαζίαο θαη λα δηαθφςεη ηελ απαζρφιεζή ηνπ. Ζ 

πξαθηηθή άζθεζε θαη ζπλεπψο θαη ε εηδηθή ζχκβαζε, ιήγεη απηνκάησο. Σφηε ν 

θνηηεηήο, ππνρξενχηαη λα επαλαιάβεη, ην επφκελν εμάκελν ηε δηαδηθαζία εμεχξεζεο 

λέαο ζέζεο θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη εθ λένπ πξαθηηθή άζθεζε.  

4. Οη θνηηεηέο ησλ ΣΔΗ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο, εθηφο απφ ην 

δηθαίσκα ηεο απνδεκίσζεο θαη αζθάιηζήο ηνπο έλαληη επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, δελ 

απνθηνχλ θαλέλα άιιν δηθαίσκα εξγαζηαθήο ή ζπληαμηνδνηηθήο κνξθήο ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Λφκνπ 1351/83. 

 

3.5 Δξγαδφκελνη θνηηεηέο 

Οη εξγαδφκελνη θνηηεηέο ησλ ΣΔΗ, ζχκθσλα κε ην ΠΓ 483/84 (ΦΔΘ 173/η. Α'), ηπγράλνπλ ησλ 

παξαθάησ δηεπθνιχλζεσλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη  νη δηεπθνιχλζεηο ησλ παξαθάησ 

παξαγξάθσλ ηζρχνπλ ΜΟΝΟ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θνηηεηέο θη φρη γηα ηνπο 

πξαθηηθά αζθνχκελνπο. 

 

Οη δηεπθνιχλζεηο ησλ εξγαδφκελσλ θνηηεηψλ πεξηιακβάλνπλ: 

1. Σε ρνξήγεζε, ζπλερφκελεο ή δηαθεθνκκέλεο εηδηθήο άδεηαο εμεηάζεσλ ησλ δέθα 

ηεζζάξσλ (14) εκεξψλ ην ρξφλν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

Λ. 1346/83 (ΦΔΘ 46/Α'). 
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2. Σε ρνξήγεζε ζπλερφκελεο ή δηαθεθνκκέλεο άδεηαο άλεπ απνδνρψλ κέρξη δέθα πέληε 

(15) εκέξεο ην ρξφλν θαη' εμαίξεζε ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ θαη πέξα ηεο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ ΠΓ 611/77 (ΤΘ) γηα ηνπο 

δεκνζίνπο ππαιιήινπο, εθφζνλ  δεηεζεί απφ ηνλ εξγαδφκελν θνηηεηή γηα λα 

εμππεξεηεζεί ε  πξνεηνηκαζία θαη ζπκκεηνρή ηνπ ζε εμεηάζεηο. 

3. Σε ρνξήγεζε εηδηθήο άδεηαο βξαρείαο απνπζίαο θαηά ηηο εκέξεο ησλ εμεηάζεσλ ή γηα 

ηε ζπκκεηνρή ζε εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ή ζε  θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ είλαη 

απαξαίηεηε ε παξνπζία ηνπ θνηηεηή ζηε ζρνιή ηνπ. Ζ άδεηα βξαρείαο απνπζίαο 

ρνξεγείηαη θαη ζε πεξίπησζε πξφσξεο αλαρψξεζεο απφ ην θαλνληθφ σξάξην εξγαζίαο. 

Ο δηθαηνχρνο θνηηεηήο κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο άδεηαο βξαρείαο απνπζίαο κέρξη 10 

θνξέο ην ρξφλν. 

4. Σελ απαιιαγή απφ ηελ λπθηεξηλή βάξδηα γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθεί ε 

εμεηαζηηθή πεξίνδνο. 

5. Σελ αιιαγή ηεο βάξδηαο φηαλ απηή ζπκπίπηεη κε ηηο ψξεο ησλ εμεηάζεσλ. 

6. Σε ρνξήγεζε ππνρξεσηηθά ηεο θαλνληθήο άδεηαο πνπ ηπρφλ δηθαηνχηαη θαη δεηά ν 

εξγαδφκελνο θνηηεηήο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηαξθεί ε εμεηαζηηθή πεξίνδνο ή 

γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο θξνληηζηεξηαθέο ή εξγαζηεξηαθέο 

αζθήζεηο. 

7. Σελ ππνρξεσηηθή ηνπνζέηεζε ηνπ εξγαδφκελνπ θνηηεηή ζην ηκήκα ή ηε ζέζε ηεο 

επηρείξεζεο ή ηεο ππεξεζίαο πνπ ππεξεηεί ε νπνία ηνπ  παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηελ πξαθηηθή άζθεζή ηνπ  ζην επάγγεικα γηα φζν ρξφλν δηαξθεί 

ε άζθεζε. 

