3. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
3.2. Ιδιωτικός τομέας και Ο.Τ.Α.
Πέρα από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων για τη δημιουργία θέσεων στο Δημόσιο τομέα,
βασικός στόχος του ΥΠΕΠΘ είναι η ροή των ασκούμενων 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 ρύθμιση της
επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ 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 ασκούμενων 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 ΟΑΕΔ 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 εποπτεία κ.λπ.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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 ΠΑΙΔΕΙΑΣ & 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 «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.» Το
Π.Δ. 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 Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. που προσφέρονται για την πρακτική άσκηση
των σπουδαστών των Τ.ΕΙ., από τον Ο.Α.Ε.Δ., 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 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 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 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 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.Δ. 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.ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & 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 «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.».
3. Το Π.Δ. 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.Δ. 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. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΝΑΠΩΤΟΥ

