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1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης 
 

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί θεσμοθετημένο υποχρεωτικό τμήμα των σπουδών 

σας. Σκοπός της είναι να συμβάλλει στην αξιοποίηση στην πράξη της γνώσης και 

τεχνογνωσίας που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας και έτσι να 

ολοκληρωθεί η εκπαίδευσή σας. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην Πρακτική σας 

Άσκηση. Μπορεί να σας βοηθήσει να ορίσετε τους επαγγελματικούς σας στόχους, 

αν δεν το έχετε κάνει ακόμα, ή στο να εξασφαλίσετε μια μόνιμη θέση εργασίας ή 

ακόμα να ξεκινήσετε τη δική σας επιχειρηματική πορεία. 
 

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε φορείς του Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα, 

που δραστηριοποιούνται σε αντικείμενα συναφή με τον επιστημονικό 

προσανατολισμό του Τμήματός σας και διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό 

(πτυχιούχο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ συναφούς ειδικότητας) για την επίβλεψη. Διαρκεί 

έξι συνεχόμενους μήνες κατά τους οποίους εντάσσεστε πλήρως στις συνθήκες 

εργασίας του φορέα απασχόλησης με πολλαπλά αμοιβαία οφέλη. 

Την ευθύνη για το σχεδιασμό και υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης έχει το Τμήμα 

σας το οποίο, μέσω της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης, εφαρμόζει το Νόμο και τον 

Κανονισμό Σπουδών. 

 

2. Θεσμικό Πλαίσιο και οι Προϋποθέσεις Ένταξης 
 

Η Πρακτική Άσκηση: 
 

● Είναι υποχρεωτική και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου 

σας. 

● Έχει εξάμηνη (ημερολογιακή) διάρκεια και 
 

● Στο Πρόγραμμα Σπουδών σας εντάσσεται στο τελευταίο (Η’) εξάμηνο. 
 

Προϋποθέσεις για να ξεκινήσετε την Πρακτική σας Άσκηση είναι: 
 

● Να έχετε κάνει την εγγραφή σας στο Ζ’ (ή μεγαλύτερο) τυπικό εξάμηνο 

σπουδών. 

● Να έχετε «περάσει» τουλάχιστον τα 2/3 του συνολικού αριθμού μαθημάτων 

που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, από το Πρόγραμμα Σπουδών σας. 

● Να έχετε «περάσει» τα μαθήματα ειδικότητας. 
 

Σημείωση: Ως προς τις παραπάνω προϋποθέσεις πιθανόν να υπάρχουν 

διαφοροποιήσεις μεταξύ τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης. Συμβουλευθείτε τη 
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γραμματεία του Τμήματός σας. 

3. Επιλογή Φορέα Πρακτικής Άσκησης 
 

Μπορείτε να αναζητήσετε και να επιλέξετε τον φορέα στον οποίο θα 

πραγματοποιήσετε την πρακτική σας με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

 

1. Από τις βάσεις δεδομένων επιχειρήσεων και οργανισμών που τηρούνται στο 

ΤΕΙ Κρήτης. Η πρόσβαση στις βάσεις αυτές γίνεται από την ιστοσελίδα του 

Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (https://praktiki.teicrete.gr) 

2. Από τη βάση δεδομένων στον κεντρικό κόμβο πρακτικής άσκησης ΑΤΛΑΣ 

(www.atlas.grnet.gr) 

3. Μπορείτε να επιλέξετε κάποιον άλλο φορέα με τον οποίο έχετε έρθει σε 

επαφή και δέχεται να σας φιλοξενήσει στο πλαίσιο της πρακτικής σας 

άσκησης 

4. Μπορείτε να κάνετε την Πρακτική σας Άσκηση σε φορέα που ήδη εργάζεστε. 

 

 
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός 

σας θα αξιολογήσει την αίτηση σας και θα απαντήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

 

 

4. Χρονικές Περίοδοι Τοποθέτησης σε Πρακτική Άσκηση 
 

Οι τοποθετήσεις φοιτητών σε θέσεις πρακτικής άσκησης πραγματοποιείται σε 3 

(τρείς) περιόδους, στο τέλος των εξεταστικών περιόδων Φεβρουαρίου, Ιουνίου και 

Σεπτεμβρίου, με ημερομηνίες έναρξης την 1η  των μηνών Μαρτίου –

Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου - Νοεμβρίου. 

 

Η αίτηση σας για τοποθέτηση σε θέση Πρακτικής Άσκησης πρέπει να υποβληθεί το 

αργότερο εως τις 12 του προηγούμενου μήνα από τον μήνα έναρξης. Στη 

συνέχεια η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος θα συνεδριάσει για να 

εγκρίνει ή όχι την αίτηση σας και να ορίσει τον επόπτη καθηγητή σας και τον 

επιβλέποντα από τον φορέα απασχόλησης. 

