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1. ΓΕΝΙΚΑ 
Η πρακτική άσκηση αποτελεί θεσμοθετημένο υποχρεωτικό τμήμα του προγράμματος 

σπουδών του τμήματος ΤΕ.ΤΡΟ. του ΤΕΙ Πελοποννήσου , το οποίο φέρνει σε άμεση επαφή 

τους φοιτητές με τον εργασιακό χώρο συνδέοντας την εκπαίδευση με τους παραγωγικούς 

φορείς. 
 

2. ΣΚΟΠΟΣ 
Η πρακτική άσκηση έχει σαν σκοπό να συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε 

επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές κατά 

τη διάρκεια των σπουδών τους, στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων 

στο παραγωγικό σύστημα της χώρας, καθώς και στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης 

μεταβίβασης των πληροφοριών μεταξύ του Τμήματος ΤΕΤΡΟ και των φορέων 

απασχόλησης. 
 

3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

3.1. Διάρκεια – Προϋποθέσεις 
Η πρακτική άσκηση έχει εξάμηνη διάρκεια. Πραγματοποιείται μετά το τέλος του εβδόμου 

εξαμήνου σπουδών. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει 

με επιτυχία τουλάχιστον τα 2/3 των υποχρεωτικών μαθημάτων του προγράμματος 

σπουδών και τα μαθήματα ειδικότητας του Τμήματός τους 

3.2. Επιτροπή πρακτικής άσκησης - Επίβλεψη των Ασκούμενων Φοιτητών 
Τα θέματα της πρακτικής άσκησης κάθε Τμήματος συντονίζονται από την Επιτροπή 

πρακτικής άσκησης στην οποία συμμετέχουν τρία μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού που 

τοποθετούνται από το Τμήμα. Η επιτροπή μεριμνά: 

• Για την αναζήτηση νέων θέσεων πρακτικής άσκησης. 

• Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των χώρων εργασίας στους οποίους 

πρόκειται να 

• πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση. 

• Για την κατανομή των φοιτητών σε θέσεις πρακτικής άσκησης. Για τον ορισμό 

επόπτη 

• εκπαιδευτικού και επιβλέποντα από τον φορέα. 

• Για όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση της πρακτικής άσκησης των 

φοιτητών. 

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης κάθε φοιτητής επιβλέπεται από δύο υπευθύνους, 

τον επόπτη εκπαιδευτικό, τον οποίο προτείνει η Επιτροπή πρακτικής άσκησης του 

Τμήματος και τον επιβλέποντα από το φορέα απασχόλησης (εργασιακός υπεύθυνος), τον 

οποίο προτείνει η διοίκηση του φορέα απασχόλησης και εγκρίνει η Επιτροπή πρακτικής 

άσκησης. 

Ο επόπτης εκπαιδευτικός είναι μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος και 

εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν την διαδικασία 

ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης. 
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Ο εργασιακός υπεύθυνος είναι στέλεχος του φορέα απασχόλησης με πτυχίο συναφούς 

ειδικότητας και με επαρκή εμπειρία στον εργασιακό χώρο. Έχει την ευθύνη της 

καθοδήγησης και επίβλεψης του ασκούμενου φοιτητή στον εργασιακό χώρο σύμφωνα με 

τα ισχύοντα στο νόμο. 

3.3. Βασικές Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Ασκούμενων Φοιτητών 
Ο ασκούμενος στο χώρο εργασίας του υποχρεούται να ακολουθεί τους κανονισμούς 

ασφαλείας και εργασίας καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το προσωπικό του 

φορέα απασχόλησης. 

Οφείλει να προσέρχεται ανελλιπώς στον χώρο εργασίας, να ακολουθεί το κανονικό ωράριο 

λειτουργίας της επιχείρησης και να συμμετέχει ενεργά στην εκτέλεση των εργασιών που 

του έχουν ανατεθεί. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί στο χώρο εργασίας οι 

ασκούμενοι φοιτητές οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα τόσο τον επόπτη όσο και την 

Επιτροπή Πρακτικής άσκησης του τμήματος τους . 

Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης εκτός από την αποζημίωση και 

την ασφάλισή τους κατά επαγγελματικού κινδύνου δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα 

εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του 

άρθρου 12 του Νόμου 1351/83. 

Κάθε ασκούμενος φοιτητής υποχρεούται να συμπληρώνει ειδικό έντυπο-ημερολόγιο, το 

Βιβλίο πρακτικής άσκησης, στο οποίο καταγράφει την καθημερινή απασχόλησή του και 

περιγράφει συνοπτικά τις δραστηριότητες της παραγωγικής διαδικασίας στις οποίες 

συμμετείχε. Το Βιβλίο πρακτικής άσκησης ελέγχεται και υπογράφεται σε μηνιαία βάση από 

τον εργασιακό υπεύθυνο . 

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο ασκούμενος φοιτητής μπορεί για σοβαρούς 

λόγους να απουσιάσει δικαιολογημένα για 5 εργάσιμες ημέρες συνολικά. Οι απουσίες 

καταχωρούνται στο Βιβλίο πρακτικής άσκησης θεωρούνται και υπογράφονται από τον 

επόπτη εκπαιδευτικό. Σε ειδικές περιπτώσεις, που ο ασκούμενος φοιτητής χρειαστεί να 

απουσιάσει επιπλέον των 5 ημερών για οποιοδήποτε σοβαρό προσωπικό λόγο, πρέπει να 

αναπληρώσει τις εργάσιμες ημέρες απουσίας αμέσως μετά τη λήξη του εξαμήνου. 

Εκτός των παραπάνω, στους πρακτικά ασκούμενους φοιτητές παρέχονται διευκολύνσεις 

που ισχύουν γενικά για τους εργαζόμενους φοιτητές των ΤΕΙ, σύμφωνα με το ΠΔ 483/84 

(ΦΕΚ 173/τ. Α'). 

Με τη λήξη της πρακτικής άσκησης, ο φοιτητής οφείλει να συντάξει και παραδώσει 

• Συμπληρωμένο το βιβλίο πρακτικής άσκησης από τον ίδιο και τον επόπτη που έχει 

ορίσει η επιχείρηση 

• Και την βεβαίωση ολοκλήρωσης της πρακτικής του υπογεγραμμένη από τον φορέα 

του 

Στους φοιτητές παρέχεται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη κατά την 

διάρκεια των σπουδών τους. Στη διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές ασφαλίζονται 

επιπλέον στο ΙΚΑ έναντι επαγγελματικού κινδύνου. Η ασφαλιστική εισφορά στο ΙΚΑ 

ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης 

όπως διαμορφώνεται κάθε φορά και καταβάλλεται από τον εργοδότη, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ για τον τρόπο είσπραξης των εισφορών. 
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4. Συνεργαζόμενοι φορείς πρακτικής άσκησης 
Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε επιλεγμένους φορείς του Δημόσιου ή Ιδιωτικού 

τομέα που δραστηριοποιούνται σε συναφή γνωστικά αντικείμενα με αυτά του Τμήματος 

ΤΕΤΡΟ και ακόμη διαθέτουν : 

• Ικανό εύρος με δυναμική παρουσία στην αγορά εργασίας, ανάλογα με το 

αντικείμενο. 

• Επάρκεια υποδομής καθώς και επάρκεια και καταλληλότητα της στελέχωσης σε 

επιστημονικό και λοιπό προσωπικό. 

• Σαφήνεια στην περιγραφή της θέσης και του αντικειμένου απασχόλησης, ώστε να 

αποδεικνύεται ότι εξυπηρετεί τον σκοπό και τους στόχους του προγράμματος 

πρακτικής άσκησης. 

• Σαφής δέσμευση στην αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ότι 

θα ανταποκριθούν θετικά στην χρηματοδότηση του ασκούμενου, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. 

• Δυνατότητα / προοπτική προσφοράς μόνιμης ή μερικής απασχόλησης του 

ασκούμενου μετά το τέλος της πρακτικής άσκησης. 

• Yπεύθυνο επίβλεψης, ο οποίος είναι συναφούς ειδικότητας με αυτή των 

ασκούμενων και με επαρκή εμπειρία στον εργασιακό χώρο. 
 

5. Πρακτική Άσκηση επιδοτούμενη από το ΕΣΠΑ 
Από το 2011 υπάρχει η δυνατότητα επιδότησης της πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, για 

συγκεκριμένο αριθμό θέσεων. Εφόσον ένας φοιτητής ενταχθεί στο πρόγραμμα, θα 

πληρώνεται από αυτό με βάση τα αναφερόμενα ποσά και ποσοστά στη σύμβαση του. 

Ανεξαρτήτως της επιδότησης ή μη μίας πρακτικής άσκησης από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, ισχύει 

και εφαρμόζεται ο κανονισμός πρακτικής άσκησης του Τμήματος, σε όλες του τις 

προϋποθέσεις. 

Μία πρακτική άσκηση μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα μόνο εφόσον ο φορέας είναι 

Δημόσιος ή Ιδιωτικός χωρίς επιδότηση ΟΑΕΔ. Δηλαδή αν ο φορέας είναι Ιδιωτικός και 

επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ η πρακτική άσκηση δεν μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα και η 

θέση θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από τον φορέα. 

Όταν οι αιτήσεις των φοιτητών που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ είναι 

περισσότερες από τις θέσεις που προκηρύχθηκαν πραγματοποιείται αξιολόγηση των 

φοιτητών και κατατάσσονται με βάση τα εξής κριτήρια που έχει θεσπίσει η ΓΣ του τμήματος 

επιστήμης και τεχνολογίας , είναι σύμφωνα με τον πρότυπο κανονισμό του ΠΑ.ΠΕΛ.  και 

καθορίζει τον μαθηματικό τύπο  υπολογισμού των μορίων ως εξής: 

• Σταθμισμένος Μέσος όρος (Σ.Μ.Ο.) των μαθημάτων στα οποία έχει καταχωρηθεί 
βαθμολογία στο σύστημα φοιτητολογίου μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των 
αιτήσεων. Ο Σταθμισμένος Μέσος Όρος των μαθημάτων προκύπτει από το βαθμό κάθε 
μαθήματος σταθμισμένου με το φόρτο ECTS του μαθήματος. Το κριτήριο έχει βαρύτητα 
50%. 
• Σύνολο Ακαδημαϊκών Μονάδων ECTS που έχει συγκεντρώσει ο φοιτητής ως 
ποσοστό των μονάδων ECTS των Ν-1 ετών του προγράμματος σπουδών και μέγιστο 
βαθμό το 100, όπου Ν τα έτη σπουδών που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου. Το κριτήριο 
έχει βαρύτητα 40% 
• Το έτος σπουδών του φοιτητή. 100 μονάδες εάν ο/η φοιτητής βρίσκεται μέχρι το 
Ν έτος σπουδών και για κάθε έτος μετά το Ν χάνει 10 μονάδες. Το κριτήριο έχει βαρύτητα 
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10% 

Τα ανωτέρω κριτήρια και ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού των μορίων εφαρμόζονται 

στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για πρακτική άσκηση μέσω του 

προγράμματος ΕΣΠΑ υπερβαίνει τον αριθμό των εγκεκριμένων θέσεων. Σε αντίθετη 

περίπτωση επιλέγονται όλοι οι φοιτητές ανεξαρτήτως κριτηρίων. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται ο φοιτητής/ η φοιτήτρια που βρίσκεται στο 

μικρότερο τυπικό εξάμηνο (Κριτήριο 4) 

Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, πραγματοποιείται κλήρωση 

Άτομα ΑμΕΑ εισάγονται κατά προτεραιότητα στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και χωρίς 

αξιολόγηση (Ως ΑμΕΑ θεωρούνται τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%) . 

Φοιτητές που έχουν εισαχθεί με κατατακτήριες εξετάσεις, επιλέγονται να συμμετέχουν στο 

χρηματοδοτούμενο, μέσω ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα ΠΑ, μόνο εάν έχουν μείνει αδιάθετες θέσεις, 

μετά την αρχική κατανομή. 

Επίσης έχει αποδεχθεί ως υποχρεωτικές και αναγκαίες τις ακόλουθες προϋποθέσεις, για 

ένταξη των θέσεων πρακτικής άσκησης στο Πρόγραμμα: 

Ο φοιτητής δεν εργάζεται σε φορέα του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, 

συμπεριλαμβανομένων των Σωμάτων Ασφαλείας, με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους 

απασχόλησης, κατά την περίοδο της πρακτικής άσκησης. 

Ο φοιτητής δεν υπηρετεί στρατιωτική θητεία, κατά την περίοδο της πρακτικής άσκησης. 

Ο φοιτητής δεν συμμετέχει σε άλλο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από την Ε.Ε., κατά την 

περίοδο της πρακτικής άσκησης. 

Ο φοιτητής δεν έχει συγγένεια Β’ βαθμού και άνω, σε ευθεία γραμμή, πλάγια γραμμή και 

εξ’ αγχιστείας ή συζυγική σχέση, με το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα πραγματοποίησης της 

πρακτικής άσκησης και με τον Εργασιακό επόπτη. 

Η επιτροπή πρακτικής άσκησης αξιολογεί τις αιτήσεις , συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης 

και ανακοινώνει τα αποτελέσματα με κάθε πρόσφορα τρόπο. Οι φοιτητές που διαφωνούν 

με τα αποτελέσματα μπορούν σε εύλογο χρονικό διάστημα ( το οποίο αναφέρετε σε κάθε 

προκήρυξη) να υποβάλουν ένταση την οποία και εξετάζει η επιτροπή εντάσεων πρακτικής 

άσκησης του τμήματος που απαρτίζεται από διαφορετικά μέλη από την επιτροπή 

πρακτικής. 

Τα τελικά αποτελέσματα επικυρώνονται από την ΓΣ του τμήματος και ταυτόχρονα ορίζονται 

και επόπτες του κάθε φοιτητή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Θεσμικό και Νομικό πλαίσιο Πρακτικής Άσκησης 
• Το ισχύον θεσμικό και νομικό πλαίσιο για την Πρακτική Άσκηση των Τεχνολογικών 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας περιλαμβάνει τα εξής: 

• Άρθρο 24 του Ν.1404/83 - Καθιέρωση της Πρακτικής Άσκησης ως μέρος του 

διδακτικού έργου. 

• Π.Δ. 174/85 (Φ.Ε.Κ.59/τ.Α /29-3-85) - Εισαγωγή του Πλαισίου της Οργάνωσης, 

Εποπτείας και Αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης. 

• Εγκύκλιος Ε5/332/22-1-86 και Ε5/1387/16-6-94 - Καθορισμός Έναρξης και 

Περιόδων Πρακτικής Άσκησης. 

• Y.A. 98704 (Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εργασίας ) της 9/10-12-86 – Καθορισμός 

Δικαιολογητικών για την Επιχορήγηση Επιχειρήσεων από τον ΟΑΕΔ για Πρακτική 

Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ και ΣΕΛΕΤΕ. 

• Εγκύκλιοι E5/3196/10-5-87, E5/4942/12-9-89, E5/776/21-2-89, E5/2857/14-6-90 και 

E5/3934/21-9-90 (ΦΕΚ 693/τ.A/5-11-90 (Διευκρινίσεις - Επισημάνσεις σε Θέματα 

Εφαρμογής της Πρακτικής Άσκησης), Ε5/1303/86 (Φ.Ε.Κ. 168/τ.Β/10.4.86) και 

Ε5/347/15-2-95 (Καθορισμός και Υπολογισμός Ασφαλιστικής Κάλυψης 

Ασκούμενων) (σχετικές και οι Εγκύκλιοι Α24/375/29.5.86 και Α24/370/5/21-12-94 

περί ασφάλισης κατά του κινδύνου ατυχήματος). 

• Ε5/5059/6-7-87 και Ε5/5456/16-7-87 περί του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης. 

• Άρθρο 12 του Ν.1351/83 και άρθρο 71 του Ν.1566/85-Φ.Ε.Κ. 167/τ.Α – Καθιέρωση 

Αποζημίωσης των Ασκούμενων Φοιτητών). 

• Ε5/1258/86 (ΦΕΚ 183/τ.Β/27.3.86 και Φ.Ε.Κ. 456/τ.Β/17.7.86) - Καθορισμός της 

Αποζημίωσης των ασκουμένων στο Δημόσιο Τομέα (Ε5/8711/10-12-86 και 

Ε5/4967/30-6-87 διευκρινίσεις επί της αποζημίωσης). 

• Ε5/3260/446 ́18-5-88 αποζημίωσης φοιτητών Κοινωνικής Εργασίας. 

• ΚΥΑγ6α/2123/30-10-84 Προϋποθέσεις και όροι λειτουργίας των ΚΠΑ των ΣΕΥΠ των 

ΤΕΙ. 

• Υ.Α. αριθ. οικ. 4241/127/30.01.2019 (ΦΕΚ 173/τ.Β/30-01-2019) Καθορισμός 

κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους 

εργατοτεχνίτες όλης της χώρα 


