
Πρακτικό ϊςκηςη φοιτητών– ενημϋρωςη

Επιςτημονικϊ υπεύθυνοσ

Οικονομόπουλοσ  Αναςτϊςιοσ



Γενικζσ Πληροφορίεσ
 Πρακτική άςκηςη εύναι το χρονικό διϊςτημα κατϊ τη διϊρκεια του οπούου ϋνασ

φοιτητόσ/τρια ςυνεχύζει την εκπαύδευςό του ςε πραγματικό χώρο εργαςύασ, του ιδιωτικού
ό δημόςιου τομϋα, ςε αντικεύμενο ςυναφϋσ με αυτό των ςπουδών του.

 Ο θεςμόσ αυτόσ ςτοχεύει ςτη ςύνδεςη τησ εκπαύδευςησ και τησ αγορϊσ εργαςύασ, ϋτςι
ώςτε η εκπαύδευςη να παρϋχει εφαρμοςμϋνη γνώςη. Η πρακτικό ϊςκηςη εύναι
υποχρεωτικό ωσ μϋροσ των ςπουδών ςτα Σεχνολογικϊ Ιδρύματα.

 Η απόκτηςη εργαςιακών εμπειριών κατϊ τη διϊρκεια των ςπουδών εύναι πολύ ςημαντικό
για τη μετϋπειτα επαγγελματικό ςταδιοδρομύα των φοιτητών/τριων.

 Η Πρακτικό Άςκηςη δύνει τη δυνατότητα να μεταφϋρουν οι φοιτητϋσ/τριεσ ςε πραγματικϋσ
ςυνθόκεσ την επιςτημονικό τουσ γνώςη και να την εφαρμόςουν.

 Παρϋχει ευκαιρύεσ για ενύςχυςη τησ επιςτημονικόσ τουσ κατϊρτιςησ με επαγγελματικϋσ
δεξιότητεσ και προςόντα.

 Επιτρϋπει να δοκιμϊςουν ϋναν πιθανό μελλοντικό επαγγελματικό χώρο και να
διερευνόςουν τα επαγγελματικϊ τουσ ενδιαφϋροντα.

 Υϋρνει ςε επαφό τουσ φοιτητϋσ/τριεσ με το ςύγχρονο επιχειρηματικό και εργαςιακό
περιβϊλλον και τουσ προετοιμϊζει για να μπορούν να δραςτηριοποιηθούν μϋςα ςε αυτό.

 Δύνει τη δυνατότητα να γνωριςτούν οι φοιτητϋσ/τριεσ και να δικτυωθούν με τουσ φορεύσ
και τα ςτελϋχη τουσ.



Γενικζσ Πληροφορίεσ
 Για να ςυμμετϊςχει κανεύσ θα πρϋπει να πληρού τισ προώποθϋςεισ για ϋναρξη

πρακτικόσ ϊςκηςησ που ϋχει θϋςει το τμόμα

 Η διϊρκεια του προγρϊμματοσ Πρακτικόσ Άςκηςησ εύναι 6 μόνεσ

 Ο φοιτητόσ μπορεύ να ςυμμετϊςχει μόνο μια φορϊ ςτο πρόγραμμα Πρακτικόσ
Άςκηςησ, εύτε με κονδύλια ΕΠΑ εύτε με ϊλλουσ πόρουσ.

 Η αναζότηςη και εύρεςη του φορϋα για την πραγματοπούηςη τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ
απαιτεύ ςτρατηγικό και χρόνο. ημαντικό εύναι να ϋχετε κατανοόςει τουσ ςτόχουσ
ςασ και να μπορεύτε να απαντϊτε ςτο ερώτημα «Τι ζητάτε από την πρακτική ςασ
άςκηςη;». Έτςι θα πρϋπει να:

- διερευνόςετε τισ επαγγελματικϋσ περιοχϋσ και αντικεύμενα που ςασ ενδιαφϋρουν,

- εντοπύςετε φορεύσ και επιχειρόςεισ και ςυγκεντρώςετε πληροφορύεσ για το
αντικεύμενό τουσ, τη θϋςη τουσ ςτην αγορϊ, την εςωτερικό τουσ δομό και οργϊνωςη.



Δημόςιοσ ή Ιδιωτικόσ φορζασ;
-Εξαρτϊται από το εύδοσ τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ και τισ δυνατότητεσ που παρϋχονται 
από τη ςχολό ςασ. 