 

5. Αποζημίωση Πρακτικής Άσκησης 
 

Στο ΤΕΙ Κρήτης υλοποιούνται παράλληλα προγράμματα Πρακτικής Άσκησης τα 

οποία λειτουργούν συμπληρωματικά και διαφοροποιούνται ως προς τη 

χρηματοδότησή τους: 
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● Από τον ΟΑΕΔ (θέσεις Πρακτικής Άσκησης στον Ιδιωτικό Τομέα) 
 

● Τον προϋπολογισμό του φορέα (θεσμοθετημένες θέσεις Πρακτικής Άσκησης 

στον Δημόσιο Τομέα) και 

● Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,  Εκπαίδευση και 

Δια Βίου Μάθηση»  ΕΣΠΑ 2014 - 2020 

 
 

Ανάλογα με τον φορέα και τη θέση Πρακτικής Άσκησης καθώς και την πηγή 

χρηματοδότησης η αποζημίωση και ασφάλισή σας έχει ως ακολούθως: 

 

Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις Ιδιωτικού τομέα 
 

Στον ιδιωτικό τομέα η μηνιαία αποζημίωση έχει οριστεί στο 80% του βασικού 

ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (επί 25 ημερομίσθια μηνιαίως) και το ύψος 

της ανέρχεται σε: 

 

 523,50 € μηνιαίως αν είστε φοιτητής άνω των 25 ετών ή 
 

 456,50 € μηνιαίως αν είστε φοιτητής κάτω των 25 ετών 
 

Όταν η πρακτική άσκηση εντάσσεται στο πλαίσιο του ΟΑΕΔ το σύνολο της 

αποζημίωσης καταβάλλεται σε μηνιαία βάση από τον φορέα απασχόλησης και ο 

ΟΑΕΔ επιχορηγεί την επιχείρηση σε ποσοστό 50% επί της καταβληθείσας 

αποζημίωσης (για τον τρόπο καταβολής της επιχορήγησης ο εργοδότης 

ενημερώνεται από τον ΟΑΕΔ της περιοχής του). 

 

Όταν η πρακτική άσκηση εντάσσεται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ η αποζημίωση 

καταβάλλεται ως εξής:  

 280,00 € από το έργο ΕΣΠΑ και 243,50 € από τον εργοδότη μηνιαίως (σύνολο 

523,50 €) για φοιτητές άνω των 25 ετών  

 280,00 € από το έργο ΕΣΠΑ και 176,50 € από τον εργοδότη μηνιαίως (σύνολο 

456,50 €) για φοιτητές κάτω των 25 ετών 

  

Θεωρείται σκόπιμο να δηλώσετε, προς τον φορέα ή την επιχείρηση, αν καλύπτεστε 

ή όχι για παροχές ασθενείας σε είδος από το δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό 

οργανισμό. 

 

Πρακτική Άσκηση σε θέσεις του Δημόσιου Τομέα 
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Στις θεσμοθετημένες θέσεις του Δημόσιου, ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και στους 

ΟΤΑ η μηνιαία αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 176,08 € και καταβάλλεται 

από το φορέα απασχόλησης ή το Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες 

αυτές δεν επιχορηγούνται από τον ΟΑΕΔ.  

 

Όταν η πρακτική άσκηση εντάσσεται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ η αποζημίωση 

καταβάλλεται ως εξής:  

 

 Σε θεσμοθετημένες θέσεις του Δημόσιου και των ΟΤΑ με το  ποσό των 276,08 € 

μηνιαίως (100,00 € από το έργο ΕΣΠΑ και 176,08 € από το φορέα 

απασχόλησης) 

 Σε μη θεσμοθετημένες θέσεις του Δημόσιου με το ποσό των 269,00 € μηνιαίως 

από το έργο ΕΣΠΑ. 

 
 

Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό 
 

Η χρηματοδότηση για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό μπορεί να προέρχεται είτε 

από το Πρόγραμμα ERASMUS. Η μηνιαία επιδότηση κυμαίνεται ανάλογα με την 

χώρα υποδοχής, ενώ δεν είναι υποχρεωτική η αμοιβή από τον φορέα. Η ασφάλιση 

υπόκειται στην νομοθεσία της χώρας υποδοχής. 

 

6. Ασφάλιση κατά την διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης 
 

Ο φοιτητής καθ'όλη τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης του ασφαλίζεται μόνο 

κατά επαγγελματικού κινδύνου. Η ασφαλιστική αυτή εισφορά ανέρχεται στο 1% 

επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως 

διαμορφώνεται κάθε φορά και καταβάλλεται υποχρεωτικά από τον εργοδότη. Ο 

εργοδότης πρέπει να απευθύνεται στο Ι.Κ.Α. και να ενημερώνεται κάθε έτος για 

αυτήν την αλλαγή. 

