3.2.2. Οδηγίες ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του
ιδιωτικού τομέα.
3.2.2.1. Βασικές οδηγίες.
Σε εφαρμογή των προαναφερομένων αποφάσεων εκδόθηκε από τον ΟΑΕΔ η
εγκύκλιος 94200/5-8-86, με την οποία καθορίζονται οι δικαιούχοι και η
διαδικασία επιχορήγησης των επιχειρήσεων που απασχολούν πρακτικά
ασκούμενους σπουδαστές ΤΕΙ.
Ειδικότερα με την εγκύκλιο αυτή ορίζονται:
α) Οι δικαιούχοι της επιχορήγησης, δηλαδή όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και
οι Ο.Τ.Α.
β) Η διαδικασία απόδοσης της επιχορήγησης, σύμφωνα με την οποία αυτή γίνεται κάθε τρίμηνο ή εφόσον το θελήσει η επιχείρηση, μια φορά, στο τέλος της
περιόδου της πρακτικής άσκησης.
γ) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την επιχορήγηση
δ) Η επιχορήγηση αυτή καλύπτει πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται για
ολόκληρο εξάμηνο.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ
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ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΘΗΝΑ 5-8-1986
Αριθμ. Πρωτ. 94200
ΠΡΟΣ: 1) Τις Περ/κές, Υπηρ. Νομού
και Τοπικές Υπηρεσίες του Οργανισμού.

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρακτική άσκηση σπουδαστών
των ΤΕΙ και της ΣΕΛΕΤΕ. .
ΣΧΕΤΙΚΑ:
α. Αποφάσεις 30.317/14.2.86 και 3Ι.324./5.6.86 Υπουργού Εργασίας.
β. Κοινές αποφάσεις αρ. Ε5/1797/ 20.3.86 και Ε5/4825/16.6.86
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας.

Υπουρ

Σας πληροφορούμε ότι σε εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ. 12 του Ν.
1351/83, τον αρθρ. 24 τον Ν. 1404/83 και τον Π.Δ. 174/ 75 που αφορούν την
άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών ΤΕΙ εκδόθηκε η 30317/14.2.86
Απόφαση του Υπουργού Εργασίας που τροποποιήθηκε με την 31.324/5.6.86
όμοια και αφορά την «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων για την πρακτική άσκηση
σπουδαστών των ΤΕΙ ή ΣΕΛΕΤΕ» και η Ε5/ 1797/20.3. 86 Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, που τροποποιήθηκε
με την Ε5/4825/ 16.6.86 όμοια που αφορά τη «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης
και συνθηκών απασχόλησης ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι».
Το ακριβές κείμενο των αποφάσεων μετά την τροποποίηση τους έχει, ως
εξής:
Α.
Ο
Υπουργός
Εργασίας
........................................................
1. Οι επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα, που προσφέρονται για την πρακτική
άσκηση των σπουδαστών των Τ.Ε.Ι. και της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. είναι δυνατόν να
επιδοτούνται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
με ποσό μέχρι 50% του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε

φορά».
2.Το ύψος της αμοιβής των ασκούμενων, το ακριβές ποσοστό επιδότησης από
τον ΟΑΕΔ και κάθε άλλη λεπτομέρεια περί την οργάνωση της πρακτικής των
σπουδαστών των ΤΕΙ και της ΣΕΛΕΤΕ σε χώρους εργασίας της παραγρ. 1
καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Εργασίας.
3. Η απόφαση αριθμ. 26.945/2303/77 του Υπουργού Εργασίας «Καταβολή
παροχής εις πρακτικώς ασκούμενους σπουδαστάς Κ ΑΤΕ» καταργείται.
4. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και να κυρωθεί
με Νόμο».
Ο Υπουργός Εργασίας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Β) Οι Υπουργοί
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων -Εργασίας
…………………………………………………………………………………….
Αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε το ύψος της προβλεπόμενης αποζημίωσης των ασκούμενων
σπουδαστών ΤΕΙ σε ποσοστό 80% επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου
εργάτη που ισχύει κάθε φορά, με βάση την Εθνική Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας.
2. Η Επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα που προσφέρονται
για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών των ΤΕΙ και. ΣΕΛΕΤΕ από τον
ΟΑΕΔ ανέρχεται σε ποσοστό 50% επί της καταβαλλόμενης κάθε φορά
αποζημίωσης και σύμφωνα με την παράγραφο 1 της απόφασης μας Ε5/
1797/20.3. 86.
3. Η ασφαλιστική εισφορά κατά επαγγελματικού κινδύνου υπέρ του ΙΚΑ
σύμφωνα με την κοινή απόφαση Ε5/ 1303/3.3.86 των Υπουργών Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, καταβάλλεται από τον εργοδότη.
4. Μεταξύ της επιχείρησης ή Υπηρεσίας της παραγράφου 2 της παρούσας που
προσφέρεται για την πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ 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 τον 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 ΤΕΙ 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 ΤΕΙ ή ΑΕΙ
ή ανώτερης σχολής, συναφούς ειδικότητας μ’ αυτή των ασκούμενων και με
την 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 του 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. 174/85 και της Ε5/332/22.1.86 οδηγίας του ΥΠ.
Ε.Π.Θ.
6. Οι σπουδαστές ΤΕΙ 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 η συνταξιοδοτικής
μορφής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 τον αρθρ. 12 του Ν.
1351/83.
7. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
Σχετικά με τη διαδικασία επιδότησης από τον ΟΑΕΔ των επιχειρήσεων του
ιδιωτικού τομέα το Δ.Σ. του Οργανισμού με την 10.467/22.7.86 απόφαση του,
όπως τροποποιήθηκε με την 10.599/31.8.86 όμοια καθόρισε τα εξής:
Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
1. Την επιδότηση δικαιούνται οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που
απασχολούν σπουδαστές των ΤΕΙ και της ΣΕΑΕΤΕ για πρακτική άσκηση
στο επάγγελμα.
2. Επίσης δικαιούνται επιδότησης από τον ΟΑΕΔ για την πρακτική άσκηση
σπουδαστών ΤΕΙ και ΣΕΛΕΤΕ οι Δήμοι και οι Κοινότητες, ως και ο Δημοτικές
και Κοινοτικές επιχειρήσεις.
Β. Διαδικασία απόδοσης-Δικαιολογητικά
1. Ο εργοδότης κατά τη διάρκεια της εξάμηνης πρακτικής άσκησης θα
καταβάλλει στους ασκούμενους το 80% του ημερομισθίου του ανειδ. εργάτη που
ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας.
2. Ο Οργανισμός θα αποδίδει στον εργοδότη το 50% της αποζημίωσης που
καταβάλλεται στον ασκούμενο. Η απόδοση θα γίνεται από την Υπηρεσία του
ΟΑΕΔ της έδρας της επιχείρησης κάθε τρίμηνο, με επιταγή που θα εκδίδεται
στο όνομα του εργοδότη. Η αξίωση αυτή του εργοδότη παραγράφεται εφόσον
δεν ασκηθεί μέσα στους τρεις μήνες που ακολουθούν το πέρας της
πρακτικής άσκησης του σπουδαστή.
3. Για την απόδοση του ποσού κάθε τριμήνου ο εργοδότης θα πρέπει να
υποβάλει στην Υπηρεσία τα εξής δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση του ΤΕΙ ή της ΣΕΑΕΤΕ ότι ο σπουδαστής έχει τις προϋποθέσεις
ν' αρχίσει την εξάμηνη πρακτική άσκηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.
174/85 (μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών κ.λπ.).
β) Αντίγραφο της ειδικής σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ του εργοδότη και
του Τμήματος του ΤΕΙ του σπουδαστή κατά την έναρξη της πρακτικής
άσκησης (που προβλέπει η Ε5/1797/28.3.86 Κοινή Απόφαση των Υπουργών

Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, όπως τροποποιήθηκε με την
Ε5/4825/16.6.86 όμοια).
γ) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη εις διπλούν σε ειδικό έντυπο που θα
χορηγείται από τις Υπηρεσίες του Οργανισμού} που θα περιλαμβάνει:
αα) τον ακριβή τίτλο της επιχείρησης, τον αριθμό μητρώου και τη διεύθυνση.
ββ) Τα ατομικά στοιχεία του ατόμου που ορίζεται εκπρόσωπος της
επιχείρησης για τη συναλλαγή με τον ΟΑΕΔ.
γγ) Το ονοματεπώνυμο των σπουδαστών που απασχολήθηκαν στην
επιχείρηση για την πρακτική τους άσκηση, τη χρονική περίοδο και την
ειδικότητα, τον αριθμό των ημερομισθίων, το ποσόν που καταβλήθηκε στον
καθένα και την υπογραφή του σπουδαστή όχι έχει εισπράξει το ποσό αυτό.
Στο έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη έχει προβλεφθεί ώστε, μετά
την εκκαθάριση του λογαριασμού και τον υπολογισμό του οφειλομένου ποσού
να καταρτίζεται απόφαση για την απόδοση του ποσού στον δικαιούχο
εργοδότη, η οποία θα υπογράφεται από τους αρμοδίους υπαλλήλους της
υπηρεσίας του ΟΑΕΔ.
4. Δικαίωμα υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών για επιδότηση έχουν οι
εργοδότες που απασχόλησαν σπουδαστές ΤΕΙ ή ΣΕΛΕΤΕ για την πρακτική
τους άσκηση από 1.4.86 και μετά.
5. Για κάθε εργοδότη, κατά την απόδοση του οφειλομένου σ' αυτόν ποσού θα
ανοίγεται ατομικός φάκελος στον οποίο θα φυλάγονται όλα τα σχετικά
στοιχεία. Οι φάκελοι αυτοί θα τηρούνται σε ιδιαίτερο αρχείο κατ' αλφαβητική
σειρά. Για την παρακολούθηση της πληρωμής των 2 τριμήνων και αποφυγή
τυχόν διπλοπληρωμής της παροχής για την ίδια χρονική περίοδο
οι πληρωμές θα καταχωρούνται στο εξώφυλλο του ατομικού φακέλου.
6. Οδηγίες για την τήρηση των στατιστικών στοιχείων από τις Υπηρεσίες του
ΟΑΕΔ θα δοθούν με σχετική εγκύκλιο της Δ/νσης Α5.
Για την εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ. σας παρέχουμε τις εξής
οδηγίες:
1. Οι κοινοποιούμενες διατάξεις αφορούν την πρακτική άσκηση των
σπουδαστών ΤΕΙ και ΣΕΛΕΤΕ σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Όσοι
σπουδαστές
πραγματοποιούν
την
πρακτική
τους
άσκηση
σε
υπηρεσίες του δημοσίου τομέα αποζημιώνονται από τις υπηρεσίες αυτές,
σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις που εκδίδονται σε εφαρμογή του αρθρ.
12 παραγρ. 1 του Ν. 1351/83.
2. Αρμόδιες υπηρεσίες για την επιχορήγηση των εργοδοτών για την πρακτική
άσκηση σπουδαστών είναι μόνον οι Υπηρεσίες Νόμου και Τοπικές Υπηρεσίες
του
Οργανισμού
και
όχι
τα
Γραφεία
Εργασίας
ή
τα
Υποκ/τα και τα Παραρ/τα του ΙΚΑ, τα οποία θα είναι αρμόδια μόνο για την
παροχή πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους.
3. Μετά την έκδοση των νέων Υπουργικών Αποφάσεων και της σχετικής
απόφασης του Δ.Σ. ευνόητο είναι ότι ο ΟΑΕΔ επιχορηγεί τους εργοδότες για
την πρακτική άσκηση των σπουδαστών ολόκληρο το εξάμηνο της άσκησης και
όχι μονό το χρονικό διάστημα που συμπίπτει με τις θερινές διακοπές.
Διευκρινίζουμε επίσης ότι σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία (Π.Δ. 174/85) η
πρακτική άσκηση των σπουδαστών ΤΕΙ και ΣΕΛΕΤΕ πραγματοποιείται στο
τέλος των σπουδών (μετά το τελευταίο εξάμηνο) και όχι κατά τη διάρκεια τους.
Έτσι, αν παρουσιασθεί σε κάποια υπηρεσία περίπτωση σπουδαστή που
πραγματοποιεί εφέτος υπόλοιπο πρακτικής άσκησης (π.χ. δύο μηνών)
σύμφωνα με το παλαιό καθεστώς θα πρέπει να διαβιβασθεί η περίπτωση στη
Δ/νση Α5 για να ληφθεί συγκεκριμένη απόφαση.
4. Οι υπηρεσίες του Οργανισμού θα πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη
ενημέρωση των ενδιαφερομένων εργοδοτών για την παραλαβή από αυτούς του