- Η διαφορϊ μεταξύ δημοςύων και ιδιωτικών φορϋων ϋγκειται ςτον τρόπο δόμηςησ 
των διοικητικών διαδικαςιών και ςτη διαφορετικό νομοθεςύα που διϋπει τη 
λειτουργύα τουσ. 

- Η ςυγκϋντρωςη πληροφοριών και η αναγνώριςη των ςτόχων και αναγκών ςασ, θα 
ςασ βοηθόςει να απαντόςετε ςτο ερώτημα «Ποιον φορέα να επιλέξω;». - --

Επιδύωξό ςασ εύναι να μϊθετε, να μοιραςτεύτε τισ ύδιεσ ευθύνεσ με τουσ μόνιμουσ 
υπαλλόλουσ και να ςυμμετϊςχετε ςε ομϊδεσ εργαςύασ για την επύλυςη πραγματικών 
καθημερινών εργαςιακών προβλημϊτων.



Δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ 
φοιτητϊν κατά την πρακτικθ άςκηςη
 Κατϊ τη διϊρκεια τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ, ο αςκούμενοσ φοιτητόσ μπορεύ, για ςοβαρούσ 

λόγουσ, να απουςιϊςει δικαιολογημϋνα για πϋντε (5) εργϊςιμεσ ημϋρεσ ςυνολικϊ.

 Ο αςκούμενοσ, ςτο χώρο εργαςύασ, υποχρεούται να ακολουθεύ το ωρϊριο λειτουργύασ τησ 
επιχεύρηςησ ό τησ υπηρεςύασ, τουσ κανονιςμούσ αςφαλεύασ και εργαςύασ καθώσ και κϊθε ϊλλη 
ρύθμιςη που ιςχύει για το προςωπικό τησ επιχεύρηςησ ό τησ υπηρεςύασ.

 Κϊθε αςκούμενοσ φοιτητόσ τηρεύ βιβλύο πρακτικόσ ϊςκηςησ, το οπούο διατύθεται  από το 
Σμόμα. το βιβλύο πρακτικόσ ϊςκηςησ αναγρϊφονται από τον αςκούμενο κατϊ εβδομϊδα 
ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ οι εργαςύεσ ςτισ οπούεσ απαςχολόθηκε καθώσ και ςυνοπτικό περιγραφό των 
καθηκόντων που του ανατϋθηκαν ςτο χώρο εργαςύασ. Κϊθε εβδομαδιαύα ελϋγχεται και 
υπογρϊφεται από τον υπεύθυνο τησ επιχεύρηςησ ό υπηρεςύασ, για την παρακολούθηςη των 
αςκουμϋνων.

 Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ, ο φοιτητόσ υποβϊλλει ςτη Γραμματεύα του 
Σμόματόσ του το βιβλύο πρακτικόσ ϊςκηςησ, κατϊλληλα ςυμπληρωμϋνο με τον αριθμό 
εβδομαδιαύων εκθϋςεων, το χρόνο και το αντικεύμενο απαςχόληςησ, τισ ημϋρεσ απουςύασ και την 
επύδοςη του, βεβαύωςη ολοκλόρωςησ από το φορϋα υποδοχόσ και βεβαύωςη ενςόμων από το 
ΙΚΑ.



Επιλογή Φορέα
 Οι φοιτητϋσ μπορούν να ενημερωθούν για την επιλογό φορϋα από το Γραφεύο 

Πρακτικόσ Άςκηςησ ό τον Επιςτημονικό Τπεύθυνο του Σμόματόσ τουσ.

Γραφείο πρακτικήσ άςκηςησ ΕΣΠΑ: τηλ 2228 0 99516 / Ηλεκτρονική Διεύθυνςη:
praktiki.teiste.gr, e-mail: gpateiste@ uoa.gr

 Αντλούν πληροφορύεσ για τισ προςφερόμενεσ θϋςεισ πρακτικόσ ϊςκηςησ από 
τον ιςτότοπο του Γραφεύου Πρακτικόσ Άςκηςησ ό από τον Κόμβο ΑΣΛΑ του 
Τ.ΠΑΙ.Ε.Θ. Εναλλακτικϊ, οι φοιτητϋσ μπορούν να εκπονόςουν την πρακτικό τουσ 
ϊςκηςη ςε φορϋα απαςχόληςησ που ϋχουν επιλϋξει οι ύδιοι.