Γηα ηελ παξνρή ησλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ πξέπεη λα 

ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο: 

1) Γηα ηελ άδεηα άλεπ απνδνρψλ: (α) λα έρεη εμαληιεζεί ε εηδηθή άδεηα εμεηάζεσλ θαη (β) 

ν θνηηεηήο λα έρεη ζπκπιεξψζεη ππεξεζία ηνπιάρηζηνλ ελλέα (9) κελψλ. 

2) Ο εξγαδφκελνο θνηηεηήο λα ππνβάιιεη αίηεζε ζηνλ εξγνδφηε ηνπ γηα ζπγθεθξηκέλε 

δηεπθφιπλζε, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεη ην ιφγν πνπ ηε δεηά, ηνπιάρηζηνλ ηξείο (3) 

εκέξεο λσξίηεξα θαη εηδηθά γηα ηηο δηεπθνιχλζεηο ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 

έμη (6) εκέξεο λσξίηεξα.  

3) Λα έρεη πξνζθνκίζεη ν δηθαηνχρνο θνηηεηήο καδί κε ηελ πξψηε ηνπ αίηεζε γηα παξνρή 

δηεπθφιπλζεο, πηζηνπνηεηηθφ ζπνπδψλ απφ ην νπνίν πξνθχπηεη: (α) Σν ηκήκα θαη ε 

ζρνιή πνπ θνηηά, (β) Ζ εκεξνκελία αξρηθήο εγγξαθήο ηνπ, (γ) Ζ πξνβιεπφκελε 

ειάρηζηε δηάξθεηα ζπνπδψλ, (δ) Σν έηνο ή εμάκελν πνπ θνηηά ν θνηηεηήο.  
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4) Γηα ηελ απφδεημε φηη ε δηεπθφιπλζε πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ εξγαδφκελν θνηηεηή 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην ζθνπφ πνπ ρνξεγήζεθε, απηφο ππνρξενχηαη λα ηελ 

πξνζθνκίζεη ζηνλ εξγνδφηε ηνπ κέζα ζηηο πέληε (5) πξψηεο εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε 

ιήμε ηεο δηεπθφιπλζεο, βεβαίσζε ηεο ζρνιήο ηνπ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ε 

δηεπθφιπλζε ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ ζθνπφ θαη ην ρξφλν πνπ ρνξεγήζεθε. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε ζα ζεσξεζεί ε απνπζία απφ ηελ ππεξεζία ηνπ αδηθαηνιφγεηε, 

εθηφο θαη αλ ε κε ρξεζηκνπνίεζε ηεο δηεπθφιπλζεο γηα ην ζθνπφ θαη ην ρξφλν πνπ 

ρνξεγήζεθε νθείιεηαη ζε απνδεδεηγκέλε αλψηεξε βία ή μαθληθή αλαβνιή ησλ 

εμεηάζεσλ ή αζθήζεσλ, νπφηε ζ' απηή ηελ πεξίπησζε ρνξεγείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε 

απφ ηε ζρνιή ζην θνηηεηή. Ζ αλψηεξε βία θαη ε μαθληθή αλαβνιή ησλ εμεηάζεσλ 

δηαθφπηνπλ απηφκαηα ηελ παξαπέξα ρξήζε ηεο δηεπθφιπλζεο. 

 

3.6 Αθαδεκατθφο Δπφπηεο 

Ζ επνπηεία ησλ αζθνχκελσλ θνηηεηψλ ησλ ΣΔΗ αλαηίζεηαη ζε ηαθηηθά κέιε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ (ΔΠ). Ο Δπηζηεκνληθά Υπεχζπλνο (ΔΥ) ηνπ Τκήκαηνο θαη νη Αθαδεκατθνί Δπφπηεο 

πξνεηνηκάδνπλ εθπαηδεπηηθά ηνπο αζθνχκελνπο θνηηεηέο θαη αμηνινγνχλ ην έξγν ηνπο έηζη, 

ψζηε ην φιν ζρήκα λα ιεηηνπξγεί παξαγσγηθά ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο 

ηνπ ζεζκνχ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζην ΑΤΔΙ/Θ. 

 
Οη ζεηηθέο επηπηψζεηο, ηφζν ζην ζεζκφ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο φζν θαη ζηνπο ζηφρνπο πνπ 

ππεξεηεί ε επνπηεία είλαη πξνθαλείο. Ο ξφινο ηνπ αθαδεκατθνχ επφπηε ζην ζεζκφ ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο απνηειεί θαζνξηζηηθή παξάκεηξν γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο ηνπνζέηεζεο. 

 

Ζ άζθεζε επνπηείαο απφ ηα κέιε ηνπ ΔΠ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα 

ΔΘΓηΒηΚ.-ΔΠΑ «Πξαθηηθή Άζθεζε Φνηηεηψλ ΑΣΔΗ/Θ» είλαη ακεηβνκέλε θαη δελ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ ζηα ηδξχκαηα νχηε ηπγράλνπλ 

απαιιαγήο σξαξίνπ. Ζ αλάζεζή ηνπο γίλεηαη κε ζρεηηθή απφθαζε Γεληθήο πλέιεπζεο θάζε 

Σκήκαηνο θαη αθνξά ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο πξάμεο. 

 

Οη επφπηεο ζηνπο νπνίνπο έρεη αλαηεζεί ε επνπηεία αζθνχκελσλ θνηηεηψλ: 

 Δπηζθέπηνληαη ηνπο ρψξνπο άζθεζεο  

 Δλεκεξψλνληαη γηα ην αληηθείκελν απαζρφιεζήο ηνπο  

 Παξαθνινπζνχλ θαη ελεκεξψλνπλ ην βηβιηάξην πξαθηηθήο άζθεζεο  

 Παξαθνινπζνχλ ηελ επίδνζή ηνπο θαη 

 πλεξγάδνληαη ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο, ηφζν κε ηνπο ίδηνπο, φζν θαη κε 

ηνλ εξγαζηαθφ επηβιέπνληα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε / εξγνδφηε ηνπ 

αζθνχκελνπ. 
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Σπγθεθξηκέλα, ν ΔΥ αλαζέηεη ζηνπο Αθαδεκατθνχο Δπφπηεο θάζε εμάκελν ηηο επνπηείεο ηνπο 

θαη ζπκπιεξψλεη ηνλ αληίζηνηρν «Καηάινγν Δπνπηείαο Δμακήλνπ». Ο Αθαδεκατθφο Δπφπηεο 

επηζθέπηεηαη ηαθηηθά ην ρψξν άζθεζεο ηνπ θνηηεηή πνπ επνπηεχεη θαη ζπληάζζεη «Μεληαία 

Έθζεζε Πξνφδνπ», πνπ ζην ζχλνιν θηάλνπλ ηηο έμη (κία γηα θάζε κήλα ΠΑ). Σε θάζε κεληαία 

επίζθεςε ηνπ ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ θνηηεηή, ν Αθαδεκατθφο Δπφπηεο ζπκπιεξψλεη ην 

«Πξσηφθνιιν Δπίζθεςεο» κε ηε ζρεηηθή εκεξνκελία ηεο επνπηείαο ηνπ. Με ην πέξαο ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο, ν Δπφπηεο ζπληάζζεη ηελ εμακεληαία «Τειηθή Έθζεζε Δπφπηε» θαη 

ζπλππνγξάθεη κε ηνλ ΔΥ ηε ζρεηηθή «Βεβαίσζε Οινθιήξσζεο ΠΑ» ηνπ θνηηεηή. 

 

3.7 Φνξέαο Απαζρφιεζεο 

(α) ηελ αξρή ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο  

Ο εξγνδφηεο εθδειψλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ απνζηέιινληαο πιεξνθνξηαθφ πιηθφ γηα ηελ 

επηρείξεζε/ππεξεζία ηνπ θαζψο θαη κία «Δπηζηνιή εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο», φπνπ 

πεξηγξάθεη κε ζπληνκία ην εηαηξηθφ πξνθίι θαη παξαζέηεη ηα αληηθείκελα, ζηα νπνία ζα 

αζθεζεί ν θνηηεηήο. ηε ζπλέρεηα, κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

ζπλεληεχμεσλ, θαηαιήγεη ζηελ επηινγή ηνπ θνηηεηή πνπ ζα απαζρνιήζεη γηα πξαθηηθή 

άζθεζε. Αθνχ θαηαιήμνπλ θαη νη δχν πιεπξέο - θνξέαο απαζρφιεζεο θαη θνηηεηήο - ζε 

ζπκθσλία, ππνγξάθεηαη ε «Δηδηθή χκβαζε Δξγαζίαο» κεηαμχ θνξέα απαζρφιεζεο, 

θνηηεηή θαη ΑΣΔΗ/Θ, φπνπ πεξηγξάθνληαη νη ππνρξεψζεηο θαη ησλ δχν πιεπξψλ θαζψο θαη 

ε κεληαία απνδεκίσζε θαη αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ θνηηεηή. 

(β) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 

ηε ζπλέρεηα, ν εξγνδφηεο ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ αξκφδην Αθαδεκατθφ Δπφπηε, ν νπνίνο 

νξίδεηαη απφ ηνλ Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν ηνπ Σκήκαηνο. Ο επφπηεο επηζθέπηεηαη ην ρψξν 

εξγαζίαο ηνπ αζθνχκελνπ θαη ιακβάλεη γλψζε ησλ εξγαζηψλ πνπ απηφο αλαιακβάλεη. 