εντύπου της υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το υπόδειγμα που σας
επισυνάπτουμε ώστε να υποβάλουν μέσα στην καθορισμένη προθεσμία
(τρεις μήνες μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης) τα δικαιολογητικά για
την απόδοση της δαπάνης.
5. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εργοδοτών και των σπουδαστών το Δ.Σ.
αποφάσισε η απόδοση στον εργοδότη να γίνεται κάθε τρίμηνο (δηλ. σε δύο
δόσεις).
Για όσους όμως εργοδότες το επιθυμούν μπορεί να γίνεται και μία φορά στο
τέλος της περιόδου της πρακτικής άσκησης.
6. Στατιστικά στοιχεία.
Τον μήνα Ιανουάριο κάθε έτους όλες οι Νομαρχιακές και Τοπικές Υπηρεσίες
του Οργανισμού θα στέλνουν στη Δ/νση Α5 (με κοινοποίηση στην αρμόδια
Περιφερειακή Δ/νση) καταστάσεις δαπανών για την πρακτική άσκηση
σπουδαστών ΤΕΙ ή ΣΕΛΕΤΕ σύμφωνα με το υπόδειγμα που σας
επισυνάπτουμε. Οι καταστάσεις αυτές θα αφορούν τις περιπτώσεις συνολικά
του προηγούμενου έτους και θα στέλνονται από τις υπηρεσίες απαραιτήτως σε
δύο αντίτυπα, προκείμενου το ένα να διαβιβάζεται από την Δ/νσή μας στο
Υπουργείο Παιδείας. Σχετικό ενημερωτικό έγγραφο θα στέλνουν και οι
υπηρεσίες που δεν είχαν το προηγούμενο έτος πληρωμές για πρακτική
άσκηση σπουδαστών.
7. Επισημαίνουμε τη σωστή ενημέρωση των ενδιαφερομένων σε όλα τα
ανωτέρω και ιδιαίτερα στο θέμα της προθεσμίας παραγραφής των αξιώσεων η
οποία πρέπει να τηρηθεί οπωσδήποτε.
8. Ειδικά για το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης τον εργοδότη σας
πληροφορούμε ότι μέχρι να προμηθευθούμε το ειδικό έντυπο με το οποίο θα
σας εφοδιάσουμε θα χρησιμοποιείτε αντίγραφο ή φωτοτυπία του
υποδείγματος αυτού.

3.2.2.2. Συμπληρωματικές οδηγίες
Στην εγκύκλιο 96478/1.10.86 που ακολουθεί, αναφέρονται κάποια προβλήματα
που επισημάνθηκαν λόγω της μεταβατικότητας των διατάξεων, ενώ καθορίζεται
ότι δεν επιχορηγείται πλέον η δίμηνη πρακτική άσκηση που γίνεται κατά τη
διάρκεια των σπουδών τους.
Αντίθετα επιχορηγείται η πρακτική άσκηση των σπουδαστών ΣΕΛΕΤΕ ανεξάρτητα του χρόνου διεξαγωγής της.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δ/ΝΣΗ: Α5
ΤΜΗΜΑ:
Ταχ. Δ/νση: ΤΘ 70017/16610
Γλυφάδα
Πληροφορίες:
Α
Παπαδημητρίου
Τηλέφωνο:
9942466
ΘΕΜΑ:
Συμπληρωματικές
οδηγίες
σχετικά
με
την
επιχορήγηση
επιχειρήσεων
για την πρακτική άσκηση
σπουδαστών ΤΕΙ και ΣΕΛΕΤΕ.
ΣΧΕΤ:
Η
94200/5-8-86
εγκύκλιος μας

