
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Αθήνα, 30-6-1987 
ΥΠΟΥΡΓ. ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
& ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ 
ΕΙΔΙΚΗ 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 Δημόσιες                                     Εξόδων 
Υπηρεσίες.                                                                     -Τ.Ο.Δ. 
 
1. Σχετικά με την αποζημίωση της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών ΤΕΙ, 
άσκησης που διεξάγεται σε υπηρεσίες του Δημόσιου 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). 
 

UΑποζημίωση= 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 