 Έρχονται ςε επικοινωνύα, με τουσ δυνητικούσ φορεύσ απαςχόληςησ για τη 
διαςφϊλιςη τησ θϋςησ πρακτικόσ ϊςκηςησ που τουσ ενδιαφϋρει. 

https://praktiki.teicrete.gr/%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82/
https://praktiki.teicrete.gr/%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82/
https://praktiki.teicrete.gr/%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82/
https://praktiki.teicrete.gr/%ce%b1%cf%84%ce%bb%ce%b1%cf%83/


Αίτηςη

 Οι αιτόςεισ  κατατύθενται ςτην γραμματεύα του τμόματοσ μετά  από  ςχετική 
ανακοίνωςη η οπούα αναρτάται ςτην ιςτοςελίδα πρακτικήσ άςκηςησ αλλά και ςτην 
ιςτοςελίδα του τμήματοσ

 την αύτηςη του φοιτητό επιςυνϊπτεται και η βεβαύωςη αποδοχόσ από το Υορϋα 
Απαςχόληςησ και όλα τα απαραύτητα ϋγγραφα τα οπούα αναφϋρονται ςτην αύτηςη. 

 Οι αιτόςεισ ΤΠΟΦΡΕΩΣΙΚΑ κατατύθενται εντόσ των προθεςμιών υποβολόσ αιτόςεων. 
Καμία αίτηςη δεν θα γίνεται δεκτή πέρα των ημερομηνιών τησ ανακοίνωςησ

 Ο φοιτητόσ επιλϋγει ςτην αύτηςό του εϊν επιθυμεύ να πραγματοποιόςει την πρακτικό του 
ϊςκηςη μϋςω ΟΑΕΔ ό μϋςω ΕΠΑ (ςε ςυνεννόηςη με το φορϋα απαςχόληςησ).



μετά τη λήξη των αιτήςεων
Μετά τη λήξη των αιτήςεων, οι αιτήςεισ διαβιβάζονται από τη γραμματεία του 
τμήματοσ ςτην επιτροπή πρακτικήσ άςκηςησ η οποία

1. τοποθετεύ τουσ φοιτητϋσ που πληρούν τισ προώποθϋςεισ ςε θϋςεισ πρακτικόσ και 
ορύζει για κϊθε φοιτητό τον επόπτη εκπαιδευτικό και τον επιβλϋποντα από τον 
φορϋα απαςχόληςησ

2. αξιολογεύ τισ αιτόςεισ και πραγματοποιεύ την τοποθϋτηςη των φοιτητών ςε 
αξιολογικούσ πύνακεσ (ΟΑΕΔ ό ΕΠΑ ςύμφωνα με τη δόλωςη που ϋχει επιλεγεύ 
ςτην αύτηςη του/τησ φοιτητό/τριασ)



ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ / 
ΦΟΙΣΗΣΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΜΕΩ ΕΠΑ

Η αξιολόγηςη των φοιτητών πραγματοποιεύται ςύμφωνα με τα παρακϊτω κριτόρια. 
ΜΟΡΙΑ

1.Α. Eπίδοςησ – Μέςοσ Όροσ Βαθμολογίασ (50%)
Μϋςοσ όροσ Y βαθμολογύασ μαθημϊτων που ϋχει παρακολουθόςει µε επιτυχύα ο φοιτητόσ / η φοιτότρια
Y * 5 
Παρϊδειγμα
10 x 5=50
5 x 5=25
Μϋγιςτη Βαθμολογύα Κριτηρύου: 50
Ελϊχιςτη Βαθμολογύα Κριτηρύου: 25

1.Β. Eπίδοςησ – Συπικό Εξάμηνο (15%)
Συπικό εξϊμηνο ςτο οπούο βρύςκεται ο φοιτητόσ / η φοιτότρια
Συπικό Η’ (8ο) εξάμηνο  15

Θ’ (9ο) εξάμηνο  10
Ι’ (10ο) εξάμηνο  5
11ο και μεγαλύτερο εξάμηνο  0
Μϋγιςτη Βαθμολογύα Κριτηρύου: 15

1.Γ. Eπίδοςησ – Τπολειπόμενα Μαθήματα(15%)
Μαθόματα που οφεύλει ο φοιτητόσ / η φοιτότρια
0 μαθήματα  15

1-2 μαθήματα  10
3-4 μαθήματα  5
5 και ανωτέρω μαθήματα  0
Μϋγιςτη Βαθμολογύα Κριτηρύου: 15



ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ / 
ΦΟΙΣΗΣΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΜΕΩ ΕΠΑ

2. Κοινωνικά (20%)
Μέλοσ πολύτεκνησ ή τρίτεκνησ ή μονογονεΰκήσ οικογένειασ ή ορφανόσ ή προβλημάτων υγείασ του 

ιδίου. 

Πολύτεκνη οικογένεια  20
Σρίτεκνη οικογένεια  15
Ορφανόσ από 1 γονέα  15
Ορφανόσ από 2 γονείσ  20
Μονογονεΰκή οικογένεια  20

Αναπηρία με ποςοςτό τουλάχιςτον 50%, ή παθήςεισ που αναφέρονται ςτο παράρτημα τησ υπ’ 
αρ. Υ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινήσ υπουργικήσ απόφαςησ, όπωσ εκάςτοτε ιςχύει  20

Μέγιςτη Βαθμολογία Κριτηρίου: 20

ΤΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ  100
 ε περίπτωςη ιςοβαθμίασ, προηγείται ο φοιτητήσ/φοιτήτρια με το μεγαλύτερο αριθμό μορίων 

ςτο πρώτο (1Α, 1Β και 1Γ) κριτήριο.
 ε περίπτωςη εκ νέου ιςοβαθμίασ, προηγείται ο φοιτητήσ/φοιτήτρια με το μεγαλύτερο αριθμό 

μορίων ςτο δεύτερο κριτήριο.
 ε περίπτωςη εκ νέου ιςοβαθμίασ, πραγματοποιείται κλήρωςη.



Μετά τη ςφνταξη του πρακτικοφ επιτροπήσ πρακτικήσ άςκηςησ

 Όταν το πρακτικό τησ επιτροπόσ πρακτικόσ ϊςκηςησ με τουσ προςωρινούσ πίνακεσ (πύνακασ ΟΑΕΔ  
- πύνακασ ΕΠΑ) πρωτοκολλεύται από τη γραμματεύα, αναρτϊται ςτην ιςτοςελύδα του τμόματοσ και 
προωθεύται και ςτο e-mail gpateiste@uoa.gr για ανϊρτηςη.

 Αναμονή 5 εργάςιμεσ ημέρεσ για τυχόν ενςτάςεισ.

 Εάν δεν υπάρχουν ενςτάςεισ πρωτοκολλείται το  πρακτικό με τουσ τελικούσ πίνακεσ και ςτη ςυνέχεια 
προωθείται ςτο Συμβούλιο Ένταξησ για έγκριςη. 

 Εάν υπάρχουν ενςτάςεισ, η  τριμελή επιτροπή ενςτάςεων που έχει οριςτεί από το Συμβούλιο Ένταξησ 
ςυνεδριάζει, εξετάζει τισ ενςτάςεισ και ςτη ςυνέχεια διαμορφώνεται ο τελικόσ πίνακασ και προωθείται για 
έγκριςη ςτο Συμβούλιο Ένταξησ. 

 Για έγκριςη ςυμβάςεων μέςω ΟΑΕΔ – οι ςυμβάςεισ υπογράφονται μετά την έγκριςη του Συμβουλίου 
Ένταξησ

 Για ϋγκριςη ςυμβϊςεων ΕΠΑ - το πρακτικό του υμβουλύου Ένταξησ προωθεύται ςτην Επιτροπό 
Ερευνών για ϋγκριςη

 Μετϊ από την ϋγκριςη  τησ Επιτροπόσ Ερευνών ςυντϊςςονται και υπογρϊφονται οι ςυμβϊςεισ που 
ϋχουν εγκριθεύ με το πρόγραμμα ΕΠΑ. 