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ.
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα 1/10/86 Αριθ. Πρωτ. 96478
ΠΡΟΣ: Τις Περ/κές Δ/νσεις,
Υπη-ρεσ. Νομών και
Τοπικές
Υπηρεσίες
του
Οργανισμού ΚΟΙΝ: 1). Υπουργείο
Εργασίας Δ/νση Απασχόλησης Τμήμα Π
2) Υπουργείο Εθνικής Παιδείας
και
Θρησκευμάτων
Ειδική υπηρεσία ΤΕΙ
Τμήμα Προγραμμάτων-Μελετών
3) Διοίκηση
ΙΚΑ-Δ/ση
Ασφαλίσεως
4) Όλα τα Υπο/τα και Παρ/τα ΙΚΑ
5) Σ.Ε.Β. - Αθήνα

Στη συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου μας σας παρέχουμε τις εξής
συμπληρωματικές οδηγίες:
1) Σύμφωνα με την παράγρ. 1 της Ε5/332/22-1-86 εγκυκλίου του
Υπουργείου Παιδείας «η εξάμηνη πρακτική άσκηση σε καθορισμένες θέσεις του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, θα διεξάγεται πλέον μόνο σε δύο συγκεκριμένες
χρονικές περιόδους που είναι: για τους σπουδαστές που αποφοιτούν
Φεβρουάριο, από 1 Απριλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και για τους σπουδαστές
που αποφοιτούν Ιούνιο, από 1 Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαρτίου. Ειδικά για τον
ιδιωτικό τομέα, εφόσον η θέση για την πρακτική άσκηση εξασφαλίζεται από
τον ενδιαφερόμενο, δεν ισχύουν τα προηγούμενα χρονικά πλαίσια, δηλ. η
πρακτική άσκηση μπορεί να αρχίζει αμέσως μετά το πέρας των εξετάσεων του
τελευταίου εξαμήνου σπουδών και πάντως σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της
παραγρ. 6 του άρθρου 4 τον Π.Δ. 174/85».
Επειδή λοιπόν στην πράξη εμφανίσθηκαν αρκετές περιπτώσεις σπουδαστών
που έχουν αρχίσει την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση από 1-3-86 και εφόσον
οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες σας υποβάλλουν τ' απαραίτητα δικαιολογητικά,
(μέσα στην τρίμηνη προθεσμία), θα καταβάλετε σ' αυτούς κανονικά την
επιχορήγηση για την πρακτική άσκηση από την ημερομηνία αυτή.
2) Στην παραγρ. 4 της ανωτέρω εγκυκλίου που Υπουργείου Παιδείας
αναφέρεται ότι «οποιαδήποτε
πρακτική
άσκηση
έγινε
στο
παρελθόν με έγκριση του τμήματος ή της Σχολής θα προσμετρηθεί και
θα ολοκληρωθεί μέχρι τη συμπλήρωση πρακτικής άσκησης έξι μηνών».
Επομένως, τις περιπτώσεις πραγματοποίησης υπολοίπου πρακτικής άσκησης
δεν θα μας τις διαβιβάζετε πλέον, αλλά θα ζητάτε την προσκόμιση βεβαίωσης
από το αρμόδιο ΤΕΙ σχετικά με το χρονικό διάστημα πρακτικής άσκησης που
υπολείπεται (επί του συνόλου των 150 ημερών) και θα καταβάλετε στον
εργοδότη την επιχορήγηση για το υπόλοιπο που πραγματοποίησε εφέτος ο
σπουδαστής.
3) Επειδή το Π.Δ. 174/85 προβλέπει για τους σπουδαστές ορισμένων ΤΕΙ
εκτός της εξάμηνης πρακτικής άσκησης που πραγματοποιείται στο τέλος των
σπουδών και μία δίμηνη πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια των σπουδών, σας
διευκρινίζουμε ότι οι εργοδότες δεν επιχορηγούνται από τον ΟΑΕΔ για τη
δίμηνη αυτή άσκηση.
4) Σχετικά με τους σπουδαστές της ΣΕΛΕΤΕ σας πληροφορούμε ότι την
εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιούν μόνο οι σπουδαστές της
ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις Υπουργ. απόφαση
1258/73 (ΦΕΚ 151/5-2-73 τευχ. β') και Υπουργ. απόφαση Ε3/573/83 (ΦΕΚ
395/83 τεύχ. β') η πρακτική άσκηση των σπουδαστών της ΣΕΛΕΤΕ είναι
εξάμηνη και πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των σπουδών και καθ'
όλη τη διάρκεια του έτους, δηλ. πραγματοποιείται σταδιακά. Επομένως, κατ'
εξαίρεση για τις περιπτώσεις των σπουδαστών ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ θα
επιχορηγείτε τους εργοδότες για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
πρακτικής άσκησης που πραγματοποιούν κάθε χρόνο και πιθανόν να είναι
μικρότερο του εξαμήνου ή ακόμη και του τριμήνου.
Ευνόητο είναι ότι και στις περιπτώσεις αυτές θα απαιτείται η προσκόμιση
σχετικής βεβαίωσης της ΣΕΛΕΤΕ, για να πιστοποιείται το ακριβές υπόλοιπο
της πρακτικής άσκησης. Επίσης θα τηρείται οπωσδήποτε η τρίμηνη προθεσμία
υποβολής των δικαιολογητικών από τον εργοδότη μετά το πέρας κάθε
περιόδου πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΣΕΛΕΤΕ.

3.2.3. Πρακτική άσκηση στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ένα σημαντικό σημείο της εγκυκλίου του ΟΑΕΔ 94200/5-8-86, το οποίο
στάθηκε αφετηρία για νέες προοπτικές στο θεσμό της πρακτικής άσκησης,
είναι η ένταξη στο πρόγραμμα της χρηματοδότησης θέσεων, που
δημιουργούνται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).
Για την υλοποίηση και θεσμοθέτηση θέσεων ενημερώθηκαν, τόσο τα
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όσο και το Υπουργείο Εσωτερικών.
Συγκεκριμένα, με το έγγραφο Ε5/6995/85 του ΥΠΕΠΘ δίνεται η πρώτη απαραίτητη ενημέρωση στα ΤΕΙ και ειδικότερα στις Επιτροπές Πρακτικής Άσκησης.
Επίσης, έπειτα από αίτημα της ΕΥ/ΤΕΙ (Ε5/573/30-1-87) προς το Υπουργείο Εσωτερικών και σε συνεργασία με αυτό, δίδονται οι απαραίτητες οδηγίες εκ μέρους του (έγγραφο 7177/19.2.87) για την ένταξη των Ο.Τ.Α., καθώς και των Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης
σπουδαστών ΤΕΙ.
Τέλος με το Ε5/1895/24.3.87 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ, προς όλες τις
Νομαρχίες και Επαρχεία του κράτους, ολοκληρώνεται το πλαίσιο
πληροφόρησης, για πρακτική άσκηση στους Ο.Τ.Α. Τα προαναφερόμενα
έγγραφα αναλυτικά έχουν ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ
E.Y./T.E.l. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ
Μητροπόλεως 15 101 85 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Τυμπής
Τηλέφωνο: 3250723
Aθήνα 29-9-1986
Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτεραιότητας Ε5/6995 Επείγον
ΠΡΟΣ: 'Όλα τα Τ.Ε.Ι. και τα Παραρτήματά τους.
ΘΕΜΑ: Πρακτική άσκηση σπουδαστών Τ.Ε.Ι σε Δήμους και Κοινότητες
Σε συνέχεια των οδηγιών μας για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών όλων
των Τμημάτων Τ.Ε.Ι, τόσο στο Δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα, σας
γνωρίζουμε 6τι, με βάση την Α.Π 94200/5.8.86 εγκύκλιο του Ο.Α.Ε.Δ.,
δικαιούνται επιδότησης οι Δήμοι και οι Κοινότητες καθώς και οι Δημοτικές και
Κοινοτικές Eπιχειρήσεις, απ6 τον Ο.Α.Ε.Δ., εφόσον απασχολούν σπουδαστές
για πρακτικής άσκηση.
Ως εκτούτου λοιπόν, παρακαλούνται τα Τμήματα των Τ.Ε.Ι, μέσω των
επιτροπών πρακτικής άσκησης που λειτουργούν σ’ αυτά, αλλά και τα
συντονιστικά όργανα πρακτικής άσκησης, που πρέπει να έχουν συσταθεί με το
Ε5/4986/21.6.86 τηλεγράφημά μας, να προσεγγίσουν τους Δήμους και τις
Κοιν6τητες, καθώς και τις Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις της ευρύτερης
περιοχής της έδρας τους, προκειμένου να δημιουργήσουν θέσεις πρακτικής
άσκησης, σε διάφορους τομείς της δραστηρl6τητάς τους, στα πλαίσια του
άρθρου 67 παράγρ. 3, του Ν. 1416/84. «Για την τροποποίηση και συμπλήρωση
διατάξεων της Δημοτικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας. Για την ενίσχυση της
αποκέντρωσης και την ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (ΦΕΚ 18,/Τ.Α
/ 21-2-84).