Ο εξγαζηαθφο επηβιέπσλ ηνπ αζθνχκελνπ εμεηάδεη ζε εβδνκαδηαία βάζε ην Βηβιηάξην 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ην νπνίν δηαζέηεη ν αζθνχκελνο θαη πξαγκαηνπνηεί παξαηεξήζεηο. 

Ο εξγαζηαθφο επηβιέπσλ ηνπ αζθνχκελνπ ζπκπιεξψλεη εξσηεκαηνιφγηα, ηα νπνία 

αθνξνχλ ηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζέηεζεο πξαθηηθήο άζθεζεο κε 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ αζθνχκελν, ηνλ αθαδεκατθφ επφπηε θ.α.  

(γ) ην ηέινο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 

πληάζζεη κία ζπλνπηηθή έθζεζε γηα ηελ πνξεία ηνπ θνηηεηή, ππνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ην 

Βηβιηάξην Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ αζθνχκελνπ, ην νπνίν θαηαηίζεηαη απφ ηνλ αζθνχκελν 

ζην Σκήκα. 

Πξνκεζεχεη ην θνηηεηή κε: 

(α) κία «Βεβαίσζε Πεξαίσζεο πξαθηηθήο άζθεζεο» θαζψο θαη 
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(β) κία «Βεβαίσζε Δξγνδφηε» γηα ηελ αζθαιηζηηθή ηνπ θάιπςε (θαηά επαγγεικαηηθνχ 

θηλδχλνπ, 1% επί ηνπ ηεθκαξηνχ εκεξνκηζζίνπ ηεο 12εο αζθαιηζηηθήο θιάζεο ηνπ ΗΘΑ, φπσο 

ηζρχεη θάζε θνξά), ε νπνία πξέπεη λα ζεσξεζεί απφ ην ΗΘΑ, ζην νπνίν αλήθεη ν εξγνδφηεο. 

 

5. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Δ.Π. ΔΚΓηΒηΜ.- ΔΠΑ 

 

Όιεο νη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο ζπληνλίδνληαη θαη πινπνηνχληαη κέζσ ηνπ Γραθείοσ ΠΑ 

ΑΤΔΙ/Θ (Υποέργο Νο_2) ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γνκή Απαζρφιεζεο θαη Σηαδηνδξνκίαο 

(ΓΑΣΤΑ), ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο (ΓΓ), θαη ηε Μνλάδα Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

(ΜΚΔ) ηνπ ΑΤΔΙ/Θ.  

 
Τν Γξαθείν ΠΑ ΑΤΔΙ/Θ δηαζέηεη πιήξσο θαηαξηηζκέλα Σηειέρε, πνπ επηιχνπλ θαζεκεξηλά 

απνξίεο θαη δηεπζεηνχλ ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ πινπνίεζε 

ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ. 

 
Τν Γξαθείν ΠΑ ΑΤΔΙ/Θ είλαη επηθνξηηζκέλν κε φιεο ηηο δηνηθεηηθέο ελέξγεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ ηερληθή 

ππνζηήξημε πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ πινπνίεζε ελφο ηφζν κεγάινπ έξγνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

είλαη επηθνξηηζκέλν κε: 

 ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ 

 ηελ πξνεηνηκαζία, πινπνίεζε θαη νινθιήξσζε ηεο πξαθηηθήο θάζε πεξηφδνπ 

 ηελ πηζηνπνίεζε φισλ ησλ παξαδνηέσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 ηελ ηήξεζε ειεθηξνληθνχ θαη έληππνπ αξρείν ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 

 ηε δεκηνπξγία εληχπσλ θαη βεβαηψζεσλ 

 ηελ ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε ησλ θνηηεηψλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο 

ηνπο άζθεζεο 

 ηελ επηθνηλσλία κε θνξείο απαζρφιεζεο, ΔΥ θαη Αθαδεκατθνχο Δπφπηεο,  

 ηε δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ κε φινπο ηνπο δείθηεο θαη ηε ζπλερή ελεκέξσζή ηεο 

 ηελ πξνβνιή θαη δηαθήκηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζσ ελεκεξσηηθνχ & δηαθεκηζηηθνχ 

πιηθνχ, εκεξίδσλ, θ.ι.π. 

 ηε δεκηνπξγία θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ηνπ 

ΑΤΔΙ/Θ  http://praktiki.teithe.gr/ θαη πνιιά άιια… 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζην Γξαθείν ΠΑ ΑΤΔΙΘ ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΚΓηΒηΜ ζηα παξαθάησ ζηνηρεία επηθνηλσλίαο: 

 

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

E-mail: praktiki.espa@admin.teithe.gr 

Τει.: 2310-791 215 &  2310-013 215  

Φαμ : 2310-791 215 

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