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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Γενικά 

 
Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.) σύµφωνα µε τον ιδρυτικό 

τους νόµο-πλαίσιο 1404/83 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α'/24-11-83) ανήκουν στην 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. 

Σύµφωνα µε τον ίδιο νόµο και τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας τους, 
τα Τ.Ε.Ι. είναι αυτοδιοικούµενα Ιδρύµατα (Ν.Π.∆.∆.) και η εποπτεία της 
πολιτείας ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η 
δηµοκρατική δοµή και λειτουργία, µε τη συµµετοχή όλων των µελών της 
ακαδηµαϊκής κοινότητας (εκπαιδευτικών – διοικητικών - σπουδαστών) στη 
λήψη των αποφάσεων, το ακαδηµαϊκό άσυλο (σε κάθε Τ.Ε.Ι. υπάρχει 
Επιτροπή Ακαδηµαϊκού Ασύλου), οι ακαδηµαϊκές ελευθερίες, η ελεύθερη 
επιστηµονική αναζήτηση και διακίνηση ιδεών, είναι τα κύρια οργανωτικά 
χαρακτηριστικά των Ιδρυµάτων. 

Κάθε Τ.Ε.Ι. συγκροτείται από δύο τουλάχιστον Σχολές και κάθε Σχολή από 
τουλάχιστον δύο Τµήµατα, που αντιστοιχούν σε συγγενείς ειδικότητες. Το 
Τµήµα αποτελεί τη βασική ακαδηµαϊκή µονάδα. Οι σπουδές σε κάθε Τµήµα 
καταλήγουν στην απόκτηση πτυχίου, που δίνει και τη δυνατότητα άσκησης 
επαγγέλµατος. 

Εξαίρεση αποτελούν τα Γενικά Τµήµατα των οποίων η λειτουργία 
αποσκοπεί στο συντονισµό της διδασκαλίας µαθηµάτων, που διδάσκονται σε 
πολλά Τµήµατα µιας ή περισσότερων Σχολών. Τα Γενικά Τµήµατα δεν 
χορηγούν πτυχίο. 

Στους απόφοιτους των Τ.Ε.Ι., όλων των ειδικοτήτων, αναγνωρίζονται επαγ-
γελµατικά δικαιώµατα, µε Προεδρικά ∆ιατάγµατα. 

Το Τµήµα διαιρείται σε Οµάδες Μαθηµάτων. Κάθε οµάδα µαθηµάτων αντι-
στοιχεί σε συγκεκριµένο επιστηµονικό και τεχνολογικό πεδίο. 

Στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή ενός Τ.Ε.Ι. λειτουργούν εκπαιδευτικές 
µονάδες, που ανήκουν οργανικά σ' αυτό, µε τη µορφή των Παραρτηµάτων. 
Ένα Παράρτηµα περιλαµβάνει µόνο µία Σχολή ή το πολύ τρία ανεξάρτητα 
Τµήµατα. 

Σε κάθε Ίδρυµα λειτουργεί Υπηρεσία ∆ιοικητικής Μέριµνας (Υ.∆.Μ), που 
συγκροτείται από επί µέρους τµήµατα, γραφεία και υπηρεσίες, για την 
παροχή υποστήριξης στο εκπαιδευτικό έργο. Των Υπηρεσιών ∆ιοικητικής 
Μέριµνας προΐσταται ο Γενικός Γραµµατέας Τ.Ε.Ι., που υποδεικνύεται από τη 
Γενική Συνέλευση του κάθε Ιδρύµατος. 

Όλα τα όργανα διοίκησης των Τ.Ε.Ι.: Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, ∆/τές Σχο-
λών, Προϊστάµενοι Τµηµάτων και Υπεύθυνοι Οµάδων Μαθηµάτων, 
εκλέγονται για συγκεκριµένη θητεία, από τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας 
του κάθε Ιδρύµατος. 
 
Η πρακτική άσκηση στα Τ.Ε.Ι. 

 
Σύµφωνα µε τον ιδρυτικό νόµο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. η πρακτική άσκηση 

των σπουδαστών τους αποτελεί τµήµα του διδακτικού έργου. Η οργανική 
αυτή ένταξη της πρακτικής άσκησης µέσα στο πρόγραµµα των σπουδών, 
χαρακτηρίζει την βαρύτητα και σηµασία που έχει ο θεσµός αυτός. 

Η πρακτική αυτή άσκηση είναι: υποχρεωτική, εξάµηνης διάρκειας 
(ηµερολογιακό εξάµηνο), διεξάγεται µετά το τελευταίο εξάµηνο σπουδών και 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου. 



Για πρώτη φορά (από 1-4-86) πραγµατοποιείται πρακτική άσκηση σε 
θεσµοθετηµένες θέσεις τόσο του δηµοσίου όσο και ιδιωτικού τοµέα, µετά από 
σχετικό προγραµµατισµό-σχεδιασµό. Επίσης για πρώτη φορά θεσµοθετείται η 
καταβολή αποζηµίωσης στους ασκούµενους σπουδαστές και παρέχεται 
ασφαλιστική κάλυψη τους έναντι επαγγελµατικού κινδύνου, κατά τη διάρκεια 
της άσκησης τους. 

Τέλος η πρακτική άσκηση είναι εποπτευόµενη από το εκπαιδευτικό 
προσωπικό των Ιδρυµάτων και διεξάγεται µε βάση το περίγραµµα 
προγράµµατος πρακτικής άσκησης για κάθε ειδικότητα. 
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1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  
 
1.1. Νόµοι — ∆ιατάγµατα 
1.1.1. Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο. 
 
Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη "∆οµή και λειτουργία των 
Τ.Ε.Ι.", καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως µέρος του 
διδακτικού έργου και ως εκ τούτου αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα των 
σπουδών. 
 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΑΘΗΝΑ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1983, Τεύχος Πρώτο, Αριθµός Φύλλου 173 
 
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1404  
∆οµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
Κυρούµεν και εκδίδοµεν τον κατωτέρω υπό της Βουλή ψηφισθέντα νόµον: 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

 
Άρθρο 24. 

∆ιδακτικό έργο. 
1. Το διδακτικό έργο κατανέµεται σε εξαµηνιαία µαθήµατα και 
περιλαµβάνει: 
α. θεωρητική διδασκαλία µαθηµάτων, 
β. πρακτικές, φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις ή ασκήσεις σε 

χώρους εργασίας, που αποσκοπούν στην εµπέδωση και εφαρµογή της 
θεωρίας και την απόκτηση επαγγελµατικών δεξιοτήτων, 
γ. σεµινάρια, επισκέψεις σε παραγωγικές εγκαταστάσεις και άλλες 

ανάλογες δραστηριότητες, 
δ. πτυχιακές εργασίες και 

    ε. άσκηση στο επάγγελµα. 
  Όπου στο εξής στο νόµο αυτόν γίνεται αναφορά σε µάθηµα εννοείται 
διδακτικό έργο, προσφερόµενο σε µία ή περισσότερες από τις µορφές της 
παραγράφου αυτής, εκτός από την άσκηση στο επάγγελµα. 

2. Τα µέλη του Ε.Π. ή ειδικό γραφείο του τµήµατος παρέχουν συµβουλές 
στους σπουδαστές για την κατάρτιση, του προγράµµατος σπουδών τους σε 
σχέση µε τον κανονισµό  σπουδών και τις ιδιαίτερες κλίσεις τους. 
Ακόµη το για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών στο επάγγελµα 

προγραµµατίζει την τοποθέτηση τους σε θέσεις του δηµόσιου τοµέα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 τον Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56) και σε 
θέσεις του ιδιωτικού τοµέα, που δηµιουργούνται µε πρωτοβουλία είτε 
ιδιωτικών φορέων είτε της πολιτείας. 
Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Προεδρίας της Κυβέρνησης και 
Εργασίας, καθορίζονται οι όροι απασχόλησης των ασκούµενων σπουδαστών 
και τα λοιπά δικαιώµατα και υποχρεώσεις των ίδιων και των εργοδοτών και οι 
συνέπειες της µη τήρησης των υποχρεώσεων, ως και κάθε άλλο θέµα 



σχετικό µε την άσκηση στο επάγγελµα. 
 

 
1.1.2. Γενικές ρυθµίσεις  
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1351/83 για την «Εισαγωγή 
σπουδαστών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», 
καθιερώνεται, για πρώτη φορά και η αποζηµίωση των ασκούµενων 
σπουδαστών, (βλέπε λεπτοµέρειες στο κεφάλαιο 3 του βιβλίου αυτού). 
Επίσης αναφέρεται υποχρέωση του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα στην 
απασχόληση ασκούµενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι. 
Τέλος, γίνεται σύντοµη αναφορά στη διαδικασία θεσµοθέτησης θέσεων 
πρακτικής άσκησης στο δηµόσιο τοµέα. 
 
 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΑΘΗΝΑ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1983, Τεύχος Πρώτο, Αριθµός Φύλλου 56 

 
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1351 

Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
Κυρούµεν και εκδίδοµεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόµον: 

 
Άρθρο 12 

Γενικά Θέµατα Εκπαίδευσης 
Ι. α) Οι δηµόσιες υπηρεσίες και οργανισµοί, τα Ν.Π.∆.∆. καθώς και οι 

Επιχειρήσεις και Οργανισµοί, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 6 του Ν. 
1256/1982 «για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση κ.λ.π.» έχουν 
υποχρέωση να απασχολούν σπουδαστές της Τριτοβάθµιας Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης που θέλουν να πραγµατοποιήσουν την άσκηση στο επάγγελµα 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Οι σπουδαστές αυτοί κατά τη διάρκεια 
της άσκησης τους, εκτός από το δικαίωµα αποζηµίωσης και ασφάλισης τους, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, δεν αποκτούν κανένα άλλο 
δικαίωµα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής µορφής. 
β) Η αποζηµίωση των σπουδαστών που πραγµατοποιούν άσκηση στο 

επάγγελµα ορίζεται ίση µε το βασικό µισθό του κατώτερου βαθµού της 
κατηγορίας Μ.Ε. όπως ισχύει κάθε φορά. Οι σπουδαστές αυτοί κατά τη 
διάρκεια της άσκηση τους ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. µόνο για τις περιπτώσεις 
ατυχήµατος και ασθένειας. 
γ) Οι ασφαλιστικές εισφορές και η αποζηµίωση των σπουδαστών του 

προηγούµενου εδαφίου βαρύνουν εξ ολοκλήρου τις υπηρεσίες απασχόλησης ή 
τα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα που σπουδάζει ο σπουδαστής και καταβάλλονται 
ύστερα από σχετική βεβαίωση της υπηρεσίας απασχόλησης. 
δ) Ο αριθµός των ασκούµενων σπουδαστών, η υπηρεσία άσκησης τους, 

καθώς και η υπηρεσία ή το Εκπαιδευτικό Ίδρυµα που βαρύνεται µε τις δαπάνες 
αποζηµίωσης και υγειονοµικής περίθαλψης αυτών καθορίζονται µε κοινές 
αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και του 
αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού. Επίσης µε κοινές αποφάσεις των 
Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
καθορίζονται το ύψος του ασφάλιστρου καθώς και η διαδικασία και κάθε άλλη 



λεπτοµέρεια ασφάλισης των ασκούµενων σπουδαστών. 
Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης 

τον νόµου αυτού. Κατεξαίρεση το εδάφιο γ' εφαρµόζεται από την 1η 
Ιανουαρίου 1984. Για το έτος 1983 οι αποζηµιώσεις και οι ασφαλιστικές 
εισφορές καταβάλλονται από τις υπηρεσίες, στις οποίες πραγµατοποιείται η 
άσκηση στο επάγγελµα. 
Οι υπηρεσίες αυτές οφείλουν µέχρι τέλος του 1983 να υποβάλουν στο 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων εκκαθαριστικά σηµειώµατα για 
τις δαπάνες που κατέβαλαν για την άσκηση στο επάγγελµα των σπουδαστών 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής. 

 
 
1.1.3. Οργάνωση πρακτικής άσκησης 
 
Με το Π.∆. 174/85 (Φ.Ε.Κ. 59/τ.Α'/29-3-85) για την «Άσκηση στο επάγγελµα 
των σπουδαστών των Τ.Ε.Ι.», εισάγεται το πλαίσιο της οργάνωσης αλλά και 
εποπτείας και αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης. Πιο συγκεκριµένα: 

— καθορίζεται η διάρκεια της πρακτικής άσκησης σε έξι ηµερολογιακούς 
µήνες, (άρθρο 2) 

— θεσµοθετείται το περίγραµµα του προγράµµατος πρακτικής άσκησης για 
κάθε ειδικότητα (άρθρο 4, παραγρ. 1) 

— θεσµοθετείται η επιτροπή πρακτικής άσκησης σε κάθε τµήµα (άρθρο 4, 
παραγρ. 5) 

— καθιερώνεται η εποπτεία της πρακτικής άσκησης, τόσο από τον φορέα 
απασχόλησης όσο και από το Τµήµα (άρθρο 4, παραγρ. 3, 4 και 6 - άρθρο 
7) 

— καθορίζονται οι όροι και τα λοιπά δικαιώµατα αλλά και οι υποχρεώσεις 
των ασκούµενων σπουδαστών 

— αναφέρεται η διαδικασία της αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης 
(άρθρο 5, παραγρ. 4, 5 και 6) 

— τέλος γίνεται αναφορά στο βιβλίο πρακτικής άσκησης, που τηρείται από 
τους ασκούµενους σπουδαστές (Βλέπε λεπτοµέρειες στο κεφάλαιο 6 του βιβλίου 
αυτού). 
 
 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΑΘΗΝΑ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 1985, Τεύχος Πρώτο, Αριθµός Φύλλου 59 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 174 

Άσκηση στο επάγγελµα των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.). 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παραγρ. 2 εδάφιο τελευταίο του Ν. 1404/1983 
«∆οµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.). 

2. Την 91/1985 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση 
των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Εθνικής 
Παιδείας & Θρησκευµάτων και Εργασίας, αποφασίζουµε: 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
Σκοπός, διάρκεια, χώροι πρακτικής άσκησης. 



 
Άρθρο Ι. 

Σκοπός της πρακτικής άσκησης. 
Ι. Οι σπουδαστές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) κατά 

τη διάρκεια των σπουδών τους υποχρεούνται σε πρακτική άσκηση στο 
επάγγελµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του διατάγµατος αυτού. 

 Η άσκηση στο επάγγελµα είναι ελεγχόµενη από τις οικείες σχολές και 
αποσκοπεί: 
α) Στην ενηµέρωση των ασκουµένων για τη διάρθρωση και λειτουργία των 

µονάδων παραγωγής ή υπηρεσιών, για τους κοινωνικούς, οικονοµικούς και 
τεχνολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας, καθώς και 
στην ενεργό συµµετοχή των ασκουµένων στις διαδικασίες και µεθόδους 
παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών. 
β) Στο συσχετισµό των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που 

αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών µε τα προβλήµατα των χώρων 
εφαρµογής. 
γ) Στην επαφή των σχολών των Τ.Ε.Ι µε τους χώρους παραγωγής και 

εφαρµοσµένης έρευνας για την δηµιουργία αµφίδροµης σχέσης µεταξύ τους. 
 

Άρθρο 2. 
1. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο επάγγελµα ορίζεται σε οκτώ (8) 

µήνες για όλους τους σπουδαστές και χωρίζεται σε δυο περιόδους: 
α) Η πρώτη περίοδος διαρκεί δύο (2) µήνες (ή οκτώ ηµερολογιακές 

εβδοµάδες πενθήµερης εργασίας) και πραγµατοποιείται, εκτός του χρόνου 
µαθηµάτων, µετά το τέταρτο: ή πέµπτο εξάµηνο σπουδών. Στο διάστηµα αυτό οι 
ασκούµενοι ενηµερώνονται πάνω σε θεµελιώδη οργανωτικά, λειτουργικά και 
τεχνολογικά θέµατα του χώρου εργασίας τους. 
Για την διεξαγωγή αυτής της περιόδου αποφασίζει το συµβούλιο του 

Τµήµατος, ανάλογα µε την φύση των σπουδών. 
β) Η δεύτερη περίοδος διαρκεί έξι (6) µήνες (ή 24 ηµερολογιακές εβδοµάδες 

πενθήµερης εργασίας) και πραγµατοποιείται µετά το τελευταίο εξάµηνο 
σπουδών. Η περίοδος αυτή άσκησης είναι συνεχόµενη, χωρίς διακοπή, εκτός 
των περιπτώσεων εποχιακών επιχειρήσεων. 
Στην περίπτωση επιχειρήσεων ή υπηρεσιών που λειτουργούν εποχιακά, η 

δεύτερη περίοδος της πρακτικής άσκησης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µερικά 
και σε χώρους εργασίας συναφούς αντικειµένου µε την ειδικότητα του 
ασκούµενου σπουδαστή. 

2. Ειδικά, για τους σπουδαστές των σχολών επαγγελµάτων υγείας και 
πρόνοιας η πρακτική-εργαστηριακή τους άσκηση που διεξάγεται σύµφωνα µε 
το αναλυτικό τους πρόγραµµα, εκτός σχολών, σε ιδρύµατα, υπηρεσίες ή 
οργανισµούς, βαθµολογείται ως εργαστηριακό µάθηµα και δεν λαµβάνεται 
υπόψη ως πρακτική άσκηση στο επάγγελµα κατά την έννοια του  
παρόντος ∆ιατάγµατος. 
 

Άρθρο 3. 
Εργασιακοί χώροι πρακτικής άσκησης. 

Η πρακτική άσκηση πραγµατοποιείται κατά κύριο λόγο στην ευρύτερη 
γεωγραφική περιοχή της έδρας τους Τ.Ε.Ι. Εργασιακοί χώροι είναι οι 
οριζόµενοι στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 1404/83. 
 

Άρθρο 4. 
Οργάνωση και εποπτεία πρακτικής άσκησης. 

1. Ύστερα από εισήγηση της γενικής συνέλευσης του οικείου τµήµατος και 



γνώµη του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) καθορίζεται το 
περίγραµµα του προγράµµατος, της πρακτικής άσκησης στο επάγγελµα που 
δηµοσιεύεται µαζί µε το πρόγραµµα σπουδών κάθε τµήµατος. 

2. Κάθε σπουδαστής που πρόκειται να πραγµατοποιήσει πρακτική άσκηση 
στο επάγγελµα υποβάλλει αίτηση-δήλωση στο τµήµα που είναι γραµµένος µε 
την οποία δηλώνει µια ή περισσότερες υπηρεσίες ή επιχειρήσεις στις οποίες 
ενδιαφέρεται να απασχοληθεί. 
Η επιτροπή πρακτικής άσκησης της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού κατανέµει 
τους σπουδαστές στις υπάρχουσες θέσεις αφού συνεκτιµήσει τις δηλώσεις τους 
και ανακοινώνει σε κάθε εργοδότη τα ονόµατα των σπουδαστών που θα 
ασκηθούν σ' αυτόν. 