Ο προϊστάμενος της Ε.Υ/Τ.Ε.Ι. Ιωάννης Καζάζης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ
E.Y./T.E.l. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ
Μητροπόλεως 15 101 85 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κ. Πολίτης
Τηλέφωνο: 3250723
Aθήνα 30-1-1987
ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/νση προσωπικού Ο.Τ.Α.
Υπόψη κας Μακροπούλου
ΘΕΜΑ: Πρακτική άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών Τριτοβάθμιας
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Οι σπουδαστές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) προκειμένου
να αποκτήσουν το πτυχίο τους, υποχρεούνται στην πραγματοποίηση πρακτικής
άσκησης στο επάγγελμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Νόμου
1404/83 «Δομή και Λειτουργία των Τ.Ε.Ι.»
Η πρακτική αυτή άσκηση είναι υποχρεωτική, αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα των σπουδών και όπως προαναφέρεται, απαραίτητη προϋπόθεση για τη
λήψη πτυχίου. Για το 1986 το Υπουργείο σας καθώς και οι οργανισμοί και οι
Υπηρεσίες που εποπτεύονται από αυτό, θεσμοθέτησε θέσεις στις οποίες ήδη
απασχολούνται σπουδαστές.
Το παραπάνω νομοθετικό πλαίσιο καθώς και το όλο πλαίσιο συνεργασίας
μας, με κάθε σχετική λεπτομέρεια σας το είχαμε γνωρίσει με το Ε5/5705/21-7-86
έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας του Α. Τρίτση.
Πέρα από τα παραπάνω όμως, με βάση την ΑΠ. 94200/5-8-86 εγκύκλιο
του ΟΑΕΔ, δικαιούνται επιδότησης, κατά τα ήμισυ της αμοιβής που καταβάλλεται
στους ασκούμενους σπουδαστές, οι Δήμοι και οι Κοινοτικές επιχειρήσεις που
απασχολούν αυτούς.
Για το λόγο αυτό και στα πλαίσια της συνεργασίας μας, σας παρακαλούμε
όπως, πέρα από τις ενέργειες που σας ζητούσαμε με το έγγραφο Ε5/5705/21-786, να προχωρήσετε προς της έκδοση εγκυκλίου προς τους ΟΤΑ, με την ποία θα
γνωρίζετε-συστήνετε, τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα αυτό, θεσμοθέτησης
θέσεων πρακτικής άσκησης με επιδότηση από τον ΟΑΕΔ.
Ε.Υ.
Ο προϊστάμενος της Ε.Υ/Τ.Ε.Ι.
Ιωάννης Καζάζης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ ΙΔ

Ταχ. Διεύθυνση: Σταδίου 27
Ταχ Κώδικας:101 83
Πληροφορίες: Μ. Γιιουσουπούλου
Τηλέφωνο: 32.45.634
Αθήνα 19 Φεβρουαρίου 1987
Αριθμ. Πρωτ. 7177
ΠΡΟΣ:

Νομαρχίες Κράτους, Δ/νσεις Εσωτερικών
Επαρχία Κράτους, Υπηρεσίες Εσωτερικών
ΚΟΙΝ: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ειδική Υπηρεσία ΤΕΙ
Τμήμα Προγραμμάτων και μελετών
Μητροπόλεως 15
10185 Αθήνα

ΣΧΕΤ: Έγγραφο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ε5/573/30-1-1987
Θέμα: Πρακτική άσκηση στο επάγγελμα σπουδαστών Τ.Ε.Ι.
Όπως είναι γνωστό οι σπουδαστές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους υποχρεούνται στην
πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 24 του Ν. 1404/1983 «Δομή και Λειτουργία των ΤΕΙ». Η πρακτική
αυτή άσκηση είναι υποχρεωτική, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών
και όπως αναφέρεται απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου.
Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με το ανωτέρω
έγγραφό του μας πληροφορεί ότι με βάση την 94200/5-8-1986 εγκύκλιο του
ΟΑΕΔ, δικαιούνται επιδότηση, κατά το ήμισυ της αμοιβής που καταβάλλεται
στους ασκούμενους σπουδαστές, οι Δήμοι και οι Κοινότητες καθώς οι
Δημοτικές και οι Κοινοτικές επιχειρήσεις που απασχολούν αυτούς.
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να συστήσετε στους ΟΤΑ της
Περιφέρειάς σας τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα αυτό θεσμοθέτησης
θέσεων πρακτικής άσκησης, με επιδότηση από τον ΟΑΕΔ.
Ε.Υ.
Ο Γεν. Γραμματέας
Λυκ. Σακελλάρης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΙ
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
& ΜΕΛΕΤΩΝ

Μητροπόλεως 15
10185 Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Πολίτης
Τηλέφωνο: 32.50. 723
Αθήνα 24-3-87
Αριθμ. Πρωτ. Ε5/1985
ΠΡΟΣ:

1.Νομαρχίες Κράτους, Δ/νσεις Εσωτερικών
2. Επαρχία Κράτους, Υπηρεσίες Εσωτερικών

Το Υπουργείο Εσωτερικών – Διεύθυνση Προσωπικού Ο.Τ.Α. με το 7177/192-87 έγγραφό του σας παρακαλούσε όπως συστήσετε στους Ο. Τ. Α. της
Περιφερείας σας τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης
σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι)
θεσμοθετώντας θέσεις στις υπηρεσίες τους, για τις οποίες θέσεις δίδεται
επιδότηση από τον ΟΑΕΔ, σύμφωνα με την 94200/5-8-86 εγκύκλιο του.
Σε συνέχεια του παραπάνω εγγράφου και για την καλύτερη υλοποίηση του
παραπάνω προγράμματος αλλά και για την πληρέστερη ενημέρωση των ΟΤΑ,
σας στέλνουμε συνοδευτικά, πίνακα με τις διευθύνσεις των ΤΕΙ της χώρας ως
και πίνακα με τις ειδικότητες που λειτουργούν σ' αυτά και σας παρακαλούμε
όπως τους συμπεριλάβετε στην υπό έκδοση εγκύκλιο σας προς τους Ο.Τ.Α.
της περιφέρειας σας.
Επίσης σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας είναι πρόθυμη για κάθε σχετική
βοήθεια-πληροφορία, που αφορά το πρόγραμμα αυτό, προς κάθε
ενδιαφερόμενο Ο.Τ.Α.
Η διεύθυνση που πρέπει να απευθύνονται είναι:
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκ/των
Ειδική Υπηρεσία ΤΕΙ - Τμήμα Προγραμμάτων και Μελετών
Μητροπόλεως 15 - 10185 Αθήνα
Αρμόδιοι: Κ. Πολίτης - Δ. Τυμπής, τηλ. 3250723
ΕΥ.
Ο Γεν. Γραμματέας
Δ.Κλάδης

