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ΠΡΑΞΗ «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ & ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) των σπουδαστών των ΤΕΙ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος 

Σπουδών κάθε τμήματος. Είναι εξάμηνης διάρκειας και  μπορεί πραγματοποιείται οποτεδήποτε μέσα στον 

χρόνο. Η ΠΑ του χειμερινού εξαμήνου αρχίζει από 1η Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται στις 31 Μαρτίου. 

Αντίστοιχα, του εαρινού εξαμήνου ξεκινάει την 1η Απριλίου και ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου. Η ΠΑ 

είναι συνεχόμενης διάρκειας και δεν μπορεί να διασπαστεί. 

Οι Συμβάσεις Πρακτικής Άσκησης που αφορούν το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΠΕΔΒΜ) εκδίδονται σε τέσσερα (4) αντίγραφα, ένα για το σπουδαστή, ένα για το φορέα 

απασχόλησης, ένα για το Τμήμα κι ένα για το Γραφείο ΠΑ. Οι Συμβάσεις έχουν ισχύ και λογίζονται ως δημόσια 

έγγραφα από τη στιγμή που υπογραφούν και σφραγιστούν όλα τα απαραίτητα πεδία (σύνολο: 5 πεδία). 

Αρχικά, υπογράφουν ο σπουδαστής και ο φορέας απασχόλησης (απαραίτητη η σφραγίδα του φορέα) και στη 

συνέχεια ο Επιστημονικός Υπεύθυνος ΠΑ του Τμήματος, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μηχανολόγων 

Μηχανικών Τ.Ε. και τέλος ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών. Αφού ολοκληρωθούν όλες οι υπογραφές, ο 

σπουδαστής παίρνει δύο (2) γνήσια αντίγραφα της Σύμβασης (ένα για τον ίδιο κι ένα για τον φορέα 

απασχόλησης). 

Ο φορέας απασχόλησης δεν είναι υποχρεωμένος να αναγγείλει τη Σύμβαση ΠΑ στον ΟΑΕΔ ή στην 

Επιθεώρηση Εργασίας, εφόσον πρόκειται για Ειδική Σύμβαση Εργασίας που αφορά μόνο τα εμπλεκόμενα 

μέρη και δεν προκύπτουν υποχρεώσεις προς τον ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση ελέγχου από ελεγκτική δημόσια 

υπηρεσία, αρκεί μόνο η επίδειξη της Σύμβασης. 

Μέσα στις υποχρεώσεις του εργοδότη είναι και η μηνιαία καταβολή τουλάχιστον του 40% του μισθού 

ανειδίκευτου εργάτη, εφόσον πρόκειται για ιδιωτικό φορέα ή 176,08 € για δημόσιο. Παράλληλα, 

καταβάλλει μηνιαίως στο σπουδαστή ασφαλιστική κάλυψη 1% κατά επαγγελματικού κινδύνου επί του 

τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ, όπως ισχύει κάθε φορά (Π.Δ. 185/84, 

Ε5/1303/86 κοινή υπουργική απόφαση & 100/124/29.5.86 Εγκύκλιος του ΙΚΑ). Ο εργοδότης οφείλει στο 

πέρας της εξάμηνης ΠΑ να δίνει στο σπουδαστή Βεβαίωση Ενσήμων, η οποία στη συνέχεια θεωρείται από το 

ΙΚΑ. Η μη καταβολή των παραπάνω ασφαλιστικών εισφορών επισύρουν κυρώσεις κατά το νόμο. Η συνολική 

αμοιβή του σπουδαστή απαλλάσσεται από φόρο εισοδήματος και κρατήσεις δημοσίου και άρα καταβάλλεται 

ακέραια. 



Ο σπουδαστής έχει στην διάθεση του  δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της 

ΠΑ, προκειμένου να αποκτήσει Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου στο ΙΚΑ, εφόσον δε διαθέτει ήδη. Ο 

Αριθμός Μητρώου πρέπει να δοθεί στη συνέχεια στον εργοδότη, προκειμένου να ασφαλιστεί ο σπουδαστής. 

Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης ΠΑ, ο ασκούμενος σπουδαστής μπορεί, μόνο για σοβαρούς λόγους, να 

απουσιάσει δικαιολογημένα για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες συνολικά. Οι απουσίες καταχωρούνται 

στο βιβλίο πρακτικής άσκησης και υπογράφονται από τον επόπτη εκπαιδευτικό και εγκρίνονται ή 

απορρίπτονται από τον Προϊστάμενο του τμήματος. Ο ασκούμενος στο χώρο εργασίας υποχρεούται να 

ακολουθεί τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας, όπως και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το 

προσωπικό της επιχείρησης ή της υπηρεσίας (υπ΄αρ. Ε5/7272/84, ΦΕΚ 785/1.11.84 τ. Β΄, άρθρο 5).  

Σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων που αναγράφονται στη Σύμβαση (π.χ. επωνυμία επιχείρησης ή 

εκπροσώπου) παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Μηχανολόγων 

Μηχανικών Τ.Ε. . Στη συνέχεια και τα τέσσερα (4) αντίγραφα της Σύμβασης πρέπει να επιστρέφονται στο 

Γραφείο ΠΑ, προκειμένου να επανεκδοθεί καινούρια Σύμβαση με τα ορθά στοιχεία. 

 Η διαδικασία εφαρμογής της πρακτικής άσκησης για τους σπουδαστές του Τμήματος Μηχανολόγων 

Μηχανικών Τ.Ε. περιλαμβάνει:  

1. Την υποβολή αίτησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα της Π.Α.  

2. Τη βεβαίωση αποδοχής απασχόλησης του ασκούντος από μέρους του φορέα απασχόλησης.  

3. Τη σύμβαση εργασίας μεταξύ του σπουδαστή, του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και του φορέα απασχόλησης.  

4. Αντιστοίχιση του σπουδαστή με τη εταιρεία στο δικτυακό τόπο ΑΤΛΑΣ, αφού ο φορέας έχει εγγραφη 

και έχει δημοσιευση θέση πρακτικής άσκησης.  

5. Την τακτική ενημέρωση του Βιβλιαρίου Πρακτικής Άσκησης από το σπουδαστή, το φορέα 

απασχόλησης και τον επόπτη του Τμήματος.  

6. Την πιστοποίηση της ολοκλήρωσής της ΠΑ με την χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων (βεβαίωση 

πραγματοποίησης Π.Α., βεβαίωση ενσήμων ) . 

7. Την χρηματική αποζημίωση των απασχολούμενων.  

  

 Οι ασκούμενοι κατά την συμμετοχή τους:  

 Επιδοτούνται από το Πρόγραμμα με 280 € μηνιαίως για την απασχόλησή τους στον Ιδιωτικό Τομέα και με 

280 € μηνιαίως για την απασχόλησή τους στο Δημόσιο Τομέα.  

 Έχουν διαρκή ενημέρωση και υποστήριξη σε θέματα του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης . 

 Ενημερώνονται για τις διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης από το γραφείο Π.Α. του τμήματος.   

Οι ασκούμενοι για την αποζημίωση τους μηνιαίως θα πρέπει να προσκομίζουν: 

1. Βεβαίωση ενσήμων από τον εργοδότη. 

2. Βεβαίωση πραγματοποίησης της Π.Α.    

Για πληροφορίες απευθύνεστε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Μηχανολογίας 

Πληροφορίες: praktikiaskisimechal@gmail.com 

  Φανή Λαυρέντη  

Τηλ.: 2228099661 

Φαξ : 2228099660 

Ωράριο λειτουργίας: 9:00 – 13:00 (Δευτέρα – Παρασκευή) 

Web: http://praktikiaskisimechal.wordpress.com/ 