3. Κάθε τµήµα που χορηγεί πτυχίο, ασκεί τη γενική εποπτεία της 
διεξαγόµενης πρακτικής άσκησης των σπουδαστών του στο επάγγελµα 
Σε περιπτώσεις άσκησης των σπουδαστών σε θέσεις εργασίας ευρύτερης 
περιοχής άλλου Τ.Ε.Ι., η εποπτεία ανατίθεται σε µέλη τον Ε.Π. συναφούς 
ειδικότητας του Τ.Ε.Ι. που βρίσκεται πλησιέστερα στη περιοχή άσκησης 
κατόπιν συνεννόησης των αντίστοιχων τµηµάτων. 

4. Τα µέλη του Ε.Π. στα οποία έχει ανατεθεί η άσκηση εποπτείας 
ασκουµένων σπουδαστών επισκέπτονται τους χώρους άσκησης, 
ενηµερώνονται για το αντικείµενο απασχόλησης τους, παρακολουθούν την 
επίδοση τους και συνεργάζονται στην επίλυση των προβληµάτων τους, τόσο 
µε τους ίδιους τους ασκούµενους, όσο και µε τον υπεύθυνο της επόµενης 
παραγράφου. 

5. Σε κάθε τµήµα των σχολών των Τ.Ε.Ι. συγκροτείται επιτροπή πρακτικής 
άσκησης αποτελούµενη από τρία (3) µέλη του Ε.Π. και δύο (2) εκπροσώπους 
των σπουδαστών που εκλέγονται από το σύνολο των σπουδαστών του 
τµήµατος, η οποία έχει ως αποκλειστικό αντικείµενο το συντονισµό των 
δραστηριοτήτων σχετικά µε την πρακτική άσκηση· 
Η επιτροπή µεριµνά κυρίως: 
α) Για την αναζήτηση νέων θέσεων πρακτικής άσκησης και γνωστοποίηση 

των θέσεων πρακτικής άσκησης που υπάρχουν. 
β) Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των χώρων εργασίας στους 

οποίους πρόκειται να πραγµατοποιηθεί η πρακτική άσκηση. 
6. Η διοίκηση των φορέων στους οποίους ασκούνται σπουδαστές 

υποχρεούται, στα πλαίσια της κοινωνικής τους αποστολής, να συµβάλλει κατά 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην αρτιότερη εκπαίδευση των ασκουµένων. Για 
το σκοπό αυτό ορίζει ένα υπεύθυνο ,απόφοιτο Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. ή ανώτερης 
σχολής συναφούς ειδικότητας µ' αυτή των ασκουµένων, και µε επαρκή 
εµπειρία στον εργασιακό του χώρο, ο οποίος: 
α) Επιβλέπει την εργασία και την επίδοση των ασκουµένων. 
β) Υποβάλλει προτάσεις στη διεύθυνση της επιχείρησης ή υπηρεσίας για 

βελτίωση των συνθηκών εργασίας και εκπαίδευσης των ασκουµένων, 
 γ) Συνεργάζεται µε τον επόπτη εκπαιδευτικό του οικείου Τ.Ε.Ι. για την 

αποτελεσµατικότερη άσκηση των σπουδαστών. 
7. Σε περιπτώσεις που η διοίκηση του φορέα απασχόλησης δεν ακολουθεί 

σε γενικές γραµµές το πρόγραµµα απασχόλησης των ασκουµένων ή τους 
ετεροαπασχολεί, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση της επιτροπής 
πρακτικής άσκησης του τµήµατος να διακοπεί η άσκηση στον συγκεκριµένο 
αυτό εργασιακό χώρο. Η επιτροπή µεριµνά, ώστε να βρεθούν κατά 
προτεραιότητα νέες θέσεις για τους σπουδαστές που διέκοψαν την άσκηση µε 
τον τρόπο αυτό. Στη νέα θέση πραγµατοποιείται πρακτική άσκηση µόνο για το 
διάστηµα που υπολείπεται για τη συµπλήρωση του χρονικού ορίου που 
προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφο 1 του διατάγµατος αυτού. 



8. Αν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο ασκούµενος διαπιστώσει 
ότι δεν απασχολείται σε θέµατα της ειδικότητας του, υπό ευρεία έννοια, οφείλει 
να το δηλώσει µε   σηµείωµα του, τόσο στον υπεύθυνο που έχει ορισθεί για το 
χώρο εργασίας, όσο και στον υπεύθυνο επόπτη του τµήµατος ΤΕΙ., ο οποίος 
αποφασίζει αν συντρέχει λόγος αλλαγής θέσης εργασίας ή όχι και σε 
καταφατική περίπτωση συνεργάζεται µε την επιτροπή πρακτικής άσκησης για 
την τοποθέτηση του ασκουµένου σε άλλη θέση. 

 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

∆ικαιώµατα, Υποχρεώσεις Ασκουµένων - Αµοιβή Ασκουµένων και Εποπτών 
 

Άρθρο 5. 
∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις ασκουµένων σπουδαστών. 

1. Εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 2 παράγραφος 2 του ∆ιατάγµατος 
αυτού, η πρακτική άσκηση των σπουδαστών στο επάγγελµα αµείβεται. 
Η αποζηµίωση των ασκουµένων ορίζεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
2. Κατά τη διάρκεια της οκτάµηνης (8/µηνης πρακτικής άσκησης, ο 
ασκούµενος σπουδαστής µπορεί, για σοβαρούς λόγος, ν' απουσιάσει 
δικαιολογηµένα για πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες συνολικά. Οι απουσίες 
καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικής άσκησης θεωρούνται και υπογράφονται 
από τον επόπτη εκπαιδευτικό και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από τον 
προϊστάµενο του τµήµατος σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού. 

3. Ο ασκούµενος στο χώρο της εργασίας του, υποχρεούται να 
4. ακολουθεί τους κανονισµούς ασφάλειας και εργασίας ως και κάθε άλλη 

ρύθµιση που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης ή υπηρεσίας. 
Αυθαίρετες απουσίες ή παράβαση των κανονισµών του εργασιακού χώρου 
µπορούν να οδηγήσουν στη διακοπή της απασχόλησης. Στη περίπτωση 
αυτή ο σπουδαστής υποχρεούται να επαναλάβει το επόµενο εξάµηνο τη 
διαδικασία εξεύρεσης νέας θέσης για τη συµπλήρωση του υπόλοιπου χρόνου 
πρακτικής άσκησης σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του 
διατάγµατος αυτού. 

5. Κάθε ασκούµενος σπουδαστής τηρεί βιβλίο πρακτικής άσκησης, το οποίο 
διατίθεται δωρεάν από το τµήµα. Στο βιβλίο πρακτικής άσκησης αναγράφονται 
από τον ασκούµενο κατά 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 
ασκουµένων. 

6. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, ο σπουδαστής 
υποβάλλει δια του πρωτοκόλλου της γραµµατείας της σχολής στο τµήµα του 
Τ.Ε.Ι. που είναι γραµµένος: 
α) Το βιβλίο πρακτικής άσκησης, κατάλληλα συµπληρωµένο µε τον αριθµό 

εβδοµαδιαίων εκθέσεων, το χρόνο και το αντικείµενο απασχόλησης, τις ηµέρες 
απουσίας και την επίδοση του. 
β) Κάθε άλλο στοιχείο (όπως π.χ. βιβλιάριο ασφάλισης κ.λπ.) που ήθελε 

τυχόν ζητηθεί από το τµήµα σχετικά µε το αντικείµενο απασχόλησης του 
ασκούµενου κατά την πρακτική άσκηση. 

6. Ο προϊστάµενος του τµήµατος στον οποίο υποβάλλονται τα 
δικαιολογητικά πρακτικής άσκησης αποφασίζει για την αποδοχή ή 
απόρριψη τους. 
Σε περίπτωση απόρριψης το συµβούλιο του τµήµατος αποφασίζει µετά από 



αίτηση του ενδιαφερόµενου σπουδαστή οριστικά για τη διάρκεια και το 
αντικείµενο απασχόλησης που πρέπει να ασκηθούν συµπληρωµατικά ή 
ακυρώνει την απόφαση απόρριψης του προϊστάµενου και κάνει δεκτά τα 
δικαιολογητικά. 
 

Άρθρο 6. 
Τύπος και περιεχόµενο βιβλίου πρακτικής άσκησης. 

1. Η µορφή και το περιεχόµενο του βιβλίου πρακτικής άσκησης των 
σπουδαστών στο επάγγελµα καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

2. Λεπτοµέρειες για την πρακτική άσκησης των σπουδαστών στο επάγγελµα 
ρυθµίζονται στους εσωτερικούς κανονισµούς των Τ.Ε.Ι. 
 

Άρθρο 7. 
Η άσκηση εποπτείας από τα µέλη του Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. πραγµατοποιείται στα 

πλαίσια του διδακτικού τους έργου στα ιδρύµατα και θεωρείται ως κανονική 
διδακτική απασχόληση και αντιστοιχεί µε δυο ώρες εβδοµαδιαίας διδακτικής 
απασχόλησης. 
Για την ενδεχόµενη µετακίνηση εκτός έδρας για άσκηση εποπτείας ισχύουν 

οι κείµενες διατάξεις. 
Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη 

δηµοσίευση και εκτέλεση αυτού του ∆ιατάγµατος 
 

Αθήνα 20 Μαρτίου 1985 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΥΡΑΣ 

 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ 
 

ΕΘΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ 

 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 

1.2. Εγκύκλιοι - Αποφάσεις  
 
1.2.1. Καθορισµός περιόδων και τοµέων πρακτικής άσκησης 
 
Με την εγκύκλιο οδηγία Ε5/332/22-1-86 του Υπουργού Παιδείας, αφενός µεν 
καθιερώνονται δύο συγκεκριµένες περίοδοι πρακτικής άσκησης στο δηµόσιο 
τοµέα, (1/4-30/9 και 1/10-31/3, του επόµενου έτους), αφετέρου τονίζεται η 
σπουδαιότητα αλλά και η σηµασία της πρακτικής άσκησης στον ιδιωτικό 
τοµέα. 
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣ/ΤΩΝ Αθήνα 22-11986  



ΕΥ/ΤΕΙ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Ε5/332 
 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΠΡΟΣ 

Μητροπόλεως 15 Όλα τα Τ.Ε.Ι. και 
101 85 ΑΘΗΝΑ Παραρτήµατα τους 
Πληροφορίες:∆.Τυµπής  
Τηλέφωνο:3250-723 
 
ΘΕΜΑ: Πρακτική άσκηση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. 
 
Σχετικά µε τη πρακτική άσκηση των σπουδαστών των ΤΕΙ σας γνωρίζουµε τα 
εξής: 
1. Η εξάµηνη πρακτική άσκηση, σε καθορισµένες θέσεις του δηµοσίου και 
ιδιωτικού τοµέα, θα διεξάγεται πλέον µόνο σε δυο συγκεκριµένες χρονικές 
περιόδους που είναι: για τους σπουδαστές που αποφοιτούν Φεβρουάριο, από 1 
Απριλίου µέχρι 30 Σεπτεµβρίου και για τους σπουδαστές που αποφοιτούν 
Ιούνιο, από 1 Οκτωβρίου µέχρι 31 Μαρτίου. 
Ο καθορισµός των δυο αυτών περιόδων κρίνεται, αναγκαίος, για λόγους 
καλύτερου προγραµµατισµού και οργάνωσης της πρακτικής άσκησης 
(συνεννόηση και συντονισµός ενεργειών µεταξύ των Τµηµάτων για την 
κατανοµή των σπουδαστών στις θέσεις κ.λπ.). 
Ειδικά για τον ιδιωτικό τοµέα, εφόσον η θέση για την πρακτική άσκηση 
εξασφαλίζεται από τον ενδιαφερόµενο, δεν ισχύουν τα προηγούµενα χρονικά 
πλαίσια, δηλαδή, η πρακτική άσκηση µπορεί να αρχίζει αµέσως µετά το πέρας 
των εξετάσεων τον τελευταίου εξάµηνου σπουδών και πάντως σύµφωνα µε τις 
προϋποθέσεις της παραγρ. 6 του άρθρου 4 του Π.∆. 174/85. 
2. Η ανωτέρω εξάµηνη πρακτική άσκηση πραγµατοποιείται µετά το τελευταίο 
εξάµηνο σπουδών και εφόσον ο σπουδαστής έχει παρακολουθήσει µε επιτυχία 
το σύνολο των  µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών του. 
Κατεξαίρεση µπορεί να οφείλει µέχρι τρία το πολύ, µαθήµατα και πάντως όχι 
µαθήµατα ειδικότητας. 
Για την περίοδο 1/4/86 - 30/9/86, η εξάµηνη πρακτική άσκηση 
πραγµατοποιείται, µετά το τελευταίο εξάµηνο σπουδών και εφόσον ο 
σπουδαστής έχει παρακολουθήσει µε επιτυχία τα 2/3 του συνόλου των 
µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών του. 
Ειδικά για τους σπουδαστές των Σχολών Επαγγελµάτων Υγείας και 
Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) στο ανωτέρω ποσοστό µαθηµάτων (2/3) περιλαµβάνεται 
και το σύνολο των µαθηµάτων ειδικότητας. 
Για την περίοδο 1/10/86 -31/3/87, η εξάµηνη πρακτική άσκηση 
πραγµατοποιείται µετά το τελευταίο εξάµηνο σπουδών και εφόσον ο 
σπουδαστής έχει παρακολουθήσει µε επιτυχία τα 2/3 του συνόλου των 
µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών του, συµπεριλαµβανοµένου στο 
ανωτέρω ποσοστό, του συνόλου των µαθηµάτων ειδικότητας. 
Σε κάθε περίπτωση, τα µαθήµατα ειδικότητας καθορίζονται από το Τµήµα.  
3. Η δίµηνη πρακτική άσκηση θα πραγµατοποιείται πλέον εφόσον το Τµήµα 
έχει αποφασίσει για τη διεξαγωγή της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 
παραγρ. 1, εδάφιο α, του Π.∆. 174/85, και εφόσον δεν δυσχεραίνει τη 
διεξαγωγή της εξάµηνης, συνεχούς πρακτικής άσκησης και πάντως όχι σε 
θέσεις και χώρους που έχουν προβλεφτεί για την πραγµατοποίηση της 
εξάµηνης πρακτικής άσκησης, αλλά σε θέσεις και χώρους που το Τµήµα 
εξασφαλίζει µέσω της επιτροπής πρακτικής άσκησης που λειτουργεί σ' αυτό. 



Τονίζεται πως η δίµηνη πρακτική άσκηση, εφόσον έχει αποφασιστεί η 
διεξαγωγή της από το Τµήµα, σύµφωνα µε τα προηγούµενα είναι υποχρεωτική 
για όλους τους σπουδαστές. 
4. Οποιαδήποτε πρακτική άσκηση έγινε στο παρελθόν, µε έγκριση του 
Τµήµατος ή της Σχολής, θα προσµετρηθεί και θα ολοκληρωθεί µέχρι τη 
συµπλήρωση πρακτικής άσκησης έξη µηνών. 
5. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει τα Τµήµατα να µεριµνήσουν για την άσκηση 
εποπτείας στους ασκούµενους, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της 
παραγρ. 4 του άρθρου 4 και του άρθρου 7 του Π.∆. 174/85. Για την άσκηση 
εποπτείας θα χρησιµοποιηθούν µέλη του τακτικού αλλά και έκτακτου Ε.Π. των 
ΤΕΙ όλων των βαθµίδων. 
Κάθε επόπτης εκπαιδευτικός εποπτεύει 10-15 ασκούµενους, πρέπει να 
πραγµατοποιήσει τουλάχιστον έξη επισκέψεις στο εξάµηνο της πρακτικής 
άσκησης σε κάθε ασκούµενο που εποπτεύει και συντάσσει αναφορά προς το 
Τµήµα µετά από κάθε επίσκεψη. Η εποπτεία της πρακτικής άσκησης 
εφαρµόζεται ανάλογα και στην περίπτωση της δίµηνης πρακτικής άσκησης. 
6. Θα πρέπει να ενεργοποιηθούν σ' όλα τα Τµήµατα οι επιτροπές 
πρακτικής άσκησης που προβλέπει η παραγρ. 5 του άρθρου 4 του Π.∆. 
174/85, όπως ζητήθηκε από την Ε.Υ/ ΤΕΙ µε το έγγραφο 55/6342/11-11-85 και 
να µας ενηµερώσετε για τη σύνθεση τους, σε κάθε περίπτωση. 
Επίσης οι επιτροπές πρακτικής άσκησης θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες 
και απαντήσεις στους σπουδαστές, για θέµατα πρακτικής άσκησης. 
7. Τα τµήµατα θα πρέπει να µας υποβάλλουν, το αργότερο µέχρι 10/2/86, τις 
προτάσεις τους για τα περιγράµµατα πρακτικής άσκησης, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 4 του Π.∆. 174/85, µε κοινοποίηση στο 
Ι.Τ.Ε. 
8. Επειδή είναι απαραίτητη η τήρηση βιβλίου πρακτικής άσκησης από τους 
ασκούµενους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 5 του Π ∆. 
174/85, προκειµένου να προχωρήσουµε στην εκτύπωση ενιαίου βιβλίου για 
όλα τα Τ.Ε.Ι., να µας υποβάλλετε τις προτάσεις σας το συντοµότερο. 
9. Επισηµαίνουµε πως θα πρέπει να δοθεί αποκλειστική προτεραιότητα στην 
πρακτική άσκηση των σπουδαστών στον ιδιωτικό τοµέα, που είναι και ο 
φυσικός χώρος της µελλοντικής επαγγελµατικής απασχόλησης του 
µεγαλύτερου αριθµού ειδικοτήτων των Τµηµάτων των Τ.Ε.Ι. 
10Τέλος σηµειώνουµε ότι οι προγραµµατισµένες θέσεις τόσο του δηµόσιου όσο 
και του ιδιωτικού τοµέα αφορούν στην εξάµηνη συνεχή πρακτική άσκηση. 
Ειδικά για το δηµόσιο τοµέα η κατανοµή των σπουδαστών σε θέσεις πρακτικής 
άσκησης θα γίνει µε βάση τις αποφάσεις που θα σας στείλουµε. 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ 
 

 
 
1.2.2. Επισηµάνσεις και αναλυτικές οδηγίες εφαρµογής της 
πρακτικής άσκησης. 
 
Με την εγκύκλιο οδηγία Ε5/3196/10-5-87 (η δεύτερη κατά σειρά του Υπουργού 
Παιδείας), δίδονται πρόσθετες διευκρινίσεις, γίνονται επισηµάνσεις και αναλύο-
νται επί µέρους ζητήµατα εφαρµογής της πρακτικής άσκησης, µετά από την 
εµπειρία των δυο πρώτων εξαµηνιαίων προγραµµάτων, 1/4/86 - 30/9/86 
και 1/10/86 -31/3/87. 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τ.Ε.Ι  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ     
 

Αθήνα, 14.5.1987                
Αριθ. πρωτ.  Ε5/3196 

Βαθµός προτερ..ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
 
ΘΕΜΑ: Πρακτική άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. 
Σε συνέχεια της Ε5/332/22.1.86 οδηγίας µας για την πρακτική άσκηση των 

σπουδαστών των Τ.Ε.Ι. και επειδή υποβάλλονται διαρκώς στην υπηρεσία µας 
πολλά ερωτήµατα σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας διευκρινίζουµε τα 
εξής: 

1. Όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 2 της Ε5/332/86 οδηγίας µας, η 
πρακτική άσκηση πραγµατοποιείται µετά το τελευταίο εξάµηνο σπουδών και 
εφόσον ο σπουδαστής έχει παρακολουθήσει µε επιτυχία το σύνολο των 
µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών του. Κατεξαίρεση µπορεί να οφείλει 
µέχρι τρία, το πολύ µαθήµατα και πάντως όχι µαθήµατα ειδικότητας. Τα 
µαθήµατα ειδικότητας που ήδη έχουν καθοριστεί από το κάθε Τµήµα, πρέπει να 
τα γνωρίζουν έγκαιρα οι σπουδαστές, ώστε να διαµορφώνουν ανάλογα το 
ατοµικό τους πρόγραµµα. 

2. Σχετικά µε την διεξαγωγή της δίµηνης πρακτικής άσκησης, ισχύουν αυτά 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3 της Ε5/332/86 οδηγίας µας. 

3. Από την περίοδο που ήδη άρχισε, δηλαδή από 1/4—30/9/87 παύει να 
ισχύει η παράγραφος 4 της Ε5/332/86 οδηγίας µας, σχετικά µε την 
αναγνώριση πρακτικής άσκησης που έγινε στο παρελθόν, µε έγκριση του 
Τµήµατος ή της Σχολής.  Έτσι, τώρα πια, όλοι οι σπουδαστές έχουν 
υποχρέωση για εξάµηνη πρακτική άσκηση, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 
της παρούσας, εκτός αν το Τµήµα έχει αποφασίσει και τη διεξαγωγή δίµηνης 
πρακτικής άσκησης, σύµφωνα µε την έννοια της προηγούµενης παραγράφου 
2 της παρούσας. 

4. Επισηµαίνουµε ότι, η άσκηση εποπτείας στους ασκούµενους, που άλλωστε 
προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 και του άρθρου! 
του Π.∆. 174/85, γίνεται πληµµελώς ή για πολλά Τµήµατα είναι ανύπαρκτη. Οι 
αρνητικές επιπτώσεις, τόσο για το θεσµό της πρακτικής άσκησης όσο και τους 
στόχους που υπηρετεί είναι προφανείς. Για το λόγο αυτό, παρακαλούµε και 
πάλι, όπως τα Τµήµατα προχωρήσουν άµεσα, στη οργάνωση άσκησης 
εποπτείας των σπουδαστών τους, χρησιµοποιώντας τόσο το τακτικό όσο και το 
έκτακτο Ε.Π., όλων των βαθµίδων, αξιοποιώντας ειδικά τις διατάξεις του άρθρου 
7 του Π.∆. 174/85, που προαναφέραµε. 
Επιπλέον σηµειώνουµε ότι θα πρέπει, στην κατάρτιση των προϋπολογισµών 

των ιδρυµάτων να γίνουν οι σχετικές προβλέψεις, για την αντιµετώπιση των 
δαπανών µετακίνησης, εκτός έδρας, του εκπαιδευτικού προσωπικού, για την 
άσκηση εποπτείας των σπουδαστών. 

5. Η τοποθέτηση των σπουδαστών για πρακτική άσκηση στον ∆ηµόσιο 
τοµέα, γίνεται από τα Τµήµατα, σε θέσεις που τους κατανέµονται, µε σχετικά 
έγγραφα, από την Υπηρεσία, µας. 

 Ήδη, για την περίοδο αυτή, όλα τα έγγραφα κατανοµής των θέσεων αυτών, 
περιέχονται στα Ε5/1755/17.3.87 και Ε5/2523/14.4.87 τηλετυπήµατα µας, που 
σας έχουν ήδη σταλεί. Οποιαδήποτε αλλαγή για τις θέσεις αυτές, πρέπει να 
γίνεται µόνο µετά από συνεννόηση και έγκριση της υπηρεσίας µας. Ουδεµία 



άλλη αλλαγή ή τροποποίηση επιτρέπεται, διότι καθυστερεί η έναρξη και 
δυσχεραίνεται η διεξαγωγή του προγράµµατος της πρακτικής άσκησης. 

6. Τα Τµήµατα πρέπει να φροντίζουν ώστε, η τοποθέτηση των σπουδαστών 
τους στις θέσεις πρακτικής άσκησης του ∆ηµόσιου τοµέα, να γίνεται έγκαιρα 
και πριν από την έναρξη των περιόδων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι, έχουν 
παρατηρηθεί σηµαντικές καθυστερήσεις στην έναρξη του προγράµµατος της 
πρακτικής άσκησης µέχρι τώρα κυρίως µε ευθύνη των επιτρόπων πρακτικής 
άσκησης των Τµηµάτων. 

7. Σπουδαστής, ο οποίος τοποθετείται, από το Τµήµα του σε θέση πρακτικής 
άσκησης του ∆ηµόσιου τοµέα και δεν παρουσιάζεται το αργότερο εντός (10) 
δέκα ηµερών, από την έναρξη του   προγράµµατος της πρακτικής άσκησης, 
αποκλείεται από τη θέση αυτή, η οποία αποδεσµεύεται και µπορεί να 
διατεθεί για κάλυψη άλλων αναγκών. 

Ο σπουδαστής αυτός κάνει πια πρακτική άσκηση, εφόσον θέλει στον 
∆ηµόσιο τοµέα, µε την έναρξη της επόµενης περιόδου. 

8. Η Επιτροπή πρακτικής άσκησης του κάθε Τµήµατος τηρεί και 
ενηµερώνει τους συνηµµένους τρεις πίνακες-υποδείγµατα. Αντίγραφα από τους 
πίνακες-υποδείγµατα 2 και 3 υποβάλλονται στην υπηρεσία µας, συγκεντρωτικά 
κατά Σχολή, το αργότερο µέσα σε ένα µήνα από την έναρξη της κάθε 
περιόδου πρακτικής άσκησης. 
Ειδικά για την περίοδο πρακτική άσκησης που διανύουµε (1/4 -30/9/87) οι 

πίνακες αυτοί θα πρέπει να έλθουν στην Υπηρεσία µας µέχρι τέλος Μαΐου 
1987. 

9. Υπενθυµίζουµε ότι, η αποζηµίωση των ασκουµένων στο ∆ηµόσιο Τοµέα 
καθορίζεται από την Ε5/1258/86 (ΦΕΚ 133/τ.Β'/27.3.86 και ΦΕΚ 456/τ.Β '/Π. 
7.86) ενώ στον Ιδιωτικό τοµέα, από τις  Ε5/1797/86  (Φ.Ε.Κ. 183/τ.Β'/14.4.86) 
και  Ε5/4825/86  (ΦΕΚ 453/τ.Β '/16.7,86) αποφάσεις, που ήδη υπάρχουν σ' 
όλα τα Τµήµατα. Η ασφαλιστική κάλυψη είναι ενιαία, τόσο για τον ∆ηµόσιο όσο 
και για τον Ιδιωτικό τοµέα και καθορίζεται από την Ε5/1303/86 (ΦΕΚ 
168/τ.Β'/10.4.86) απόφαση (καταβολή υπέρ του ΙΚΑ εισφοράς 1% επί της 
αποζηµιώσεως). 

10. Σηµειώνουµε και πάλι πως τα Τµήµατα, µέσω των επιτρόπων πρακτικής 
άσκησης που λειτουργούν σ' αυτά, θα πρέπει να παρέχουν κάθε πληροφορία 
και ενηµέρωση σχετικά µε την πρακτική άσκηση και ειδικότερα µε: α) το ύψος 
της προβλεπόµενης κατά περίπτωση αποζηµίωσης β) το ασφαλιστικό καθεστώς 
που ισχύει κατά τη διάρκεια πρακτικής άσκησης γ) τις διατάξεις του Π.∆. 174/85 
(ΦΕΚ 59/τ.Α '/29.3.85) και τις σχετικές οδηγίες που περιέχονται στο έγγραφο 
Ε5/332/86 καθώς και το παρόν δ) τον εφοδιασµό τους µε όλα τα σχετικά 
έντυπα για την διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης (σχετική βεβαίωση, βιβλίο 
Π.Α.,Ειδική Σύµβαση Εργασίας, όπου απαιτείται κ.λπ.) ε) τις θέσεις που 
κατανέµονται στο Τµήµα µε τα εκάστοτε έγγραφα-οδηγίες µας. 
Για διάφορα προβλήµατα που πιθανόν υπάρχουν, οι Επιτροπές πρακτικής 

άσκησης ν' απευθύνονται στο συντονιστικό όργανο πρακτικής άσκησης, που 
λειτουργεί σε κάθε Τ.Ε.Ι. (Ε5/4986/86 έγγραφο) και το οποίο σε εσωτερικό 
επίπεδο συντονίζει και καθοδηγεί τις Επιτροπές ενώ σε εξωτερικό φροντίζει και 
υλοποιεί την σύνδεση των Τ.Ε.Ι. µε τον ευρύτερο κοινωνικοοικονοµικό 
περίγυρο τους. 

 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ     

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
 



1.2.3.  Ίδρυση συντονιστικού οργάνου ανά Τ.Ε.Ι., για την πρακτική άσκηση 
 
Με το Ε5/4986/21.6.86 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας καθιερώνεται το συντο-
νιστικό όργανο σε επίπεδο Τ.Ε.Ι., για τα θέµατα της πρακτικής άσκησης των 
σπουδαστών του κάθε Ιδρύµατος. 
Κύρια αρµοδιότητα αυτού του οργάνου είναι η ενιαία, προς τα έξω, έκφραση του 
κάθε Ιδρύµατος σε ό,τι αφορά στην πρακτική άσκηση των σπουδαστών του. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ  
ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΙ · 
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ                                             

  
Αθήνα 21 Ιουνίου 19861 

Αριθµ. Πρωτ Ε5/4986 
 

ΠΡΟΣ Όλους τους Προέδρους των ΤΕΙ 
ΚΟΙΝ.Σ.Ε.Β  

Ξενοφώντος 5    
105 57 ΑΘΗΝΑ 

 
 
ΘΕΜΑ: Πρακτική άσκηση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. 
 

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ 
 
Όπως είναι γνωστό βασικός στόχος των ΤΕΙ όπως προδιαγράφεται στον Ν. 
1404/83 είναι η σύνδεση τους µε τον κοινωνικό και οικονοµικό περίγυρο τους και 
ειδικότερα η σύνδεση τους µε τη παραγωγική διαδικασία όλων των τοµέων 
(πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής). 
Ένα καθοριστικό και άµεσο στοιχείο στην σύνδεση αυτή αποτελεί η πρακτική 
άσκηση των σπουδαστών µε την οποία γίνεται η προβολή και συµµετοχή των 
Ιδρυµάτων στην παραγωγική διαδικασία. 
Μέσα στα παραπάνω πλαίσια και για την καλύτερη οργάνωση του θεσµού της 
πρακτικής άσκησης παρακαλούµε να συστήσετε συντονιστικό όργανο πρακτικής 
άσκησης στο ΤΕΙ σας το οποίο: 
α) Συγκροτείται από µέλη επιτροπών πρακτικής άσκησης που ήδη λειτουργούν 
στο κάθε τµήµα του ΤΕΙ σας µε εκπροσώπηση όλων των Σχολών. 
β) Είναι τουλάχιστον τετραµελές και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να έχει 
πάνω από έξι µέλη µε συµµετοχή ενός εκπροσώπου των σπουδαστών. Στο 
όργανο αυτό συµµετέχει επίσης και εκπρόσωπος της Βιοµηχανίας. (ΣΕΒ, 
περιφερειακές οργανώσεις ή κλαδικές του), που δεν συµπεριλαµβάνεται στα 
παραπάνω όρια. 
Οι αρµοδιότητες του οργάνου αυτού είναι 
α) Επαφές µε τις βιοµηχανίες, βιοτεχνίες κ.λπ., του γεωγραφικού χώρου του ΤΕΙ 
σας για την αναζήτηση και δηµιουργία θέσεων πρακτικής άσκησης των 
σπουδαστών 
β) Σε συνεργασία µε τις επιτροπές πρακτικής άσκησης των τµηµάτων 
καταγράφουν και κωδικοποιούν τις παραπάνω θέσεις τις οποίες και 
αποστέλλουν στην ΕΥ/ΤΕΙ. 
Οι τοποθετήσεις των σπουδαστών στις θέσεις αυτές γίνονται από τις επιτροπές 
πρακτικής άσκησης των τµηµάτων τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
περίπτωσης Β του άρθρου 5 της υπουργικής απόφασης Ε5/1585/84 «Εσωτερική 



διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία των ΤΕΙ» καθώς και της παραγράφου 2 του 
Ε5/1652/18.3.86 ΤΕΛΕΞ της ΕΥ/ΤΕΙ. 
Την ευθύνη για τη σύσταση του οργάνου έχει ο πρόεδρος του συµβουλίου ΤΕΙ 
και σε περίπτωση κωλύµατος του ο αντιπρόεδρος. Η σύσταση αυτή πρέπει να 
γίνει µέσα σε µια εβδοµάδα από την λήψη του εγγράφου αυτού και αµέσως µετά 
την συγκρότησή του να γνωσθούν µε telex τα µέλη του στην  ΕΥ/ΤΕΙ. 

                 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
Φ.ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
 
2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. 
2.2. Οδηγίες ΙΚΑ για την ασφάλιση σπουδαστών ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της 

πρακτικής άσκησης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
 
2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής 
άσκησης. 
 
Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύµφωνα µε το Π.∆. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) 
παρέχεται ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη. Με την κοινή 
απόφαση Ε5/1303/3.3.86 που ακολουθεί, καθιερώνεται και παρέχεται, πέρα από 
την προαναφερόµενη περίθαλψη, ασφάλιση των σπουδαστών κατά το χρόνο 
που πραγµατοποιούν την πρακτική τους άσκηση, κατά κινδύνου ατυχήµατος, 
(επαγγελµατικός κίνδυνος). 
Η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται σε ποσοστό 1% επί της καταβαλλόµενης 
κάθε φορά αποζηµίωσης στον ασκούµενο σπουδαστή. 
Τέλος µε την ίδια απόφαση, ρυθµίζονται οι όροι και προϋποθέσεις 
αποζηµίωσης, σε περίπτωση ατυχήµατος. 
 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΑΘΗΝΑ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1986, Τεύχος ∆εύτερο, Αριθµός Φύλλου 168 
Αριθ. Ε5/1303. 
 
Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους 
άσκησης. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1351/83 «Εισαγωγή σπουδαστών 

στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». 
2. Τις διατάξεις τον άρθρου 24 του Ν. 1404/83 «∆οµή και λειτουργία των 
Τ.Ε.Ι». 
3. Το Π.∆. 174/84 (ΦΕΚ. 59/τ.Α '/'29.3.84) « Άσκηση στο επάγγελµα των 

σπουδαστών των Τ.Ε.Ι». 
4. Το Π.∆. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α '/8.5.84) «Ιατροφαρµακευτική και 

νοσοκοµειακή περίθαλψη σπουδαστών Τ.Ε.Ι.». 
5. Τη σχετική γνωµοδότηση της Νοµικής ∆/νσης του ΥΠΕΠΘ. 
6. Την αριθ. Φ.3257/ΕΙ/2244/83 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής 

Παιδείας & Θρησκευµάτων και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 
379/τ.Β'/30.6.83). 

7. Τη ανάγκη της εκπαίδευσης και πρακτική άσκησης των σπουδαστών της 
Τριτοβάθµιας Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, προκειµένου ν' 
αποκτήσουν την απαιτούµενη επαγγελµατική εµπειρία. 

8. Την 748/7.8.85 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, 
Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς» (ΦΕΚ487/Β), αποφασίζουµε: 

1. Υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. κατά του κινδύνου του 
ατυχήµατος, σύµφωνα µε τη ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία, οι σπουδαστές 
της Τριτοβάθµιας Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης κατά το χρόνο 
της πρακτικής τους άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα 
και σε υπηρεσίες του δηµόσιου και των Ν.Π.∆.∆. καθώς και επιχειρήσεις και 



οργανισµούς που ορίζονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του Ν. 
1256/82.  

2. Η ασφαλιστική εισφορά κατά επαγγελµατικού κινδύνου, υπολογίζεται σε 
ποσοστό 1% επί της καταβαλλόµενης κάθε φορά αποζηµίωσης στον 
ασκούµενο σπουδαστή και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Α.Ν. 
1846/51. 

3. Στους σπουδαστές της παραγράφου 1 της απόφασης αυτής, το ΙΚΑ 
χορηγεί από την πρώτη ηµέρα της ασφάλισης τους, σε περίπτωση εργατικού 
ατυχήµατος και σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις της 
νοµοθεσίας του: 
α) Τα προβλεπόµενα από τις σχετικές διατάξεις του Α.Ν. 1846/51 και των 

σχετικών κανονισµών" του ΙΚΑ, επιδόµατα ατυχήµατος. 
β) Σύνταξη αναπηρίας, σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος. Επί πλέον, σε 

περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου, που οφείλεται σε εργατικό ατύχηµα, 
το ΙΚΑ χορηγεί στα κατά τη νοµοθεσία αυτού µέλη της οικογενείας του 
ασφαλισµένου και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
νοµοθεσίας του, σύνταξη και έξοδα κηδείας. 

4. Η ισχύς της απόφασης αυτής ορίζεται από 1.1.1985 και για τις περιπτώσεις 
που δεν έχουν καταβληθεί οι προβλεπόµενες από την κοινή απόφαση Φ. 
3257/Ε1/2244/83 ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ για κάλυψη των 
ασκούµενων σε περίπτωση ασθένειας. 

5. Καταργείται µε  την παρούσα,   η  κοινή  απόφαση Φ. 3257/Ε1/2244/83 
(ΦΕΚ 379/τ.Α '/30.6.83) των Υπουργών Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 

 
Αθήνα, 3 Μαρτίου 1986 

 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 
ΥΦ/ΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                  ΕΘΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ 

 ΘΡΗΣ/ΤΩΝ 
ΙΩΑΝ. ΦΛΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
 ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ 

 
 
2.2. Οδηγίες ΙΚΑ για την ασφάλιση σπουδαστών ΤΕΙ κατά τη διάρκεια 

της πρακτικής άσκησης. 
 
Σε εφαρµογή  της απόφασης  Ε5/1303/86 εκδόθηκε η εγκύκλιος αριθµός 
100/124/29.5.86 από τη ∆ιοίκηση του ΙΚΑ που ακολουθεί και η οποία εξειδικεύει 
την διαδικασία ασφάλισης κατά επαγγελµατικού κινδύνου των πρακτικά α-
σκούµενων σπουδαστών. Έτσι, σύµφωνα µε την εγκύκλιο: 
α) Οι ασφαλιστικές εισφορές (1%) επί της καταβαλλόµενης κάθε φορά αποζηµί-
ωσης, καταβάλλονται από τον εργοδότη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
νοµοθεσίας του Ιδρύµατος, για τον τρόπο είσπραξης των εισφορών. 

β) Οι πρακτικά ασκούµενοι σπουδαστές απογράφονται σαν ασφαλισµένοι στα 
µητρώα του Ιδρύµατος και εφοδιάζονται µε ασφαλιστικά βιβλιάρια, που έχουν 
στην πρώτη σελίδα την ένδειξη «Ασφάλιση Κινδύνου Ατυχήµατος». 

γ) Σύµφωνα µε την παραπάνω παράγραφο (α) στα βιβλιάρια αυτά θα 
επικολλώνται ανάλογα ένσηµα, που στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι 
ασθένειας. 



δ) Οι ηµέρες εργασίας που αναφέρονται στα βιβλιάρια δεν ανακεφαλαιώνονται 
και οι ηµέρες ασφάλισης δεν λαµβάνονται υπόψη σε καµία άλλη περίπτωση. 

ε) Τέλος, καθορίζονται οι παροχές και η διαδικασία χορήγησης αυτών, στην 
περίπτωση ατυχήµατος 

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Μαΐου 1986 
Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ                Α24/35 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 100 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ  
Ταχ. ∆/νση: Αγ. Κων/νου 8,   
10241 ΑΘΗΝΑ                                    ΠΡΟΣ 
Πληροφορίες: Παπαδάκη                   Τους αποδέκτες του                                
Τηλέφωνο: 52.32.285                            Πίνακα Α’ 
 
ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στο ΙΚΑ κατά του κινδύνου ατυχήµατος των σπουδαστών 
Τριτοβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της πρακτικής 
τους άσκησης». 
ΣΧΕΤ.: Η µε αριθµ. 112/1983 εγκύκλιος και η 117/1983 διορθωτικής αυτής. 

 
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 

56/28.4.1983/τ.Α ') δόθηκε η δυνατότητα στους σπουδαστές της Τριτοβάθµιας 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης να ασκούνται πρακτικά, τοποθετούµενοι σε 
δηµόσιες υπηρεσίες, Οργανισµούς, ΝΠ∆∆ και επιχειρήσεις τον δηµοσίου τοµέα, 
όπως αυτές προσδιορίζονται µε την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982. Γι' 
αυτή την απασχόληση τους, µε τα εδαφ. β' και γ' του παραπάνω νόµου 
(1351/83) ορίστηκε ότι οι σπουδαστές θα παίρνουν αποζηµίωση και θα 
υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ για περιπτώσεις ατυχήµατος και 
ασθένειας. 
Κατ' εξουσιοδότηση δε του εδαφ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 12 αυτού του 

νόµου (1351/83) εκδόθηκε η µε αριθµό Φ. 3257/Ε1/2244/9.6.1983 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 379/30.6.1983,/τ.Β'), που ρύθµισε τις 
λεπτοµέρειες της υλοποίησης της ασφάλισης των παραπάνω σπουδαστών για 
τους κλάδους παροχών ασθενείας και µητρότητας σε είδος και σε χρήµα και 
κατά του κινδύνου ατυχήµατος. 
Οι παραπάνω διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 1351/83, της 

παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/82 καθώς και της κοινής υπουργικής 
απόφασης κοινοποιήθηκαν µε την παραπάνω σχετική εγκύκλιο 112/1983, µε 
την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρµογή τους. 

Ήδη µε την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούµε: 1) τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 24 και της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 
173/24.11.1983/τ.Α'), 2) τις διατάξεις του άρθρου 2, άρθρου 4, της παρ. 4 του 
άρθρου 5 και του άρθρου 7 του Π.∆. 174/1985 (ΦΕΚ 59/29.3.1985, τ.Α '), 3) τις 
διατάξεις του στοιχ. α' της παρ. 2, & της παρ. 3 τον άρθρου 1 του Π.∆. 185/1984 
(ΦΕΚ 61/8.5.1984, τ.Α'), 4) τις διατάξεις των κοινών αποφάσεων: α-
Ε5/1258/25.2.1986 των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και 
∆ηµόσιας Τάξης και Εθνικής Οικονοµίας (ΦΕΚ 133/τ.Β') β.-
Ε5/1797/20.3.1986 των Υπουργών Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων και 
Εργασίας (Φ.Ε.Κ. 183/14.4.86/τ.Β') και γ. Ε5/1303/3.3.1986 των Υπουργών 
Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 



Ασφαλίσεων (Φ.Ε.Κ. 168/τΑ '/86). Τις διατάξεις της µε αριθ. 30317/14.2.1986 
απόφασης του Υπουργού Εργασίας (Φ.Ε.Κ. 116/19.3.1986/τ.Β'), 6) Το 
έγγραφο Ε5/332/22.1.1986 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων (ΕΥ/ΤΕΙ, Τµήµα Προγραµµάτων & Μελετών) και τέλος 7) 
Υπόδειγµα της Ειδικής Σύµβασης Εργασίας για πρακτική άσκηση σπουδαστών 
ΤΕΙ και παρέχουµε τις παρακάτω οδηγίες: 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις τον στοιχ. α' της παρ. 1 του άρθρον 12 του Ν. 
1351/1983 ( που όµως προειπώθηκε κοινοποιήθηκαν µε την 112/83 εγκύκλιο) 
και αυτές της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 1404/1983, οι σπουδαστές της 
Τριτοβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, προκειµένου να ασκηθούν 
πρακτικά στο επάγγελµα τους, θα τοποθετούνται, σε δηµόσιες υπηρεσίες, 
Οργανισµούς, ΝΠ∆∆ και επιχειρήσεις του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτές 
προσδιορίζονται µε την παρ, 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 καθώς επίσης 
και σε θέσεις του ιδιωτικού τοµέα, που δηµιουργούνται µε πρωτοβουλία είτε 
ιδιωτικών φορέων είτε της πολιτείας. Σύµφωνα δε µε τις διατάξεις της µε αριθµό 
30317/14.2.1986 απόφασης του Υπουργού Εργασίας όλες οι παραπάνω 
επιχειρήσεις είναι δυνατό να επιδοτούνται από τον Οργανισµό Απασχόλησης 
Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆) µε ποσό µέχρι και 50% του ηµεροµίσθιου 
ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά. 

Η άσκηση αυτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.∆. 174/83, 
θα διαρκεί οκτώ (8) µήνες για όλους τους σπουδαστές των ΤΕΙ και θα 
χωρίζεται σε δυο περιόδους, από 'τις οποίες η πρώτη θα διαρκεί δύο (2) µήνες 
και θα πραγµατοποιείται, εκτός του χρόνου των µαθηµάτων, µετά το τέταρτο ή 
πέµπτο εξάµηνο σπουδών, η δεύτερη δε θα διαρκεί έξι (6) µήνες και θα 
πραγµατοποιείται µετά το τελευταίο εξάµηνο σπουδών. 
Με το Ε5/332/22.1.1986 έγγραφο του (που σας κοινοποιείται) το Υπουργείο 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων έδωσε οδηγίες σχετικές για την κατά τα 
ανωτέρω πρακτική άσκηση των σπουδαστών. Με βάση αυτές τις οδηγίες η 
δίµηνη πρακτική άσκηση θα πραγµατοποιείται πλέον εφόσον το Τµήµα έχει 
αποφασίσει για τη διεξαγωγή της, σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις (άρθρο 
2, παρ. 1, εδ. α' Π.∆. 174/85) και εφόσον δε δυσχεραίνει τη διεξαγωγή της 
εξάµηνης συνεχούς άσκησης και πάντως όχι σε θέσεις και χώρους που έχουν 
προβλεφθεί για την πραγµατοποίηση της 6µηνης πρακτικής άσκησης, αλλά σε 
θέσεις και χώρους που το τµήµα εξασφαλίζει. Εφόσον όµως έχει αποφασιστεί 
η διεξαγωγή της από το τµήµα είναι υποχρεωτική για όλους τους 
σπουδαστές. 
Η εξάµηνη πρακτική άσκηση πραγµατοποιείται µετά το τελευταίο εξάµηνο 

σπουδών, σε καθορισµένες θέσεις του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και θα 
διεξάγεται σε δυο συγκεκριµένες χρονικές περιόδους που είναι: για τους 
σπουδαστές που αποφοιτούν τον Φεβρουάριο, από 1 Απριλίου µέχρι 3Ο 
Σεπτεµβρίου, για τους σπουδαστές που αποφοιτούν Ιούνιο, από 10 
Οκτωβρίου µέχρι 31 Μαρτίου. Ειδικά για τον ιδιωτικό τοµέα, εφόσον η θέση 
για την πρακτική άσκηση εξασφαλίζεται από τον ενδιαφερόµενο, δεν ισχύουν 
τα προηγούµενα χρονικά πλαίσια, δηλαδή, η πρακτική άσκηση µπορεί να 
αρχίζει αµέσως µετά το τέλος των εξετάσεων του τελευταίου εξαµήνου 
σπουδών. Η άσκηση θα αποδεικνύεται από το βιβλίο πρακτικής άσκησης του 
σπουδαστή, η τήρηση του οποίου είναι απαραίτητη. 
Για την απασχόληση τους αυτή (πρακτική άσκηση) οι παραπάνω 

σπουδαστές θα παίρνουν αποζηµίωση, που για µεν του απασχολούµενους 
στο δηµόσιο τοµέα θα είναι ίση µε είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχµές κατά µήνα 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της κοινής απόφασης Ε5/1258/25.2.1986 για δε τους 
απασχολούµενους στον ιδιωτικό τοµέα θα είναι ίση µε ποσοστό 80% επί του 
ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά, µε βάση την 



Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
κοινής απόφασης Ε5/1797/20.3.1986 (ΦΕΚ 183/14.4.86/τ.Β'). 

2. Mε την κοινοποιούµενη απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας & 
Θρησκευµάτων και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που 
εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του εδαφ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 
1351/83 και που έλαβε υπόψη τις διατάξεις όλων των παραπάνω νόµων και 
προεδρικών διαταγµάτων, καθορίστηκε ότι: 
α) Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης τους, όπως αυτή 

καθορίστηκε µε το Π.∆. 174/1985 και το έγγραφο Ε5/332/22.1.1986 του 
Υπουργείου, για όσο χρονικό διάστηµα θα διαρκεί αυτή, θα υπάγονται 
υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΙΚΑ µόνο κατά του κινδύνου ατυχήµατος (όχι 
και για τον κλάδο παροχών ασθενείας και µητρότητας σε είδος και σε χρήµα, 
όπως όριζε η κοινή απόφαση Φ. 3257/ΕΙ/2244/1983 (ΦΕΚ 379/30.6.1983τ.Β.( 
η οποία καταργείται µε την κοινοποιούµενη µε την παρούσα εγκύκλιο κοινή 
απόφαση Ε5/1303/3.3.1986). Η ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή 
περίθαλψη µετά την ψήφιση του Π.∆. 185/84 παρέχεται από την οικεία 
σπουδαστική λέσχη που ιδρύεται σε κάθε ΤΕΙ σαν ΝΠ∆∆ και επιχορηγείται 
από το κράτος, από ειδική πίστωση στον προϋπολογισµό του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
Οι ασφαλιστικές εισφορές για την ασφάλιση των παραπάνω σπουδαστών 

κατά τον επαγγελµατικού κινδύνου υπολογίζονται σε ποσοστό 1% επί της 
καταβαλλοµένης κάθε φορά αποζηµίωσης στον ασκούµενο σπουδαστή και 
καταβάλλεται από τον εργοδότη σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας του 
Ιδρύµατος για τον τρόπο είσπραξης των εισφορών. ∆ηλαδή µε αγορά και 
επικόλληση στα ασφαλιστικά βιβλιάρια ανάλογων ενσήµων που στη 
συγκεκριµένη περίπτωση θα είναι ασθενείας. 
β) Οι σπουδαστές της κατηγορίας αυτής, πρέπει να απογραφούν σαν 
ασφαλισµένοι στα µητρώα του Ιδρύµατος και να εφοδιαστούν µε ασφαλιστικά 
βιβλιάρια, στην πρώτη σελίδα των οποίων θα τεθεί σφραγίδα µε την ένδειξη 
«Ασφάλιση Κινδύνου Ατυχήµατος». Οι ηµέρες εργασίας όµως που θα 
αναφέρονται σ' αυτά δεν θα ανακεφαλαιώνονται και σε καµιά άλλη περίπτωση 
θα λαµβάνονται υπόψη οι ηµέρες ασφάλισης. Τα ασφ/κά αυτά βιβλιάρια θα 
αντικαθίστανται µε κανονικά βιβλιάρια σε περίπτωση ανάληψης εργασίας από 
τα πρόσωπα αυτά, µετά το τέλος της πρακτικής άσκησης τους, για την οποία 
θα υπάγονται στην ασφάλιση του Ιδρύµατος κατά τις διατάξεις της κείµενης 
νοµοθεσίας. 

3. Σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος, θα χορηγούνται στους 
ασφαλισµένους σπουδαστές, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις 
της περί ΙΚΑ σχετικής νοµοθεσίας, οι ακόλουθες παροχές: 
α) η δέουσα ιατρική περίθαλψη 
 β) Επίδοµα ατυχήµατος και 
γ) σύνταξη αναπηρίας, σε περίπτωση που αυτοί κριθούν ανάπηροι µε την 
έννοια της νοµοθεσίας του ΙΚΑ, λόγω του επισυµβάντος σ' αυτούς 
ατυχήµατος. 
Για τη χορήγηση της ιατρικής περίθαλψης και του επιδόµατος ασθενείας, 

λόγω εργατικού ατυχήµατος, ο παθών θα εφοδιάζεται µε ειδικό βιβλιάριο «∆ελτίο 
περιθάλψεως ατυχήµατος» ενώ στην περίπτωση που δικαιωθεί σύνταξης 
αναπηρίας, θα εφοδιαστεί µε ατοµικό βιβλιάριο ασθενείας «∆ελτίο περιθάλψεως 
ατυχήµατος» ενώ στην περίπτωση που δικαιωθεί σύνταξης αναπηρίας, θα 
εφοδιαστεί µε ατοµικό βιβλιάριο ασθενείας κοινού τύπου και θα του 
αναγνωρίζεται ασφαλιστική ικανότητα για τις παροχές ασθενείας σαν 
συνταξιούχου (άρθρο 6 παρ. 1 ΑΝ 1846/51). 
Σε περίπτωση θανάτου τον ασφαλισµένου, που θα οφείλεται σε εργατικό 



ατύχηµα, το Ίδρυµα θα χορηγεί στα δικαιοδόχα µέλη της οικογένειας του 
ασφαλισµένου και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
νοµοθεσίας του, σύνταξη και έξοδα κηδείας. 

4. ∆ιευκρινίζεται ότι ο κατά τα παραπάνω ειδικός τρόπος ασφάλισης των 
σπουδαστών της κατηγορίας αυτής, κατά του κινδύνου ατυχήµατος, ισχύει από 
1/1/1985. Θα διαρκεί δε όσο χρόνο διαρκεί κάθε φορά η πρακτική άσκηση τους. 
Επειδή όµως οι σπουδαστές ιδίως στον ιδιωτικό τοµέα έχουν τη δυνατότητα και 
µόνοι να εξασφαλίσουν θέση για την πρακτική άσκηση τους και δεν θα 
καθορίζονται οι υπηρεσίες ή οι επιχειρήσεις µε απόφαση των αρµόδιων 
Υπουργών, θα πρέπει οι επιχειρήσεις που θα απασχολούν σπουδαστές για 
πρακτική άσκηση να είναι εφοδιασµένες από κάποια βεβαίωση της οικείας 
σχολής ή της επιτροπής πρακτικής άσκησης του τµήµατος που προβλέπει η 
παρ. 5 του άρθρου 4 του Π.∆. 174/85 
Για απασχόληση των σπουδαστών αυτών πριν από την έναρξη της πρακτικής 
άσκησης τους καθώς και για περιόδους µετά τη λήξη της, θα γίνεται ασφάλιση 
αυτών στο ΙΚΑ και το ΤΕΑΜ κανονικά. 

5. Τέλος, σηµειώνουµε ότι, οι ασφαλιστικές εισφορές για την ασφάλιση των 
παραπάνω σπουδαστών, που ανάγονται σε περίοδο από 1/1/1985 και µετά, δεν 
θα επιβαρυνθούν µε πρόσθετα τέλη, αν καταβληθούν µέχρι 30/9/86. 

 
Με εντολή ∆ιοικητή 
Ο ΥΠΟ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΛΥΚ. ΛΙΑΡΟΠΟΥΑΟΣ 
 
 Συνοδευτικά: 
1. Ν. 1404/83 (άρθρα 24 και 31) 
2. Π.Α. 174/85 
3. Π.∆. 185/84 
4. ∆ιυπουργική απόφαση Ε5/1258/86 
5. Η. Ε5/1797/86 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας & 
Θρησκευµάτων και Εργασίας 

6. ΗΕ5/1303/86 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας & 
Θρησκευµάτων και Υγείας Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

7. Απόφαση 30317/14-2-86 του Υπουργού Εργασίας 
8. Η Ε5/332/86 απόφαση του Υπουργού Παιδείας 
9. Υπόδειγµα «Ειδικής Σύµβασης Εργασίας» για πρακτική άσκηση 
σπουδαστών 
Τ.Ε.Ι. 

 
 
 



3. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
3.1. ∆ηµόσιος Τοµέας 

3.1.1. Τρόπος καθορισµού αποζηµίωσης 
3.1.2. Ορισµός αποζηµίωσης 
3.1.3. ∆ιευκρινίσεις για την αποζηµίωση των πρακτικά ασκούµενων 

σπουδαστών στο ∆ηµόσιο τοµέα 
3.2. Ιδιωτικό τοµέας και ΟΤΑ 

3.2.1. Ρύθµιση θεµάτων αποζηµίωσης στον ιδιωτικό τοµέα. 
3.2.2. Οδηγίες ΟΑΕ∆ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού 

τοµέα 
 

3.2.2.1. Βασικές οδηγίες 
3.2.2.2. Συµπληρωµατικές οδηγίες 
 

3.2.3. Πρακτική άσκηση στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
3.2.4. Ειδική Σύµβαση Εργασίας  

 
 
 
 



3. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
  
3.1. ∆ηµόσιος τοµέας 
 
Για τους σκοπούς του προγράµµατος πρακτικής, άσκησης µε τον όρο δηµόσιος 
τοµέας, θεωρείται και περιλαµβάνεται όλος εκείνος ο χώρος, που καθορίζεται 
σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 6 του Ν. 1256/82, εκτός των οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), καθώς και των δηµοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων. 
 