Οδηγίεσ πριν την ζναρξη τησ ΠΑ 
 υμπλόρωςη και Τπογραφό υμβϊςεων (οι ςυμβϊςεισ μϋςω ΟΑΕΔ δύνονται από τη 

γραμματεύα του τμόματοσ ενώ για τισ ςυμβϊςεισ μϋςω ΕΠΑ οι φοιτητϋσ ενημερώνονται 
από το Γραφεύο Πρακτικόσ Άςκηςησ ) 

 E3.5 από το Π ΕΡΓΑΝΗ

 Απογραφικό Δελτύο Ειςόδου. Τποχρεωτικό ςυμπλόρωςη του Απογραφικού Δελτύου 
Ειςόδου, εντόσ 10 ημερών από την ϋναρξη. Η μη ςυμπλόρωςό του μπορεύ να επιφϋρει 
διακοπό τησ ςύμβαςησ https://praktiki.teiste.gr/?page_id=11898

 Ο φορϋασ απαςχόληςησ εϊν δεν εύναι όδη εγγεγραμμϋνοσ ςτο ςύςτημα ΑΣΛΑ, θα πρϋπει 
να εγγραφεύ όπου και θα περιγρϊφει την προςφερόμενη θϋςη πρακτικόσ ϊςκηςησ 

 Ο φοιτητόσ πρϋπει να ςυνδεθεύ ςτο ςύςτημα Άτλασ χρηςιμοποιώντασ το όνομα χρόςτη και 
τον κωδικό πρόςβαςησ που ϋχει λϊβει από το Σμόμα του και να πιςτοποιόςει τα ςτοιχεύα 
λογαριαςμού του, προκειμϋνου να γύνει η αντιςτούχιςη του με τη ςυγκεκριμϋνη θϋςη 
πρακτικόσ ϊςκηςησ.

 Σο Γραφεύο Πρακτικόσ Άςκηςησ πραγματοποιεύ την αντιςτούχιςη των φοιτητών με τον 
φορϋα.

https://praktiki.teiste.gr/?page_id=11898


φςτημα Κεντρικθσ Τποςτθριξησ τησ Πρακτικθσ Άςκηςησ Φοιτητϊν ΑΕΙ -
ΑΣΛΑ



Γενικζσ πληροφορίεσ ςχετικά με 
την ζνταξη ςτο ΕΣΠΑ
 Πληροφορύεσ ςχετικϊ με την ϋναρξη τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ - δικαιώματα – υποχρεώςεισ -

αποζημύωςη - αςφϊλιςη 

https://praktiki.teiste.gr/?page_id=17231

 Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ διαθϋςιμεσ θϋςεισ ΕΠΑ, Προςωρινούσ – Σελικούσ Πύνακεσ

https://praktiki.teiste.gr/?cat=118

• Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τα κριτόρια επιλογόσ φοιτητών

https://praktiki.teiste.gr/?p=16221

 Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη διαδικαςύα ενςτϊςεων

https://praktiki.teiste.gr/?p=16224

 Σο πρακτικό επιτροπόσ πρακτικόσ ϊςκηςησ  με τουσ προςωρινούσ πίνακεσ πρωτοκολλεύται από τη 
γραμματεύα, αναρτϊται ςτην ιςτοςελύδα του τμόματοσ και ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη 
https://praktiki.teiste.gr/?cat=118

https://praktiki.teiste.gr/?page_id=17231
https://praktiki.teiste.gr/?page_id=17231
https://praktiki.teiste.gr/?cat=118
https://praktiki.teiste.gr/?p=16221
https://praktiki.teiste.gr/?p=16221
https://praktiki.teiste.gr/?p=16224
https://praktiki.teiste.gr/?p=16224
https://praktiki.teiste.gr/?cat=118


Αποζημίωςη & αςφαλιςτικθ κάλυψη φοιτητϊν κατά τη διάρκεια τησ 
πρακτικθσ άςκηςησ

 ΜΕΩ ΕΠΑ

 ε επιχειρήςεισ του ιδιωτικού τομέα,

 από το Πρόγραμμα Πρακτικόσ Άςκηςησ καταβϊλλεται μηνιαύωσ το ποςό των 280€ και το υπόλοιπο 
ποςό καταβϊλλεται από το Υορϋα Τποδοχόσ ϋωσ τη ςυμπλόρωςη του 80% του βαςικού ημερομιςθύου 
του ανειδύκευτου εργϊτη επύ του ςυνόλου των ημερών απαςχόληςησ του φοιτητό όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει 
βϊςει τησ Εθνικόσ υλλογικόσ ύμβαςησ Εργαςύασ. υνολικό ποςό αμοιβόσ φοιτητό από ΕΠΑ & από 
φορϋα υποδοχόσ: 280 ΕΠΑ + 300,80 εργοδότησ= 580,80 ευρώ μηνιαίωσ

 Δεν ςτοιχειοθετεύται κανενόσ εύδουσ δικαύωμα επιδότηςησ του φορϋα υλοπούηςησ πρακτικόσ ϊςκηςησ 
από τον ΟΑΕΔ.