3.1.1. Τρόπος καθορισµού αποζηµίωσης 
 
Το  ύψος  της  αποζηµίωσης,  σύµφωνα  µε  την  παράγραφο  4β  του  
άρθρου 71/Ν.1566/85, που ακολουθεί, καθορίζεται µε κοινές αποφάσεις των 
Υπουργών Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων και Οικονοµικών καθώς και κάθε 
άλλου συναρµόδιου υπουργού. Η αποζηµίωση δε αυτή δεν υπόκειται σε 
κρατήσεις. 
 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΑΘΗΝΑ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1985, 
Τεύχος Πρώτο, Αριθµός Φύλλου 167 
 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1566 
∆οµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και 
άλλες διατάζεις. 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: 

 
Άρθρο 71 

Θέµατα Τ.Ε.Ι. 
 

4.α) Η πρώτη περίοδος του εδαφ. δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 
1351/1983 τροποποιείται ως ακολούθως: 

«β) Η αποζηµίωση των φοιτητών και σπουδαστών που πραγµατοποιούν 
άσκηση στο επάγγελµα καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών και του τυχόν συναρµόδιου 
υπουργού και δεν υπόκειται σε κρατήσεις». 
β) Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 ως προς την αποζηµίωση 

και του άρθρου 3 του ν.δ. 173/1974 (ΦΕΚ 345) της παραγρ. 2 του άρθρου 25 
του ν. 1474/1984 (ΦΕΚ 128) καταργούνται. 
 
3.1.2. Ορισµός αποζηµίωσης 
 
Σε εφαρµογή της παρ. 4β του άρθρου 71 του Ν. 1566/85 και επειδή το σύνολο 
σχεδόν του ∆ηµόσιου τοµέα συµµετέχει ενεργά στο πρόγραµµα πρακτικής άσκη-
σης, µε τη θεσµοθέτηση θέσεων, εκδόθηκε η Ε5/1258/27-3-86 (ΦΕΚ 133/27-3-86) 
γενική ∆ιυπουργική απόφαση, που ακολουθεί, µε την οποία το ύψος της αποζη-
µίωσης ορίζεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων δραχµών (20.000). Με την ίδια 
απόφαση ορίζεται και πάλι ότι η αποζηµίωση αυτή δεν υπόκειται σε καµιά άλλη 
κράτηση. 



 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΑΘΗΝΑ -27 ΜΑΡΤΙΟΥ 1986, Τεύχος Λεύτερο, 
Αριθµός Φύλλου 133 
 
Αριθ. Ε5/1258 
Ορισµός αποζηµίωσης ασκούµενων στο επάγγελµα σπουδαστών της 
τριτοβάθµιας τεχνικής και επαγγελµατική εκπαίδευσης. 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜ. 

ΤΑΞΗΣ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις .του άρθρου 12, παρ. 1, εδάφ. δ' του Ν. 1351/83 «Εισαγωγή 
σπουδαστών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ. 1 κδ. β' του Ν. 1351/83. «Εισαγωγή 
σπουδαστών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 71,  παρ. 4, εδ. α' του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 
167/Α/30.9.85). «∆οµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

3. Την Ε5/5820/16.8.84 (∆ΕΚ 572/Β/21.8.85) κοινή υπουργική απόφαση των 
υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών. 

4. Τη σχετική απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άµυνας 
για ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άµυνας Αν. Σεχιώτη, 
αποφασίζουµε: 
Από 1.10.85 η αποζηµίωση των σπουδαστών που πραγµατοποιούν 

πρακτική άσκηση στο επάγγελµα, ορίζεται κατά µήνα, σε είκοσι χιλιάδες δρχ. 
(20.000). 
Οι σπουδαστές αυτοί, κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης 

ασφαλίζονται στο ΙΚΑ, µόνο για τις περιπτώσεις ατυχήµατος. 
Η αποζηµίωση αυτή σε καµιά άλλη κράτηση υπόκειται. Η απόφαση αυτή 

να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  
 

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 1986 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ: ΑΓ. ΚΟΥΡΣΟΓΙΩΡΓΑΣ 
ΥΦ/ΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΕΧΙΩΤΗΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ 

 
 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΑΘΗΝΑ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 1986, Τεύχος Λεύτερο, Αριθµός Φύλλου 456 

 
∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

Στην Ε5/1258/25.2.1986 απόφαση, για ορισµό αποζηµίωσης ασκουµένων στο 
επάγγελµα σπουδαστών της τριτοβάθµιας τεχνικής και επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης, που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 133/27.3.86 (τ. Β'), στον τίτλο της 
απόφασης και µετά τον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας, προστίθενται τα πιο 
κάτω: 
«ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 



ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ».  
Στο τέλος της απόφασης και στις υπογραφές προστίθενται και πάλι τα πιο κάτω 
µε τη ίδια σειρά, καθώς και τα ονόµατα των Υπουργών αντίστοιχα κατά 
Υπουργείο: «ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ—ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 
ΜΑΓΚΑΚΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ, ΑΜΑΛΙΑ—ΜΑΡΙΑ (ΜΕΛΙΝΑ) 
ΜΕΡΚΟΥΡΗ, ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΟΤΤΑΚΗΣ, 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΑΚΡΙΤΙ∆ΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ∆. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ». 
 

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο) 
 
3.1.3. ∆ιευκρινίσεις για την αποζηµίωση των πρακτικά ασκουµένων 
σπουδαστών στο ∆ηµόσιο τοµέα. 
 
Με τα έγγραφα Ε5/8711/10-12-86 και Ε5/4967/30-6-87 παρέχονται διευκρινίσεις, 
σε ορισµένα θέµατα, για τα οποία προέκυψαν ερωτήµατα στην πράξη. 
Συγκεκριµένα: 
α) Οι υποχρεωτικές αργίες για τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες καθώς και τα Ν.Π.∆.∆. 
είναι εκείνες που έχουν θεσµοθετηθεί σύµφωνα µε το Ν. 1157/81, άρθρο 1 
παρ. 11 (ΦΕΚ 126/τ.Α') 

β) Για τις αργίες αυτές καταβάλλεται αποζηµίωση, µε την προϋπόθεση βέβαια 
ότι, προσφέρεται τις ηµέρες αυτές πρακτική άσκηση και εφόσον η υποχρεω-
τική αργία δεν συµπίπτει µε Κυριακή. 

γ) Η αποζηµίωση για ασκούµενο σπουδαστή που απασχολήθηκε ορισµένες µέ-
ρες το µήνα προκύπτει από πολλαπλασιασµό των (20.000) δρχ. µε το 
κλάσµα, όπου αριθµητής του είναι οι εργάσιµες ηµέρες της πρακτικής τους 
άσκησης µαζί µε τις ηµέρες του Σαββάτου, (αφού το Σάββατο δεν είναι αργία 
σύµφωνα µε το νόµο που καθιέρωσε το πενθήµερο σύστηµα εβδοµαδιαίας 
εργασίας) και παρονοµαστής τους ο αριθµός είκοσι πέντε (25). 

 
Αποζηµίωση= εργάσιµες ηµέρες χ 20000  

25 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6-1987 
ΥΠΟΥΡΓ. ΕΘΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ  
& ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τ.Ε.Ι. Αριθ. Πρωτ. Ε5/4967 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
& ΜΕΛΕΤΩΝ    
Μητροπόλεως 15 
101 85 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ  
  1. Όλα τα Τ.Ε.Ι.και τα 
 Παραρτήµατα τους.  
                   
Πληροφορίες: Κ. Πολίτης 2.   Όλες τις Νοµαρχίες  
του κράτους 
ΘΕΜΑ: Αποζηµίωση 
 σπουδαστών Τ.Ε. .-Υπηρεσίες Εντελ.  



που κάνουν άσκηση σε ∆ηµόσιες   Εξόδων  
Υπηρεσίες.                                               -Τ.Ο.∆. 

1. Σχετικά µε την αποζηµίωση της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών ΤΕΙ, 
άσκησης που διεξάγεται σε υπηρεσίες του ∆ηµόσιου Τοµέα καθώς και στις 
Υπηρεσίες των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων σας γνωρίζουµε τα 
εξής: 

α) Η αποζηµίωση  καθορίζεται  από  την Ε5/1258/86 κοινή          απόφαση  
(ΦΕΚ  133/τ. Β'/27.3.8ο και ΦΕΚ 456/τ. Β') και ανέρχεται στο ποσό των είκοσι 
χιλιάδων (20.000) δρχ. το µήνα. 

β) Η αποζηµίωση αυτή καταβάλλεται στον ασκούµενο σπουδαστή µε την 
προϋπόθεση ότι αυτός απασχολήθηκε κανονικά όλο το µήνα. 

γ) Η αποζηµίωση για ασκούµενο σπουδαστή που απασχολήθηκε ορισµένες 
ηµέρες το µήνα, προκύπτει από πολλαπλασιασµό των (20.000) δρχ. µε το 
κλάσµα όπου αριθµητής του είναι οι εργάσιµες ηµέρες της πρακτικής του 
άσκησης µαζί µε τις ηµέρες του Σαββάτου, (αφού το Σάββατο δεν είναι αργία 
σύµφωνα µε το νόµο που καθιέρωσε το πενθήµερο σύστηµα εβδοµαδιαίας 
εργασίας) και παρονοµαστής του ο αριθµός είκοσι πέντε (25). 

 
Αποζηµίωση= εργάσιµες ηµέρες χ 20000  

25 
 
Για παράδειγµα, αν κάποιος σπουδαστής, εργάσθηκε από 1/4 -9/4, δηλαδή 8 
ηµέρες τότε η αποζηµίωση του είναι 20.000 χ 8/25 = 6.400 δρχ. 

δ) Ο σπουδαστής διατηρεί αξίωση της αποζηµίωσης του εάν δεν εργάσθηκε 
χωρίς υπαιτιότητα τους σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις του αστικού 
κώδικα. Κατά συνέπεια, δικαιούται αποζηµίωση και για τις υποχρεωτικές αργίες 
κάθε έτους µετην προϋπόθεση βέβαια ότι, θα πρόσφερε τις µέρες αυτές 
πρακτική άσκηση (δηλ. δεν είχε διακόψει αυτήν) και εφόσον αργία δεν 
συµπίπτει µε Κυριακή. 

2.Με το έγγραφο αυτό παύει να ισχύει το έγγραφο µας Ε5/6976/26.9.86 
3. Ο υπολογισµός του χρόνου πρακτικής άσκησης των σπουδαστών γίνεται µε 
βάση τις είκοσι δύο µέρες εργασίας του µήνα ανεξάρτητα του τρόπου 
πληρωµής τους. 

Ε. Υ. 
Ο προϊστάµενος του Ε.Υ./Τ.Ε.Ι. 

 Ι. ΚΑΖΑΖΗΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗ/ΤΩΝ   . 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τ.Ε.Ι.  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 
Ταχ. ∆/νση: Μητροπόλεως 15 
101 85 ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Κ. Πολίτης 
Τηλέφωνο: 32 50 723  

Αριθ. Πρωτ Ε5/8711 
Αθήνα 10.12.1986 

 
ΠΡΟΣ: Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου 

 ΚΟΙΝ.:  Όλα τα Τ.Ε.Ι. 
Και τµήµατα Τ.Ε.Ι. 

 
ΘΕΜΑ: Αποζηµίωση πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. 



Σε απάντηση του µε Α.Π. 2832/14.11.86 εγγράφου σας µε το οποίο 
ζητούσατε απόψεις για το αν πρέπει να καταβάλετε αποζηµίωση για τις ηµέρες 
των υποχρεωτικών αργιών στους σπουδαστές που κάνουν πρακτική 
άσκηση, σας γνωρίζουµε τα εξής: 

α) Οι ασκούµενοι σπουδαστές στο χώρο εργασίας υποχρεούνται ν' ακολουθούν 
το ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας, τους κανονισµούς ασφάλειας και 
εργασίας, καθώς και κάθε άλλη ρύθµιση που ισχύει για το προσωπικό της 
υπηρεσίας. 

 
β) Οι υποχρεωτικές αργίες για τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες καθώς και τα Ν.Π.∆.∆. 
είναι θεσµοθετηµένες, σύµφωνα µε το Ν. 1157/81 άρθρο 1 παρ. 11 (∆ΕΚ 
126/τ. Α'.) 

 
γ) Σύµφωνα µε τα παραπάνω οι ασκούµενοι σπουδαστές τις ηµέρες των αργιών 
δεν εργάζονται χωρίς όµως αυτό να οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα. 
Κατά συνέπεια δικαιούνται αποζηµίωση για τις υποχρεωτικές αργίες κάθε έτους 
µε την προϋπόθεση βέβαια ότι θα προσέφεραν τις ηµέρες αυτές πρακτική 
άσκηση (δηλαδή δεν έχει διακοπεί η πρακτική τους άσκηση στην υπηρεσία) 
και εφόσον η υποχρεωτική αυτή αργία δεν συµπίπτει µε Κυριακή, σύµφωνα 
και µε το έγγραφο 4/7/85/65292/12872 του Γενικού Λογιστηρίου, ∆/νση 4η 
Μισθολογίου προς τη Νοµαρχία Καβάλας, ∆/νση Εσωτερικών Ε.Υ. 

 
Ο προϊστάµενος του Ε.Υ./Τ.Ε.Ι. 

 Ι. ΚΑΖΑΖΗΣ 
 
3.2. Ιδιωτικός τοµέας και Ο.Τ.Α. 
 
Πέρα από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων για τη δηµιουργία θέσεων στο ∆ηµόσιο 
τοµέα, βασικός στόχος του ΥΠΕΠΘ είναι η ροή των ασκουµένων σπουδαστών να 
στραφεί στον ιδιωτικό τοµέα. 
Η θέση αυτή πηγάζει από το γεγονός ότι ο δυναµικός αυτός χώρος (ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, συνεταιρισµοί και οργανισµοί τοπ. αυτοδιοίκησης) αποτελεί πεδίο 
συνάντησης και γνωριµίας του κόσµου της εργασίας και των αποφοίτων της 
εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα εξυπηρετεί την αµφίδροµη πληροφόρηση, µε στόχο 
τόσο την ορθολογική στελέχωση των επιχειρήσεων και υπηρεσιών, όσο και 
την επαγγελµατική εξασφάλιση των απόφοιτων ΤΕΙ. 
 
 
3.2.1. Ρύθµιση θεµάτων αποζηµίωσης στον ιδιωτικό τοµέα. 
 
Προς την κατεύθυνση αυτή κινήθηκε το 1986 η νοµοθετική και διοικητική ρύθ-
µιση της επιχορήγησης από τον ΟΑΕ∆ των επιχειρήσεων που απασχολούν 
σπουδαστές για πρακτική άσκηση µε το 50%. Έτσι, σύµφωνα µε τις Ε5/1797/86 
και Ε5/4825/86 κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας & 
Θρησκευµάτων και Εργασίας ορίζονται: 
α) Το ύψος της αποζηµίωσης των πρακτικά ασκουµένων σπουδαστών ΤΕΙ σε 
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα, σε ποσοστό 80%, επί του ηµεροµισθίου του 
ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά, µε βάση την Εθνική Γενική 
Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. 

β) Η επιχορήγηση από τον ΟΑΕ∆ των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα που 
απασχολούν πρακτικά ασκούµενους σπουδαστές ΤΕΙ, σε ποσοστό 50% επί 
της καταβαλλόµενης .κάθε φορά αποζηµίωσης. 

γ) Οι επί µέρους ρυθµίσεις για την διεξαγωγή της, όπως Ειδική Σύµβαση επο-



πτεία κ.λπ. 
 
 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΑΘΗΝΑ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1986,  
Τεύχος Λεύτερο, Αριθµός Φύλλου 183 
 
Αριθ. Ε5/1797 
Ρύθµιση θεµάτων αποζηµίωσης και συνθηκών απασχόλησης ασκούµενων 
σπουδαστών Τ.Ε.Ι. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1351/83 «Εισαγωγή σπουδαστών 

στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 «∆οµή και λειτουργία των 
Τ.Ε.Ι.»  Το Π.∆. 174/85 (ΦΕΚ 59/τ. Α '/29.3.85) « Άσκηση στο επάγγελµα 
των σπουδαστών 

των Τ.Ε.Ι.». 
4. Την απόφαση 30317/14.2.86 του Υπουργού Εργασίας. 
5. Την ανάγκη της εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης των σπουδαστών 

της Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, προκειµένου ν' αποκτήσουν 
την απαιτούµενη εµπειρία, αποφασίζουµε: 
 

1. Καθορίζουµε το ύψος της προβλεπόµενης αποζηµίωσης των ασκούµενων 
σπουδαστών Τ.Ε.Ι. σε ποσοστό 80% επί του ηµεροµίσθιου του ανειδίκευτου 
εργάτη, που ισχύει κάθε φορά, µε βάση την Εθνική Γενική Συλλογική 
Σύµβαση Εργασίας. 

2. Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα καθώς 
και των Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆. που προσφέρονται για την 
πρακτική άσκηση των σπουδαστών των Τ.ΕΙ., από τον Ο.Α.Ε.∆., ανέρχεται σε 
ποσοστό 50%, επί της καταβαλλόµενης κάθε φορά αποζηµίωσης και 
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 της παρούσας. 

3. Η ασφαλιστική εισφορά κατά επαγγελµατικού κινδύνου, υπέρ του Ι.Κ.Α., 
σύµφωνα µε την κοινή απόφαση Ε5/1303/3.3.86 των Υπουργών Εθνικής 
Παιδείας & Θρησκευµάτων και Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
καταβάλλεται από τον εργοδότη. 

4. Μεταξύ της επιχείρησης ή Υπηρεσίας της παραγράφου 2 της παρούσας, 
που προσφέρεται για την πρακτική άσκηση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και του 
Τµήµατος προέλευσης του ασκούµενου, συνάπτεται ειδική σύµβαση, που 
προσυπογράφεται και από τον ασκούµενο. 

Οι όροι που περιλαµβάνονται στην ειδική αυτή σύµβαση, ιδίως, είναι οι 
εξής: 
α) Ο ασκούµενος, στο χώρο της εργασίας, υποχρεούται να ακολουθεί το 

ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης ή Υπηρεσίας, τους κανονισµούς ασφαλείας 
και εργασίας καθώς και κάθε άλλη ρύθµιση που ισχύει γι το προσωπικό της 
επιχείρησης ή Υπηρεσίας. 
Για τη µη συµµόρφωση του ασκούµενου µε τα παραπάνω, ενηµερώνεται 

σχετικά το Τµήµα προέλευσης του, µέσω του επόπτη εκπαιδευτικού, 
προκειµένου να υπάρξει συµµόρφωση του. 
Σε περίπτωση υποτροπής του ασκούµενου, η επιχείρηση ή Υπηρεσία, 

µπορεί να καταγγείλει µονοµερώς την ειδική σύµβαση και να διακόψει την 
απασχόληση του. 



Τότε ο σπουδαστής, υποχρεούται να επαναλάβει, τον επόµενο χρόνο τη 
διαδικασία εξεύρεσης νέας θέσης, για τη συµπλήρωση του υπόλοιπου χρόνου 
της πρακτικής του άσκησης. 
β) Η πρακτική άσκηση, και συνεπώς και η ειδική σύµβαση, λήγει 

αυτοµάτως, µε το πέρας της υποχρέωσης για άσκηση, του σπουδαστή. 
γ) Η επιχείρηση ή Υπηρεσία που προσφέρεται για την πρακτική άσκηση 

σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στα πλαίσια της κοινωνικής της αποστολής, υποχρεούται 
να συµβάλλει, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην αρτιότερη εκπαίδευση 
των ασκούµενων. Για το σκοπό αυτό ορίζει έναν υπεύθυνο, απόφοιτο Τ.Ε.Ι. ή 
Α.Ε.Ι. ή ανώτερης σχολής, συναφούς ειδικότητας µ' αυτή των ασκούµενων και 
µη. επαρκή εµπειρία στον εργασιακό χώρο, ο οποίος: 

ι. Επιβλέπει την εργασία και την επίδοση των ασκουµένων. 
ιι. Υποβάλλει προτάσεις στη διεύθυνση της επιχείρησης ή Υπηρεσίας, για 

βελτίωση των συνθηκών εργασίας και εκπαίδευσης των ασκούµενων. 
ιιι. Συνεργάζεται µε τον επόπτη εκπαιδευτικό τον Τµήµατος, για την 

αποτελεσµατικότερη άσκηση των σπουδαστών, µε βάση τις δυνατότητες της 
επιχείρησης ή Υπηρεσίας. 

5. Ο ασκούµενος σπουδαστής εποπτεύεται από το Τµήµα του, σύµφωνα µε 
τις σχετικές διατάξεις του Π.∆. 174/1985 και της Ε5/332/22.1.86 οδηγίας του 
Υ.Π.Ε.Π.Θ. 

6. Οι σπουδαστές Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης, εκτός 
από το δικαίωµα της αποζηµίωσης και ασφάλισης τους έναντι επαγγελµατικού 
κινδύνου, δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωµα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής 
µορφής σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 
1351/83. 
Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
Αθήνα 20 Μαρτίου 1986 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 

ΕΘΝ.ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΑΘΗΝΑ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 1986, 
Τεύχος Λεύτερο, Αριθµός Φύλλου 453 
 
Αριθ. Ε5/4825 
Ρύθµιση θεµάτων αποζηµίωσης και συνθηκών απασχόλησης ασκούµενων 
σπουδαστών Τ.Ε.Ι. 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1351/83 «Εισαγωγή σπουδαστών 

στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 «∆οµή και λειτουργία των 
Τ.Ε.Ι.». 
3. Το Π.∆. 174/85 (ΦΕΚ 59/τ. Α '/29.3.85) « Άσκηση στο επάγγελµα των 

σπουδαστών 
των Τ.Ε.Ι.». 

4. Την απόφαση 30317/14.2.86 (ΦΕΚ 116/τ. Β'/19.3.86) του Υπουργού 
Εργασίας. 



5. Την ανάγκη της εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης των σπουδαστών 
της τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, προκειµένου ν' αποκτήσουν την 
απαιτούµενη εµπειρία, αποφασίζουµε: 
 

1. Τροποποιούµε   την  παράγραφο  2  της  απόφασης µας  
Ε5/1797/20.3.86  (ΦΕΚ 183/Β/14.4.86), η οποία διατυπώνεται ως εξής: «Η 
επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα που προσφέρονται για την 
πρακτική άσκηση των σπουδαστών των Τ.Ε.Ι. και Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε από τον 
Ο.Α.Ε.∆. ανέρχεται σε ποσοστό 50% επί της καταβαλλόµενης κάθε   φορά   
αποζηµίωσης   και   σύµφωνα  µε   την  παράγραφο   1   της   απόφασης  µας 
Ε5/1797/20.3.86». 

2. Οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5 και 6 της απόφασης µας Ε5/1797/20.3.86 
παραµένουν ως έχουν. 

3. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 16 Ιουνίου 1986 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 

ΕΘΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ               ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΝΑΠΩΤΟΥ 

 
 



3.2.2. Οδηγίες ΟΑΕ∆ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του 
ιδιωτικού τοµέα. 
 
3.2.2.1. Βασικές οδηγίες. 
 
Σε εφαρµογή των προαναφεροµένων αποφάσεων εκδόθηκε από τον ΟΑΕ∆ η 
εγκύκλιος 94200/5-8-86, µε την οποία καθορίζονται οι δικαιούχοι και η 
διαδικασία επιχορήγησης των επιχειρήσεων που απασχολούν πρακτικά 
ασκούµενους σπουδαστές ΤΕΙ. 
Ειδικότερα µε την εγκύκλιο αυτή ορίζονται: 
α) Οι δικαιούχοι της επιχορήγησης, δηλαδή όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και 
οι Ο.Τ.Α. 
β) Η διαδικασία απόδοσης της επιχορήγησης, σύµφωνα µε την οποία αυτή γίνε-
ται κάθε τρίµηνο ή εφόσον το θελήσει η επιχείρηση, µια φορά, στο τέλος της 
περιόδου της πρακτικής άσκησης. 
γ) Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την επιχορήγηση 
δ) Η επιχορήγηση αυτή καλύπτει πρακτική άσκηση που πραγµατοποιείται για 
ολόκληρο εξάµηνο. 
 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 5-8-1986 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθµ. Πρωτ. 94200 
∆/ΝΣΗ: Α5 ΠΡΟΣ: 1) Τις Περ/κές, Υπηρ. Νοµού 
ΤΜΗΜΑ: και Τοπικές Υπηρεσίες του Οργανισµού. 
Ταχ. ∆/νση: Τ.Θ. 70017/166.10  
Γλυφάδα  
Πληροφορίες: Α. Παπαδηµητρίου  
Τηλέφωνο: 9942810 εσ. 148  
 
ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρακτική άσκηση σπουδαστών 
των ΤΕΙ και της ΣΕΛΕΤΕ. . 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ:  
α. Αποφάσεις 30.317/14.2.86 και 3Ι.324./5.6.86 Υπουργού Εργασίας.  
β. Κοινές αποφάσεις αρ. Ε5/1797/ 20.3.86 και Ε5/4825/16.6.86 Υπουρ 
Παιδείας και Θρησκευµάτων και Εργασίας.  
 
Σας πληροφορούµε ότι σε εφαρµογή των διατάξεων του αρθρ. 12 του Ν. 
1351/83, τον αρθρ. 24 τον Ν. 1404/83 και τον Π.∆. 174/ 75 που αφορούν την 
άσκηση στο επάγγελµα των σπουδαστών ΤΕΙ εκδόθηκε η 30317/14.2.86 
Απόφαση του Υπουργού Εργασίας που τροποποιήθηκε µε την 31.324/5.6.86 
όµοια και αφορά την «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων για την πρακτική άσκηση 
σπουδαστών των ΤΕΙ ή ΣΕΛΕΤΕ» και η Ε5/ 1797/20.3. 86 Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Εθν. Παιδείας και Θρησκευµάτων και Εργασίας, που τροποποιήθηκε 
µε την Ε5/4825/ 16.6.86 όµοια που αφορά τη «Ρύθµιση θεµάτων αποζηµίωσης 
και συνθηκών απασχόλησης ασκούµενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι». 
Το ακριβές κείµενο των αποφάσεων µετά την τροποποίηση τους έχει, ως 
εξής: Α .  Ο  Υπουργός  Εργασ ίας  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1. Οι επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τοµέα, που προσφέρονται για την πρακτική 
άσκηση των σπουδαστών των Τ.Ε.Ι. και της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. είναι δυνατόν να 
επιδοτούνται από τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆) 
µε ποσό µέχρι 50% του ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε 



φορά». 
2.Το ύψος της αµοιβής των ασκούµενων, το ακριβές ποσοστό επιδότησης από 
τον ΟΑΕ∆ και κάθε άλλη λεπτοµέρεια περί την οργάνωση της πρακτικής των 
σπουδαστών των ΤΕΙ και της ΣΕΛΕΤΕ σε χώρους εργασίας της παραγρ. 1 
καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων και Εργασίας.  
3. Η απόφαση αριθµ. 26.945/2303/77 του Υπουργού Εργασίας «Καταβολή 
παροχής εις πρακτικώς ασκούµενους σπουδαστάς Κ ΑΤΕ» καταργείται. 
4. Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και να κυρωθεί 
µε Νόµο». 

Ο Υπουργός Εργασίας  
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 
Β) Οι Υπουργοί  
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων -Εργασίας 
……………………………………………………………………………………. 

Αποφασίζουµε: 
1. Καθορίζουµε το ύψος της προβλεπόµενης αποζηµίωσης των ασκούµενων 
σπουδαστών ΤΕΙ σε ποσοστό 80% επί του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου 
εργάτη που ισχύει κάθε φορά, µε βάση την Εθνική Συλλογική Σύµβαση 
Εργασίας. 
2. Η Επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα που προσφέρονται 
για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών των ΤΕΙ και. ΣΕΛΕΤΕ από τον 
ΟΑΕ∆ ανέρχεται σε ποσοστό 50% επί της καταβαλλόµενης κάθε φορά 
αποζηµίωσης και σύµφωνα µε την παράγραφο 1 της απόφασης µας Ε5/ 
1797/20.3. 86. 
3. Η ασφαλιστική εισφορά κατά επαγγελµατικού κινδύνου υπέρ του ΙΚΑ 
σύµφωνα µε την κοινή απόφαση Ε5/ 1303/3.3.86 των Υπουργών Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, καταβάλλεται από τον εργοδότη. 
4. Μεταξύ της επιχείρησης ή Υπηρεσίας της παραγράφου 2 της παρούσας που 
προσφέρεται για την πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ και του Τµήµατος 
προέλευσης του ασκούµενου συνάπτεται ειδική σύµβαση που 
προσυπογράφεται και από τον ασκούµενο. 
Οι όροι που περιλαµβάνονται στην ειδική αυτή σύµβαση ιδίως είναι οι εξής: 
α) Ο ασκούµενος στο χώρο της εργασίας, υποχρεούται να ακολουθεί το 
ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης ή Υπηρεσίας, τους κανονισµούς 
ασφαλείας και εργασίας καθώς και κάθε άλλη ρύθµιση που ισχύει για το 
προσωπικό της επιχείρησης ή Υπηρεσίας. 
Για τη µη συµµόρφωση του ασκούµενου µε τα παραπάνω ενηµερώνεται 
σχετικά το Τµήµα προέλευσης του, µέσω του επόπτη εκπαιδευτικού, 
προκειµένου να υπάρξει συµµόρφωση του. 
Σε περίπτωση υποτροπής τον ασκούµενου, η επιχείρηση ή Υπηρεσία µπορεί να 
καταγγείλει µονοµερώς την ειδική σύµβαση και να διακόψει την απασχόληση 
του. 
Τότε ο σπουδαστής, υποχρεούται να επαναλάβει, τον επόµενο χρόνο τη 
διαδικασία εξεύρεσης νέας θέσης, για τη συµπλήρωση του υπόλοιπου χρόνου 
της πρακτικής του άσκησης. 
β) Η πρακτική άσκηση και συνεπώς και η ειδική σύµβαση, λήγει αυτοµάτως, µε 
το πέρας της υποχρέωσης για άσκηση, του σπουδαστή. 
γ) Η επιχείρηση ή Υπηρεσία που προσφέρεται για την πρακτική άσκηση 
σπουδαστών ΤΕΙ στα πλαίσια της κοινωνικής της αποστολής, υποχρεούται 



να συµβάλλει, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στην αρτιότερη εκπαίδευση 
των ασκούµενων, για το σκοπό αυτό ορίζει έναν υπεύθυνο απόφοιτο ΤΕΙ ή ΑΕΙ 
ή ανώτερης σχολής, συναφούς ειδικότητας µ’ αυτή των ασκούµενων και µε 
την επαρκή εµπειρία στον εργασιακό χώρο, ο οποίος: 
ι. Επιβλέπει την εργασία και την επίδοση των ασκούµενων. 
ιι. Υποβάλλει προτάσεις στη διεύθυνση της επιχείρησης ή Υπηρεσίας για 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και εκπαίδευσης των ασκούµενων. 
ιιι. Συνεργάζεται µε τον επόπτη εκπαιδευτικό του Τµήµατος για την 
αποτελεσµατικότερη άσκηση των σπουδαστών µε βάση τις δυνατότητες της 
επιχείρησης ή Υπηρεσίας. 
5. Ο ασκούµενος σπουδαστής εποπτεύεται από το Τµήµα του, σύµφωνα µε τις 
σχετικές διατάξεις του Π.∆. 174/85 και της Ε5/332/22.1.86 οδηγίας του ΥΠ. 
Ε.Π.Θ. 
6. Οι σπουδαστές ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης, εκτός 
από το δικαίωµα της αποζηµίωσης και ασφάλισης τους έναντι επαγγελµατικού 
κινδύνου, δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωµα εργασιακής η συνταξιοδοτικής 
µορφής σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ. 1 τον αρθρ. 12 του Ν. 
1351/83. 
7. Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 

 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 

 
Σχετικά µε τη διαδικασία επιδότησης από τον ΟΑΕ∆ των επιχειρήσεων του 
ιδιωτικού τοµέα το ∆.Σ. του Οργανισµού µε την 10.467/22.7.86 απόφαση του, 
όπως τροποποιήθηκε µε την 10.599/31.8.86 όµοια καθόρισε τα εξής: 
 
Α. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
1. Την επιδότηση δικαιούνται οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα που 
απασχολούν σπουδαστές των ΤΕΙ και της ΣΕΑΕΤΕ για πρακτική άσκηση 
στο επάγγελµα. 
2. Επίσης δικαιούνται επιδότησης από τον ΟΑΕ∆ για την πρακτική άσκηση 
σπουδαστών ΤΕΙ και ΣΕΛΕΤΕ οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες, ως και ο ∆ηµοτικές 
και Κοινοτικές επιχειρήσεις. 
 
Β. ∆ιαδικασία απόδοσης-∆ικαιολογητικά 
1. Ο εργοδότης κατά τη διάρκεια της εξάµηνης πρακτικής άσκησης θα 
καταβάλλει στους ασκούµενους το 80% του ηµεροµισθίου του ανειδ. εργάτη που 
ισχύει κάθε φορά σύµφωνα µε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση 
Εργασίας. 
2. Ο Οργανισµός θα αποδίδει στον εργοδότη το 50% της αποζηµίωσης που 
καταβάλλεται στον ασκούµενο. Η απόδοση θα γίνεται από την Υπηρεσία του 
ΟΑΕ∆ της έδρας της επιχείρησης κάθε τρίµηνο, µε επιταγή που θα εκδίδεται 
στο όνοµα του εργοδότη. Η αξίωση αυτή του εργοδότη παραγράφεται εφόσον 
δεν ασκηθεί µέσα στους τρεις µήνες που ακολουθούν το πέρας της 
πρακτικής άσκησης του σπουδαστή. 
3. Για την απόδοση του ποσού κάθε τριµήνου ο εργοδότης θα πρέπει να 
υποβάλει στην Υπηρεσία τα εξής δικαιολογητικά: 
α) Βεβαίωση του ΤΕΙ ή της ΣΕΑΕΤΕ ότι ο σπουδαστής έχει τις προϋποθέσεις 
ν' αρχίσει την εξάµηνη πρακτική άσκηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 
174/85 (µετά το τελευταίο εξάµηνο σπουδών κ.λπ.). 
β) Αντίγραφο της ειδικής σύµβασης που συνάπτεται µεταξύ του εργοδότη και 
του Τµήµατος του ΤΕΙ του σπουδαστή κατά την έναρξη της πρακτικής 
άσκησης (που προβλέπει η Ε5/1797/28.3.86 Κοινή Απόφαση των Υπουργών 



Εθν. Παιδείας και Θρησκευµάτων και Εργασίας, όπως τροποποιήθηκε µε την 
Ε5/4825/16.6.86 όµοια). 
γ) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη εις διπλούν σε ειδικό έντυπο που θα 
χορηγείται από τις Υπηρεσίες του Οργανισµού} που θα περιλαµβάνει:  
αα) τον ακριβή τίτλο της επιχείρησης, τον αριθµό µητρώου και τη διεύθυνση. 
ββ) Τα ατοµικά στοιχεία του ατόµου που ορίζεται εκπρόσωπος της 
επιχείρησης για τη συναλλαγή µε τον ΟΑΕ∆. 
γγ) Το ονοµατεπώνυµο των σπουδαστών που απασχολήθηκαν στην 
επιχείρηση για την πρακτική τους άσκηση, τη χρονική περίοδο και την 
ειδικότητα, τον αριθµό των ηµεροµισθίων, το ποσόν που καταβλήθηκε στον 
καθένα και την υπογραφή του σπουδαστή όχι έχει εισπράξει το ποσό αυτό. 
Στο έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη έχει προβλεφθεί ώστε, µετά 
την εκκαθάριση του λογαριασµού και τον υπολογισµό του οφειλοµένου ποσού 
να καταρτίζεται απόφαση για την απόδοση του ποσού στον δικαιούχο 
εργοδότη, η οποία θα υπογράφεται από τους αρµοδίους υπαλλήλους της 
υπηρεσίας του ΟΑΕ∆. 
4. ∆ικαίωµα υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών για επιδότηση έχουν οι 
εργοδότες που απασχόλησαν σπουδαστές ΤΕΙ ή ΣΕΛΕΤΕ για την πρακτική 
τους άσκηση από 1.4.86 και µετά. 
5. Για κάθε εργοδότη, κατά την απόδοση του οφειλοµένου σ' αυτόν ποσού θα 
ανοίγεται ατοµικός φάκελος στον οποίο θα φυλάγονται όλα τα σχετικά 
στοιχεία. Οι φάκελοι αυτοί θα τηρούνται σε ιδιαίτερο αρχείο κατ' αλφαβητική 
σειρά. Για την παρακολούθηση της πληρωµής των 2 τριµήνων και αποφυγή 
τυχόν διπλοπληρωµής της παροχής για την ίδια χρονική περίοδο 
οι πληρωµές θα καταχωρούνται στο εξώφυλλο του ατοµικού φακέλου. 
6. Οδηγίες για την τήρηση των στατιστικών στοιχείων από τις Υπηρεσίες του 
ΟΑΕ∆ θα δοθούν µε σχετική εγκύκλιο της ∆/νσης Α5. 
Για την εφαρµογή της ανωτέρω απόφασης του ∆.Σ. σας παρέχουµε τις εξής 
οδηγίες: 
1. Οι κοινοποιούµενες διατάξεις αφορούν την πρακτική άσκηση των 
σπουδαστών ΤΕΙ και ΣΕΛΕΤΕ σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα.  Όσοι 
σπουδαστές πραγµατοποιούν την πρακτική τους άσκηση σε  
υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα αποζηµιώνονται από τις υπηρεσίες αυτές, 
σύµφωνα µε τις Υπουργικές Αποφάσεις που εκδίδονται σε εφαρµογή του αρθρ. 
12 παραγρ. 1 του Ν. 1351/83. 
2. Αρµόδιες υπηρεσίες για την επιχορήγηση των εργοδοτών για την πρακτική 
άσκηση σπουδαστών είναι µόνον οι Υπηρεσίες Νόµου και Τοπικές Υπηρεσίες 
του Οργανισµού και όχι τα Γραφεία Εργασίας ή τα  
Υποκ/τα και τα Παραρ/τα του ΙΚΑ, τα οποία θα είναι αρµόδια µόνο για την 
παροχή πληροφοριών στους ενδιαφερόµενους. 
3. Μετά την έκδοση των νέων Υπουργικών Αποφάσεων και της σχετικής 
απόφασης του ∆.Σ. ευνόητο είναι ότι ο ΟΑΕ∆ επιχορηγεί τους εργοδότες για 
την πρακτική άσκηση των σπουδαστών ολόκληρο το εξάµηνο της άσκησης και 
όχι µονό το χρονικό διάστηµα που συµπίπτει µε τις θερινές διακοπές. 
∆ιευκρινίζουµε επίσης ότι σύµφωνα µε τη νέα νοµοθεσία (Π.∆. 174/85) η 
πρακτική άσκηση των σπουδαστών ΤΕΙ και ΣΕΛΕΤΕ πραγµατοποιείται στο 
τέλος των σπουδών (µετά το τελευταίο εξάµηνο) και όχι κατά τη διάρκεια τους. 
Έτσι, αν παρουσιασθεί σε κάποια υπηρεσία περίπτωση σπουδαστή που 
πραγµατοποιεί εφέτος υπόλοιπο πρακτικής άσκησης (π.χ. δύο µηνών) 
σύµφωνα µε το παλαιό καθεστώς θα πρέπει να διαβιβασθεί η περίπτωση στη 
∆/νση Α5 για να ληφθεί συγκεκριµένη απόφαση. 
4. Οι υπηρεσίες του Οργανισµού θα πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη 
ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων εργοδοτών για την παραλαβή από αυτούς του 



εντύπου της υπεύθυνης δήλωσης σύµφωνα µε το υπόδειγµα που σας 
επισυνάπτουµε ώστε να υποβάλουν µέσα στην καθορισµένη προθεσµία 
(τρεις µήνες µετά το πέρας της πρακτικής άσκησης) τα δικαιολογητικά για 
την απόδοση της δαπάνης. 
5. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εργοδοτών και των σπουδαστών το ∆.Σ. 
αποφάσισε η απόδοση στον εργοδότη να γίνεται κάθε τρίµηνο (δηλ. σε δύο 
δόσεις). 
Για όσους όµως εργοδότες το επιθυµούν µπορεί να γίνεται και µία φορά στο 
τέλος της περιόδου της πρακτικής άσκησης. 
6. Στατιστικά στοιχεία. 
Τον µήνα Ιανουάριο κάθε έτους όλες οι Νοµαρχιακές και Τοπικές Υπηρεσίες 
του Οργανισµού θα στέλνουν στη ∆/νση Α5 (µε κοινοποίηση στην αρµόδια 
Περιφερειακή ∆/νση) καταστάσεις δαπανών για την πρακτική άσκηση 
σπουδαστών ΤΕΙ ή ΣΕΛΕΤΕ σύµφωνα µε το υπόδειγµα που σας 
επισυνάπτουµε. Οι καταστάσεις αυτές θα αφορούν τις περιπτώσεις συνολικά 
του προηγούµενου έτους και θα στέλνονται από τις υπηρεσίες απαραιτήτως σε 
δύο αντίτυπα, προκείµενου το ένα να διαβιβάζεται από την ∆/νσή µας στο 
Υπουργείο Παιδείας. Σχετικό ενηµερωτικό έγγραφο θα στέλνουν και οι 
υπηρεσίες που δεν είχαν το προηγούµενο έτος πληρωµές για πρακτική 
άσκηση σπουδαστών. 
7. Επισηµαίνουµε τη σωστή ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων σε όλα τα 
ανωτέρω και ιδιαίτερα στο θέµα της προθεσµίας παραγραφής των αξιώσεων η 
οποία πρέπει να τηρηθεί οπωσδήποτε. 
8. Ειδικά για το υπόδειγµα της υπεύθυνης δήλωσης τον εργοδότη σας 
πληροφορούµε ότι µέχρι να προµηθευθούµε το ειδικό έντυπο µε το οποίο θα 
σας εφοδιάσουµε θα χρησιµοποιείτε αντίγραφο ή φωτοτυπία του 
υποδείγµατος αυτού. 



 
3.2.2.2. Συµπληρωµατικές οδηγίες 
 
Στην εγκύκλιο 96478/1.10.86 που ακολουθεί, αναφέρονται κάποια προβλήµατα 
που επισηµάνθηκαν λόγω της µεταβατικότητας των διατάξεων, ενώ καθορίζεται 
ότι δεν επιχορηγείται πλέον η δίµηνη πρακτική άσκηση που γίνεται κατά τη 
διάρκεια των σπουδών τους. 
Αντίθετα επιχορηγείται η πρακτική άσκηση των σπουδαστών ΣΕΛΕΤΕ ανεξάρ-
τητα του χρόνου διεξαγωγής της. 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
∆/ΝΣΗ: Α5 
ΤΜΗΜΑ: 
Ταχ. ∆/νση: ΤΘ 70017/16610 
Γλυφάδα Πληροφορίες: Α 
Παπαδηµητρίου Τηλέφωνο: 
9942466 
ΘΕΜΑ: Συµπληρωµατικές 
οδηγίες σχετικά µε την 
επιχορήγηση επιχειρήσεων 
για την πρακτική άσκηση 
σπουδαστών ΤΕΙ και ΣΕΛΕΤΕ. 
ΣΧΕΤ: Η 94200/5-8-86 
εγκύκλιος µας 

 
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ. 
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
Αθήνα 1/10/86 Αριθ. Πρωτ. 96478 
ΠΡΟΣ: Τις Περ/κές ∆/νσεις,  
Υπη-ρεσ. Νοµών και 
Τοπικές Υπηρεσίες του 
Οργανισµού ΚΟΙΝ: 1). Υπουργείο 
Εργασίας ∆/νση Απασχόλησης - 
Τµήµα Π 
2) Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 
και 
Θρησκευµάτων 
Ειδική υπηρεσία ΤΕΙ 
Τµήµα Προγραµµάτων-Μελετών 
3) ∆ιοίκηση ΙΚΑ-∆/ση 
Ασφαλίσεως 
4) Όλα τα Υπο/τα και Παρ/τα ΙΚΑ 
5) Σ.Ε.Β. - Αθήνα 



Στη συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου µας σας παρέχουµε τις εξής 
συµπληρωµατικές οδηγίες: 

1) Σύµφωνα µε την παράγρ. 1 της Ε5/332/22-1-86 εγκυκλίου του 
Υπουργείου Παιδείας «η εξάµηνη πρακτική άσκηση σε καθορισµένες θέσεις του 
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, θα διεξάγεται πλέον µόνο σε δύο συγκεκριµένες 
χρονικές περιόδους που είναι: για τους σπουδαστές που αποφοιτούν 
Φεβρουάριο, από 1 Απριλίου µέχρι 30 Σεπτεµβρίου και για τους σπουδαστές 
που αποφοιτούν Ιούνιο, από 1 Οκτωβρίου µέχρι 31 Μαρτίου. Ειδικά για τον 
ιδιωτικό τοµέα, εφόσον η θέση για την πρακτική άσκηση εξασφαλίζεται από 
τον ενδιαφερόµενο, δεν ισχύουν τα προηγούµενα χρονικά πλαίσια, δηλ. η 
πρακτική άσκηση µπορεί να αρχίζει αµέσως µετά το πέρας των εξετάσεων του 
τελευταίου εξαµήνου σπουδών και πάντως σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της 
παραγρ. 6 του άρθρου 4 τον Π.∆. 174/85». 
Επειδή λοιπόν στην πράξη εµφανίσθηκαν αρκετές περιπτώσεις σπουδαστών 
που έχουν αρχίσει την εξάµηνη πρακτική τους άσκηση από 1-3-86 και εφόσον 
οι ενδιαφερόµενοι εργοδότες σας υποβάλλουν τ' απαραίτητα δικαιολογητικά, 
(µέσα στην τρίµηνη προθεσµία), θα καταβάλετε σ' αυτούς κανονικά την 
επιχορήγηση για την πρακτική άσκηση από την ηµεροµηνία αυτή. 

2) Στην παραγρ. 4 της ανωτέρω εγκυκλίου που Υπουργείου Παιδείας 
αναφέρεται ότι «οποιαδήποτε    πρακτική   άσκηση   έγινε    στο    
παρελθόν   µε   έγκριση  του τµήµατος ή της Σχολής θα προσµετρηθεί και 
θα ολοκληρωθεί µέχρι τη συµπλήρωση πρακτικής άσκησης έξι µηνών». 
Εποµένως, τις περιπτώσεις πραγµατοποίησης υπολοίπου πρακτικής άσκησης 
δεν θα µας τις διαβιβάζετε πλέον, αλλά θα ζητάτε την προσκόµιση βεβαίωσης 
από το αρµόδιο ΤΕΙ σχετικά µε το χρονικό διάστηµα πρακτικής άσκησης που 
υπολείπεται (επί του συνόλου των 150 ηµερών) και θα καταβάλετε στον 
εργοδότη την επιχορήγηση για το υπόλοιπο που πραγµατοποίησε εφέτος ο 
σπουδαστής. 

3) Επειδή το Π.∆. 174/85 προβλέπει για τους σπουδαστές ορισµένων ΤΕΙ 
εκτός της εξάµηνης πρακτικής άσκησης που πραγµατοποιείται στο τέλος των 
σπουδών και µία δίµηνη πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια των σπουδών, σας 
διευκρινίζουµε ότι οι εργοδότες δεν επιχορηγούνται από τον ΟΑΕ∆ για τη 
δίµηνη αυτή άσκηση. 

4) Σχετικά µε τους σπουδαστές της ΣΕΛΕΤΕ σας πληροφορούµε ότι την 
εξάµηνη πρακτική άσκηση πραγµατοποιούν µόνο οι σπουδαστές της 
ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ. Σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις Υπουργ. απόφαση 
1258/73 (ΦΕΚ 151/5-2-73 τευχ. β') και Υπουργ. απόφαση Ε3/573/83 (ΦΕΚ 
395/83 τεύχ. β') η πρακτική άσκηση των σπουδαστών της ΣΕΛΕΤΕ είναι 
εξάµηνη και πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια των σπουδών και καθ' 
όλη τη διάρκεια του έτους, δηλ. πραγµατοποιείται σταδιακά. Εποµένως, κατ' 
εξαίρεση για τις περιπτώσεις των σπουδαστών ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ θα 
επιχορηγείτε τους εργοδότες για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα 
πρακτικής άσκησης που πραγµατοποιούν κάθε χρόνο και πιθανόν να είναι 
µικρότερο του εξαµήνου ή ακόµη και του τριµήνου. 
Ευνόητο είναι ότι και στις περιπτώσεις αυτές θα απαιτείται η προσκόµιση 

σχετικής βεβαίωσης της ΣΕΛΕΤΕ, για να πιστοποιείται το ακριβές υπόλοιπο 
της πρακτικής άσκησης. Επίσης θα τηρείται οπωσδήποτε η τρίµηνη προθεσµία 
υποβολής των δικαιολογητικών από τον εργοδότη µετά το πέρας κάθε 
περιόδου πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΣΕΛΕΤΕ. 



3.2.3. Πρακτική άσκηση στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
 
Ένα σηµαντικό σηµείο της  εγκυκλίου του ΟΑΕ∆ 94200/5-8-86, το οποίο 

στάθηκε αφετηρία για νέες προοπτικές στο θεσµό της πρακτικής άσκησης, 
είναι η ένταξη στο πρόγραµµα της χρηµατοδότησης θέσεων, που 
δηµιουργούνται στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). 

Για την υλοποίηση και θεσµοθέτηση θέσεων ενηµερώθηκαν, τόσο τα 
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα όσο και το Υπουργείο Εσωτερικών. 
Συγκεκριµένα, µε το έγγραφο Ε5/6995/85 του ΥΠΕΠΘ δίνεται η πρώτη απαραί-
τητη ενηµέρωση στα ΤΕΙ και ειδικότερα στις Επιτροπές Πρακτικής Άσκησης. 
Επίσης, έπειτα από αίτηµα της ΕΥ/ΤΕΙ (Ε5/573/30-1-87) προς το Υπουργείο Ε-
σωτερικών και σε συνεργασία µε αυτό, δίδονται οι απαραίτητες οδηγίες εκ µέ-
ρους του (έγγραφο 7177/19.2.87) για την ένταξη των Ο.Τ.Α., καθώς και των ∆η-
µοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων στο πρόγραµµα πρακτικής άσκησης 
σπουδαστών ΤΕΙ. 

Τέλος µε το Ε5/1895/24.3.87 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ, προς όλες τις 
Νοµαρχίες και Επαρχεία του κράτους, ολοκληρώνεται το πλαίσιο 
πληροφόρησης, για πρακτική άσκηση στους Ο.Τ.Α. Τα προαναφερόµενα 
έγγραφα αναλυτικά έχουν ως εξής: 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ  
E.Y./T.E.l. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ  
Μητροπόλεως 15 101 85 ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: ∆. Τυµπής  
Τηλέφωνο: 3250723  
 

Aθήνα 29-9-1986 
Αριθ. Πρωτ. Βαθµός Προτεραιότητας Ε5/6995 Επείγον  

ΠΡΟΣ: 'Όλα τα Τ.Ε.Ι. και τα Παραρτήµατά τους.  
 
ΘΕΜΑ: Πρακτική άσκηση σπουδαστών Τ.Ε.Ι σε ∆ήµους και Κοινότητες  
 
Σε συνέχεια των οδηγιών µας για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών όλων 
των Τµηµάτων Τ.Ε.Ι, τόσο στο ∆ηµόσιο όσο και τον ιδιωτικό τοµέα, σας 
γνωρίζουµε 6τι, µε βάση την Α.Π 94200/5.8.86 εγκύκλιο του Ο.Α.Ε.∆., 
δικαιούνται επιδότησης οι ∆ήµοι και  οι Κοινότητες καθώς και οι ∆ηµοτικές και 
Κοινοτικές Eπιχειρήσεις, απ6 τον Ο.Α.Ε.∆., εφόσον απασχολούν σπουδαστές 
για πρακτικής άσκηση.  
Ως εκτούτου λοιπόν, παρακαλούνται τα Τµήµατα των Τ.Ε.Ι, µέσω των 
επιτροπών πρακτικής άσκησης που λειτουργούν σ’ αυτά, αλλά και τα 
συντονιστικά όργανα πρακτικής άσκησης, που πρέπει να έχουν συσταθεί µε το 
Ε5/4986/21.6.86 τηλεγράφηµά µας, να προσεγγίσουν τους ∆ήµους και τις 
Κοιν6τητες, καθώς και τις ∆ηµοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις της ευρύτερης 
περιοχής της έδρας τους, προκειµένου να δηµιουργήσουν θέσεις πρακτικής 
άσκησης, σε διάφορους τοµείς της δραστηρl6τητάς τους, στα πλαίσια του 
άρθρου 67 παράγρ. 3, του Ν. 1416/84. «Για την τροποποίηση και συµπλήρωση 
διατάξεων της ∆ηµοτικής και Κοινοτικής Νοµοθεσίας. Για την ενίσχυση της 
αποκέντρωσης και την ενδυνάµωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (ΦΕΚ 18,/Τ.Α  
/ 21-2-84).  



Ο προϊστάµενος της Ε.Υ/Τ.Ε.Ι.  Ιωάννης Καζάζης 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ  
E.Y./T.E.l. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ  
Μητροπόλεως 15 101 85 ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Κ. Πολίτης  
Τηλέφωνο: 3250723  
 

Aθήνα 30-1-1987 
ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών 

∆/νση προσωπικού Ο.Τ.Α. 
Υπόψη κας Μακροπούλου 

 
ΘΕΜΑ: Πρακτική άσκηση στο επάγγελµα των σπουδαστών Τριτοβάθµιας 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
 
Οι σπουδαστές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ) προκειµένου 
να αποκτήσουν το πτυχίο τους, υποχρεούνται στην πραγµατοποίηση πρακτικής 
άσκησης στο επάγγελµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Νόµου 
1404/83 «∆οµή και Λειτουργία των Τ.Ε.Ι.» 
 Η πρακτική αυτή άσκηση είναι υποχρεωτική, αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα των σπουδών και  όπως προαναφέρεται, απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
λήψη πτυχίου. Για το 1986 το Υπουργείο σας καθώς και οι οργανισµοί και οι 
Υπηρεσίες που εποπτεύονται από αυτό, θεσµοθέτησε θέσεις στις οποίες ήδη 
απασχολούνται σπουδαστές. 
 Το παραπάνω νοµοθετικό πλαίσιο καθώς και το όλο πλαίσιο συνεργασίας 
µας, µε κάθε σχετική λεπτοµέρεια σας το είχαµε γνωρίσει µε το Ε5/5705/21-7-86 
έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας του Α. Τρίτση. 

Πέρα από τα παραπάνω όµως, µε βάση την ΑΠ. 94200/5-8-86 εγκύκλιο 
του ΟΑΕ∆, δικαιούνται επιδότησης, κατά τα ήµισυ της αµοιβής που καταβάλλεται 
στους ασκούµενους σπουδαστές, οι ∆ήµοι και οι Κοινοτικές επιχειρήσεις που 
απασχολούν αυτούς. 

Για το λόγο αυτό και στα πλαίσια της συνεργασίας µας, σας παρακαλούµε 
όπως, πέρα από τις ενέργειες που σας ζητούσαµε µε το έγγραφο Ε5/5705/21-7-
86, να προχωρήσετε προς της έκδοση εγκυκλίου προς τους ΟΤΑ, µε την ποία θα 
γνωρίζετε-συστήνετε, τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα αυτό, θεσµοθέτησης 
θέσεων πρακτικής άσκησης µε επιδότηση από τον ΟΑΕ∆. 
 
 

Ε.Υ. 
Ο προϊστάµενος της Ε.Υ/Τ.Ε.Ι. 

Ιωάννης Καζάζης 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ι∆ 
 



Ταχ. ∆ιεύθυνση: Σταδίου 27 
Ταχ Κώδικας:101 83 
Πληροφορίες: Μ. Γιιουσουπούλου 
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Αθήνα 19 Φεβρουαρίου 1987 
Αριθµ. Πρωτ. 7177 

 
ΠΡΟΣ:  Νοµαρχίες Κράτους, ∆/νσεις Εσωτερικών 

Επαρχία Κράτους, Υπηρεσίες Εσωτερικών 
 

ΚΟΙΝ: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
Ειδική Υπηρεσία ΤΕΙ 

Τµήµα Προγραµµάτων και µελετών 
Μητροπόλεως 15 

10185 Αθήνα 
 

ΣΧΕΤ: Έγγραφο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
Ε5/573/30-1-1987 
 
Θέµα: Πρακτική άσκηση στο επάγγελµα σπουδαστών Τ.Ε.Ι. 
 
 
Όπως είναι γνωστό οι σπουδαστές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυµάτων, προκειµένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους υποχρεούνται στην 
πραγµατοποίηση πρακτικής άσκησης στο επάγγελµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 24 του Ν. 1404/1983 «∆οµή και Λειτουργία των ΤΕΙ». Η πρακτική 
αυτή άσκηση είναι υποχρεωτική, αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα των σπουδών 
και όπως αναφέρεται απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου. 
 Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε το ανωτέρω 
έγγραφό του µας πληροφορεί ότι µε βάση την 94200/5-8-1986 εγκύκλιο του 
ΟΑΕ∆, δικαιούνται επιδότηση, κατά το ήµισυ της αµοιβής που καταβάλλεται 
στους ασκούµενους σπουδαστές, οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες καθώς οι 
∆ηµοτικές και οι Κοινοτικές επιχειρήσεις που απασχολούν αυτούς. 

Για το λόγο αυτό παρακαλούµε να συστήσετε στους ΟΤΑ της 
Περιφέρειάς σας τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα αυτό θεσµοθέτησης 
θέσεων πρακτικής άσκησης, µε επιδότηση από τον ΟΑΕ∆. 

 
Ε.Υ. 

Ο Γεν. Γραµµατέας 
Λυκ. Σακελλάρης 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ  
& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΙ 
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
& ΜΕΛΕΤΩΝ 



 
Μητροπόλεως 15 
10185 Αθήνα 
Πληροφορίες: Κ. Πολίτης 
Τηλέφωνο: 32.50. 723 
 
 

Αθήνα 24-3-87 
Αριθµ. Πρωτ. Ε5/1985 

 
ΠΡΟΣ:    1.Νοµαρχίες Κράτους, ∆/νσεις Εσωτερικών 

2. Επαρχία Κράτους, Υπηρεσίες Εσωτερικών 
 

Το Υπουργείο Εσωτερικών – ∆ιεύθυνση Προσωπικού Ο.Τ.Α. µε το 7177/19-
2-87 έγγραφό του σας παρακαλούσε όπως συστήσετε στους Ο. Τ. Α. της 
Περιφερείας σας τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα πρακτικής άσκησης 
σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι) 
θεσµοθετώντας θέσεις στις υπηρεσίες τους, για τις οποίες θέσεις δίδεται 
επιδότηση από τον ΟΑΕ∆, σύµφωνα µε την 94200/5-8-86 εγκύκλιο του. 
Σε συνέχεια του παραπάνω εγγράφου και για την καλύτερη υλοποίηση του 

παραπάνω προγράµµατος αλλά και για την πληρέστερη ενηµέρωση των ΟΤΑ, 
σας στέλνουµε συνοδευτικά, πίνακα µε τις διευθύνσεις των ΤΕΙ της χώρας ως 
και πίνακα µε τις ειδικότητες που λειτουργούν σ' αυτά και σας παρακαλούµε 
όπως τους συµπεριλάβετε στην υπό έκδοση εγκύκλιο σας προς τους Ο.Τ.Α. 
της περιφέρειας σας. 
Επίσης σας γνωρίζουµε ότι η υπηρεσία µας είναι πρόθυµη για κάθε σχετική 

βοήθεια-πληροφορία, που αφορά το πρόγραµµα αυτό, προς κάθε 
ενδιαφερόµενο Ο.Τ.Α. 
Η διεύθυνση που πρέπει να απευθύνονται είναι:  

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκ/των  
Ειδική Υπηρεσία ΤΕΙ - Τµήµα Προγραµµάτων και Μελετών  
Μητροπόλεως 15 - 10185 Αθήνα  
Αρµόδιοι: Κ. Πολίτης - ∆. Τυµπής, τηλ. 3250723 
 

ΕΥ. 
Ο Γεν. Γραµµατέας 

∆.Κλάδης 
 



3.2.4. Ειδική Σύµβαση Εργασίας 
 
Τέλος για την καλύτερη οργάνωση, εποπτεία και κατοχύρωση της πρακτικής 
άσκησης από όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, για τους σπουδαστές που διεξάγουν 
την άσκηση τους στον ιδιωτικό τοµέα, συµπληρώνεται, όπως φαίνεται και στο 
υπόδειγµα που ακολουθεί, µια σύµβαση, που καλείται ειδική σύµβαση εργασίας 
για πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ. 
Τ.Ε.Ι.  ............................................................................................... 
ΣΧΟΛΗ   ......................................................................................... 
ΤΜΗΜΑ    ........................................................................................ 
 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι. 

 
Μεταξύ  της  επ ιχε ίρησης    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
που  εκπροσωπε ί τα ι  από  τον  κ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
και  του  Προϊσταµένου  του  Τµήµατος  τ η ς  Σχο λή ς     . . . . . . . . . . . . . . . .  
τ ο υ  Τ .Ε . Ι  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ή του εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου του και σύµφωνα µε τη κοινή απόφαση Ε5 
/ 1797/20-3-86 (Φ.Ε.Κ. 183/τ.Β'/ 14-4-86) των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων και Εργασίας, όπως τροποποιήθηκε µε την Ε5/4825/ 16-6-85 
(Φ.Ε.Κ. 453/τ.Β'/ 16-7-86) απόφαση των ίδιων Υπουργών, συνάπτεται Ειδική 
Σύµβαση Εργασίας, για την πρακτική άσ κηση  
τ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  
σπουδασ τ    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
τ ο υ  µε τους παρακάτω όρους: 
1 ....... ασκούµεν ..... στο χώρο της εργασίας τ ---- , υποχρεούται να ακολουθεί 
το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης, τους κανονισµούς ασφαλείας και 
εργασίας καθώς και κάθε άλλη ρύθµιση ή κανονισµό που ισχύει για το 
προσωπικό της επιχείρησης. 
Για τη συµµόρφωση τ. . . ασκούµεν ---- µε τα παραπάνω, ισχύουν τα 
αναφερόµενα στην παράγραφο 4 εδαφ. α, της Ε5/ 1797/86 κοινής απόφασης. 
2. Η πρακτική άσκηση και συνεπώς και η Ειδική αυτή Σύµβαση, λήγουν 
αυτοδικαίως, µε το πέρας της υποχρέωσης για άσκηση τ.... σπουδαστ... 
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  στα  πλαίσια  της  κοινωνικής  τ  . . .  
αποστολής αλλά και των δυνατοτήτων τ. . . ., υποχρεούται να συµβάλει, κατά τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο, στην αρτιότερη εκπαίδευση τ ..... ασκούµεν ...... και 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 4 εδάφ. γ, της Ε5/ 1797/86 
κοινή ς απόφασης. 
4. Η επιχείρηση οφείλει να απασχολεί τ. ... ασκούµεν ..... στα πλαίσια του 
περιγράµµατος πρακτικής άσκησης της ειδικότητας τ. . . και σε συνεργασία µε 
τη επιτροπή πρακτικής άσκησης του Τµήµατος προέλευσης τ ---- ασκούµεν 
..... 
5. Τη Τµήµα προέλευσης τ ---- ασκούµεν ---- οφείλει να φροντίσει για την 
πρόσθετη ενηµέρωση και εκπαίδευση τ ____ σε θέµατα ασφάλειας εργασίας. 
6 ........... ....... ασκούµεν ........ δέχεται όλους τους όρους της παρούσας 
Βιδικής Σύµβασης και την προσυπογράφει. 
Η παρούσα Ειδική Σύµβαση συντάχτηκε σε τρία αντίγραφα, ένα για την 
επιχείρηση, ένα για το Τµήµα προέλευσης τ ..... ασκούµεν ..... και ένα για τ 



---- ασκούµεν ........σπουδαστ .............. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Για την επιχείρηση Για το Τµήµα 
 
ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΕΙ 
....................................................  ασκούµεν 
σπουδαστ ...........  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ 
 
Το Προεδρικό διάταγµα που ακολουθεί αναφέρεται στις διευκολύνσεις που 
παρέχονται γενικά στους εργαζόµενους σπουδαστές των ΤΕΙ. Στη 
παράγραφο 7 του άρθρου 2 προβλέπεται µια ουσιαστική διευκόλυνση για 
τους εργαζόµενους σπουδαστές οι οποίοι πρέπει να πραγµατοποιήσουν και 
αυτοί όπως και όλοι οι υπόλοιποι την πρακτική τους άσκηση. Με την 
παράγραφο αυτή η επιχείρηση ή υπηρεσία πρέπει να τοποθετήσει σε 
αντίστοιχο τµήµα, εφόσον υπάρχει, τον εργαζόµενο σπουδαστή. 
 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΑΘΗΝΑ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1984, Τεύχος Πρώτο, Αριθµός Φύλλου 173 

 
∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 483. 
 
∆ιευκόλυνση των σπουδών των εργαζοµένων σπουδαστών των Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.). 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 παράγραφος 4,43 παράγραφος 2 και 51 
παράγραφος 6 περίπτωση β' του Νόµου 1404/1983 «∆οµή και λειτουργία των 
τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων». (ΦΕΚ 173-Α '). 

2. Την απιθ. 703/1984 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε 
πρόταση των υπουργών εθνικής παιδείας και θρησκευµάτων, προεδρίας της 
κυβέρνησης και εργασίας αποφασίζουµε 

 
Άρθρο 1 

∆ικαιούχοι και διάρκεια παροχής των διευκολύνσεων 
1. Στους σπουδαστές των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, στους 

σπουδαστές του ΚΕΜΕ∆Ι, που παρακολουθούν τα ειδικά τµήµατα διετούς 
φοίτησης του Π.∆. 644/1982 και στους απόφοιτους λυκείου οι οποίοι 
παρακολουθούν σεµινάρια επιµόρφωσης που προβλέπονται από το άρθρο 33 
του Ν. 1304/1982 (ΦΕΚ 144-Α '), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 51 του Ν. 
1404/1983, εφόσον εργάζονται στον ιδιωτικό ή το δηµόσιο τοµέα κατά 
τη διάρκεια των σπουδών τους ή του επιµορφωτικού σεµιναρίου που 
παρακολουθούν κατά περίπτωση, παρέχονται από τον εργοδότη τους οι 
διευκολύνσεις του άρθρου 2 τον παρόντος για την εξυπηρέτηση τους τόσο 
στην παρακολούθηση των µαθηµάτων και των εργαστηριακών και 
φροντιστηριακών ασκήσεων όσο και στην προετοιµασία και συµµετοχή 
τους στις εξετάσεις, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τους περιορισµούς του 
παρόντος. Οι διευκολύνσεις παρέχονται στους δικαιούχους σπουδαστές για 
διάστηµα ίσο προς την κανονική διάρκεια σπουδών προσαυξηµένη κατά το 
ήµισυ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 παράγραφος 5 του Ν. 
1404/1983 και στους αποφοίτους λυκείου για όσο χρόνο διαρκεί το 
επιµορφωτικό σεµινάριο 
 



 
Άρθρο 2 

Είδη διευκολύνσεων 
Οι διευκολύνσεις που αναφέρονται στο προηγούµενο άρθρο περιλαµβάνουν: 

1. Τη χορήγηση, συνεχόµενης ή διακεκοµένης, της ειδικής άδειας εξετάσεων 
των δέκα τεσσάρων (14) ηµερών το χρόνο που προβλέπεται από τις διατάξεις 
του άρθρου 2 του Ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46-Α'). 

2. Τη χορήγηση συνεχόµενης ή διακεκοµένης άδειας άνευ αποδοχών µέχρι 
δέκα πέντε (15) ηµέρες το χρόνο κατεξαίρεση των κειµένων διατάξεων και πέρα 
της προβλεπόµενης από την παρ. 4 του άρθρου 101 του Π.∆. 611/77 (Υ.Κ.) 
για τους δηµόσιους υπαλλήλους, εφόσον ζητηθεί από τον εργαζόµενο 
σπουδαστή για να εξυπηρετηθεί η προετοιµασία και συµµετοχή του σε 
εξετάσεις. 

3. Τη χορήγηση ειδικής άδειας βραχείας απουσίας κατά τις ηµέρες των 
εξετάσεων ή για τη συµµετοχή σε φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις 
ή σε κάθε άλλη περίπτωση που είναι απαραίτητη η παρουσία του σπουδαστή 
στη σχολή του. Η άδεια βραχείας απουσίας είναι τρίωρης διάρκειας και 
αναφέρεται στη καθυστέρηση προσέλευσης ή στην ενδιάµεση απουσία ή στην 
πρόωρη αναχώρηση από το κανονικό ωράριο εργασίας. Ο δικαιούχος 
σπουδαστής µπορεί να κάνει χρήση της άδειας βραχείας απουσίας µέχρι 10 
φορές το χρόνο. 

4. Την απαλλαγή από την νυκτερινή βάρδια για όσο χρονικό διάστηµα 
διαρκεί η εξεταστική περίοδος. 

5. Την αλλαγή της βάρδιας όταν αυτή συµπίπτει µε τις ώρες των 
εξετάσεων. 
6. Τη χορήγηση υποχρεωτικά της κανονικής άδειας που τυχόν δικαιούται και 

ζητά ο εργαζόµενος σπουδαστής κατά το χρονικό διάστηµα που διαρκεί η 
εξεταστική περίοδος ή για την προετοιµασία και συµµετοχή του στις 
φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις. 

7. Την υποχρεωτική τοποθέτηση του εργαζόµενου σπουδαστή στο τµήµα ή 
τη θέση της επιχείρησης ή της υπηρεσίας που υπηρετεί η οποία του παρέχει 
τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσει την πρακτική άσκηση του στο επάγγελµα 
και όσο χρόνο διαρκεί η άσκηση. 

 
Άρθρο 3. 

Προϋποθέσεις παροχής διευκολύνσεων 
Για την παροχή των διευκολύνσεων του προηγούµενου άρθρου πρέπει να 
συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

1. Για την άδεια άνευ αποδοχών: α) να έχει εξαντληθεί η ειδική άδεια 
εξετάσεων του 
άρθρου 2 του Ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46-Α ') και β) ο σπουδαστής να έχει 
συµπληρώσει υπηρεσία τουλάχιστον εννέα (9) µηνών. 

2. Να υποβάλλει αίτηση στον εργοδότη του για συγκεκριµένη διευκόλυνση ο 
εργαζόµενος σπουδαστής στην οποία θα αναφέρει και το λόγο που τη ζητά 
τουλάχιστον τρεις (3)ηµέρες και ειδικά για τις διευκολύνσεις των παρ. 4 και 5 
του άρθρου2 του παρόντος έξη(6) ηµέρες νωρίτερα. 

3. Να έχει προσκοµίσει ο δικαιούχος σπουδαστής µαζί µε την πρώτη του 
αίτηση για 
παροχή διευκόλυνσης, πιστοποιητικό σπουδών από το οποίο να προκύπτει: 

α) Το τµήµα και η σχολή που φοιτά 



β) Η ηµεροµηνία αρχικής εγγραφής του 
γ) Η προβλεπόµενη ελάχιστη διάρκεια σπουδών 
δ) Το έτος ή το εξάµηνο που φοιτά ο σπουδαστής. 
4. Για την απόδειξη ότι η διευκόλυνση που χορηγήθηκε στον εργαζόµενο 

σπουδαστή χρησιµοποιήθηκε για το σκοπό που χορηγήθηκε, αυτός 
υποχρεούται να προσκοµίσει τον εργοδότη του µέσα στις πέντε (5) πρώτες 
εργάσιµες ηµέρες από τη λήξη της διευκόλυνσης, βεβαίωση της σχόλης του 
από την οποία να προκύπτει ότι η διευκόλυνση χρησιµοποιήθηκε για τον 
σκοπό και το χρόνο που χορηγήθηκε, διαφορετικά σε αντίθετη περίπτώση θα 
θεωρηθεί η απουσία από την υπηρεσία του αδικαιολόγητη, εκτός και αν η µη 
χρησιµοποίηση της διευκόλυνσης για το σκοπό και το χρόνο που χορηγήθηκε 
οφείλεται σε αποδεδειγµένη ανώτερη βία ή ξαφνική αναβολή των εξετάσεων ή 
ασκήσεων, οπότε σ' αυτή την περίπτωση χορηγείται σχετική βεβαίωση από τη 
σχολή στο σπουδαστή. Η ανώτερη βία και η ξαφνική αναβολή των εξετάσεων 
διακόπτει αυτόµατα την παραπέρα χρήση της διευκόλυνσης. 

 
Άρθρο 4. 

∆ιακοπή παροχής των διευκολύνσεων. 
Η παροχή των διευκολύνσεων που προβλέπονται από το διάταγµα αυτό 

διακόπτεται όταν ο δικαιούχος σπουδαστής: 
1. Πάρει το πτυχίο του. 
2. Συµπληρώσει το ανώτατο όριο διάρκειας της παροχής που προβλέπεται 

στη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου Ι του παρόντος. 
3. Αναστείλει τις σπουδές του, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 

του άρθρου 27 του Ν. 1404/1983 και για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή. Ο 
χρόνος διακοπής της παροχής στην περίπτωση αυτή δεν προσµετρείται στον 
χρόνο διάρκειας της παροχής της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του 
παρόντος. 

4. Χάσει τη σπουδαστική του ιδιότητα ή διακοπεί η παρακολούθηση του 
σεµιναρίου, κατά περίπτωση, για οποιοδήποτε λόγο. 
Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε την 

δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος. 
 

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 1984 
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