 O/H φοιτητόσ/τρια κατϊ τη διϊρκεια τησ Πρακτικόσ του/τησ ϊςκηςησ αςφαλύζεται μόνο κατϊ 
επαγγελματικού κινδύνου και η αςφαλιςτικό αυτό ειςφορϊ ανϋρχεται ςτο 1% επύ του τεκμαρτού 

ημερομιςθύου τησ 12ησ αςφαλιςτικόσ κλϊςησ και θα βαρύνει εξ ολοκλόρου τον φορϋα Τποδοχόσ.



Αποζημίωςη & αςφαλιςτικθ κάλυψη φοιτητϊν κατά τη διάρκεια τησ 
πρακτικθσ άςκηςησ

ΜΕΩ ΟΑΕΔ

ε επιχειρήςεισ του ιδιωτικού τομέα,

από τον εργοδότη πραγματοποιεύται αναγγελύα ϋναρξησ ςτον ΟΑΕΔ

Ο εργοδότησ καταβϊλει ςτο φοιτητό όλο το 80% του ανειδύκευτου εργϊτη 580,80 ευρώ μηνιαίωσ.

O/H φοιτητόσ/τρια κατϊ τη διϊρκεια τησ Πρακτικόσ του/τησ ϊςκηςησ αςφαλύζεται μόνο κατϊ 
επαγγελματικού κινδύνου και η αςφαλιςτικό αυτό ειςφορϊ ανϋρχεται ςτο 1% επύ του τεκμαρτού 
ημερομιςθύου τησ 12ησ αςφαλιςτικόσ κλϊςησ και θα βαρύνει εξ ολοκλόρου τον φορϋα Τποδοχόσ.

ε φορείσ του Δημόςιου και του ευρύτερου Δημόςιου Σομϋα,

από το Υορϋα Τποδοχόσ καταβϊλλεται το ποςό των 176,08 € μηνιαίωσ

και ΕΠΙΠΛΈΟΝ το ποςό των 280 € μηνιαίωσ από το Πρόγραμμα Πρακτικόσ Άςκηςησ, εϊν ο φοιτητόσ 
τοποθετηθεύ μϋςω του προγρϊμματοσ ΕΠΑ

 Το ποςό τησ αμοιβήσ ΕΣΠΑ καταβάλλεται ςε έωσ 2 δόςεισ και αυτό θα αφορά εκτελεςθέν μέροσ τησ ςύμβαςησ.

 Η πληρωμή του φοιτητή γίνεται τμηματικά και εφόςον προςκομίςει όλα απαραίτητα έντυπα.



Αςφαλιςτικθ Κάλυψη Φοιτητϊν
Οι φοιτητϋσ κατϊ τη διϊρκεια τησ πρακτικόσ τουσ ϊςκηςησ υπϊγονται ςτην αςφϊλιςη του 

ΙΚΑ, ϋναντι επαγγελματικού κινδύνου ατυχόματοσ (όχι και για τον κλϊδο παροχών 
αςθενεύασ και μητρότητασ ςε εύδοσ και ςε χρόμα). Οι αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ 
υπολογύζονται ςε ποςοςτό 1% επύ του τεκμαρτού ημερομιςθύου τησ δωδϋκατησ (12ησ) 
αςφαλιςτικόσ κλϊςησ όπωσ ιςχύει κϊθε φορϊ και καταβϊλλεται από τον εργοδότη 
ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ νομοθεςύασ του ΙΚΑ για τον τρόπο εύςπραξησ των ειςφορών. 
Η αςφϊλιςη πραγματοποιεύται για 25 ημϋρεσ το μόνα ανεξϊρτητα από τη διϊρκεια 
απαςχόληςησ.



Με τη λήξη του εξαμήνου

Ο φοιτητήσ καταθέτει ςτη Γραμματεία του Σμήματόσ του (είτε για ςυμβάςεισ ΕΠΑ είτε για ΟΑΕΔ)
το Βιβλύο Πρακτικόσ Άςκηςησ αναλυτικϊ  ςυμπληρωμϋνο και υπογεγραμμϋνο, 
τα ϋνςημα του εξαμόνου θεωρημϋνα από το ΙΚΑ (ςυνολικϊ 150 ημϋρεσ αςφϊλιςησ) και
Βεβαύωςη του εργοδότη ότι ολοκληρώθηκε η πρακτικό ϊςκηςη (με ημερομηνύεσ ϋναρξησ – λόξησ)
 αναλυτικό κύνηςη μιςθοδοςύασ του φοιτητό όπου θα φαύνεται το ποςό που κατατϋθηκε από τον εργοδότη.

Ο φοιτητήσ καταθέτει ςτο γραφείο πρακτικήσ άςκηςησ (για  ςυμβάςεισ ΕΠΑ)
Βεβαίωςη Ολοκλήρωςησ Πρακτικήσ Άςκηςησ ςυμπληρωμϋνη από τον φορϋα
Σα ϋνςημα από το ΙΚΑ (ςυνολικϊ 150 ημϋρεσ αςφϊλιςησ)
Ο φοιτητόσ/τρια κατϊ τη λόξη τησ πρακτικόσ του ϊςκηςησ, θα πρϋπει να ςυμπληρώςει το ερωτηματολόγιο «ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 
ΑΠΟ ΣΟ ΥΟΙΣΗΣΗ». 
Για τη ςυμπλόρωςη του ερωτηματολογύου ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΥΟΙΣΗΣΗ επιλϋξτε το ςύνδεςμο: 
https://praktiki.teiste.gr/?page_id=12735. Όταν ο φοιτητόσ ςυμπληρώςει το ερωτηματολόγιό του θα εμφανιςτεύ ϋνασ κωδικόσ, τον οπούο θα πρϋπει να 
τον δώςει ςτον εργοδότη του, προκειμϋνου να ςυμπληρώςει το δικό του ερωτηματολόγιο («ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΥΟΡΕΑ 
ΑΠΑΦΟΛΗΗ») Σο ερωτηματολόγιο του φοιτητό εφόςον ςυμπληρωθεύ και εκτυπωθεύ, ςτη ςυνϋχεια να υπογρϊφεται. 
Για τη ςυμπλόρωςη του ερωτηματολογύου ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΥΟΡΕΑ ΑΠΑΦΟΛΗΗ, ο Υορϋασ Απαςχόληςησ 
επιλϋγει το ςύνδεςμο https://praktiki.teiste.gr/?page_id=12744 [3]). Για την ςυμπλόρωςη του ςυγκεκριμϋνου ερωτηματολογύου θα χρηςιμοποιηθεύ ο 
κωδικόσ ο οπούοσ εμφανύςτηκε κατϊ την ςυμπλόρωςη του ερωτηματολογύου από τον φοιτητό. Σο ερωτηματολόγιο του εργοδότη 
εφόςον ςυμπληρωθεύ και εκτυπωθεύ, ςτη ςυνϋχεια να υπογρϊφεται και ςφραγύζεται

https://praktiki.teiste.gr/?page_id=12735
https://praktiki.teiste.gr/?page_id=12744


Ολοκλθρωςη Πρακτικθσ Άςκηςησ
 Αναλυτικό κατϊςταςη τησ αμοιβόσ από την τρϊπεζα όπου θα φαύνεται το ποςό που πλόρωνε ο εργοδότησ τον φοιτητό 

για τουσ 6 μόνεσ τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ

 Εκτύπωςη τησ πρώτησ ςελύδασ του βιβλιαρύου οποιαςδόποτε τρϊπεζασ αρκεύ ο φοιτητόσ/τρια να εύναι πρώτο όνομα. 

 Τποβολό απογραφικού δελτύου εξόδου https://praktiki.teiste.gr/?page_id=11901

 Η επύδοςη του φοιτητό αξιολογεύται από την Επιτροπό Πρακτικόσ Άςκηςησ η οπούα αποφαςύζει και προτεύνει ςτον 
Πρόεδρο του Σμόματοσ για την αποδοχό ό την απόρριψη τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ.

 Σο Γραφεύο Πρακτικόσ Άςκηςησ προβαύνει ςτη διαδικαςύα πληρωμόσ των φοιτητών μετϊ από εντολό του Επιςτημονικού 
Τπευθύνου του κϊθε Σμόματοσ και εφόςον ϋχει προηγηθεύ η προηγούμενη διαδικαςύα.

https://praktiki.teiste.gr/?page_id=11901