 

Σε περίπτωση που οι φοιτητές κατά το χρονικό διάστημα της πρακτικής τους 

άσκησης δεν καλύπτονται για παροχές ασθενείας σε είδος από το δημόσιο ή άλλο 

ασφαλιστικό οργανισμό, άμεσα (φοιτητές κλπ.) ή έμμεσα (από τους γονείς τους), 

υπάγονται και για τον κλάδο αυτό (παροχών ασθενείας σε είδος - 6,45%) στην 

υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. 
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Στην περίπτωση αυτή οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον 

ασφαλισμένο και τον φορέα ή την επιχείρηση απασχόλησης του πρακτικά 

ασκούμενου κατά την ισχύουσα αναλογία, το δε ποσοστό ασφάλισης ανέρχεται 

συνολικά σε 7,45% (ασφ/νου 2,15% - εργοδότη 5,30%). Συνεπώς, ο πρακτικά 

ασκούμενος πρέπει να δηλώνει στον φορέα ή την επιχείρηση, αν καλύπτεται ή όχι 

για παροχές ασθενείας σε είδος από το δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό. 

 

Για τις μη θεσμοθετημένες θέσεις του Δημοσίου την ασφάλιση αναλαμβάνει 

εξολοκλήρου το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, ενώ στην περίπτωση πρακτικής 

άσκησης στο εξωτερικό, η ασφάλιση υπόκειται στην νομοθεσία της χώρας 

υποδοχής. 

 
7. Δικαιώματα Φοιτητή στα Πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης 

Αυτονόητο δικαίωμά σας είναι να σας καταβάλλεται ανελλιπώς κάθε μήνα η 

προβλεπόμενη αμοιβή σας και να είστε ασφαλισμένοι όπως προβλέπεται (βλέπε 

παραπάνω). Πέραν αυτών δεν αποκτάτε κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή 

συνταξιοδοτικής μορφής. 

 

Έχετε επίσης το δικαίωμα: 
 

● Να απασχολείστε μέσα στα πλαίσια του νόμιμου ωραρίου και σύμφωνα με 

το πλαίσιο εργασίας που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης 

του Τμήματός σας και τη σχετική σύμβαση Πρακτικής Άσκησης που έχει 

υπογραφεί. 

● Να σας φέρονται με σεβασμό χωρίς να θίγεται κατά κανένα τρόπο η 

προσωπικότητά σας και χωρίς διακρίσεις έναντι των άλλων εργαζομένων. 

● Να απουσιάσετε δικαιολογημένα έως 5 εργάσιμες ημέρες συνολικά και μόνο 

για σοβαρούς λόγους 

● Να ζητήσετε, εξηγώντας τους λόγους που πρέπει να είναι σοβαροί, τη 

διακοπή της Πρακτικής Άσκησης. Στην περίπτωση αυτή  θα 

επανατοποθετηθείται σε επόμενη περίοδο για  τη συμπλήρωση του 

υπολειπόμενου των 6 μηνών χρόνου Πρακτικής Άσκησης. 

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ενημερώστε άμεσα τον επόπτη καθηγητή και την 
 

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός σας, ζητώντας συνδρομή για την 

επίλυσή του. 
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8. Υποχρεώσεις Φοιτητή στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης 

Αυτονόητες υποχρεώσεις σας είναι να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας 

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

φορέα απασχόλησης. Οφείλετε να προσέρχεστε ανελλιπώς στον χώρο εργασίας, 

να ακολουθείτε το κανονικό ωράριο και να συμμετέχετε ενεργά στην εκτέλεση των 

εργασιών που σας έχουν ανατεθεί. 

 

Πέραν των παραπάνω έχετε την υποχρέωση: 
 

● Με την ένταξή σας στο πρόγραμμα να παραλάβετε από τη γραμματεία του 

Τμήματός σας όλα τα απαραίτητα έντυπα προς συμπλήρωση και να 

επιστρέψετε όλα τα ήδη συμπληρωμένα έντυπα. 

● Να συμπληρώνετε ανελλιπώς το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, στο οποίο να 

καταγράφετε την καθημερινή σας απασχόληση και να περιγράφετε 

συνοπτικά τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχετε. Να φροντίζετε ώστε 

το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης να ελέγχεται και να υπογράφεται σε 

εβδομαδιαία βάση από τον εργασιακό υπεύθυνο. 

● Να είστε σε τακτική επαφή με τον Επόπτη Καθηγητή σας. 
 

Για αυθαίρετες απουσίες ή παράβαση των κανονισμών του εργασιακού χώρου, 

ενημερώνεται σχετικά η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης. Σε περίπτωση υποτροπής 

θα διακοπεί η Πρακτική Άσκηση και τότε θα υποχρεωθείτε να επαναλάβετε τη 

διαδικασία αίτησης τοποθέτησης σε νέα θέση, για τη συμπλήρωση του 

υπολειπόμενου των 6 μηνών χρόνου. 

 

Αν χρηματοδοτείστε από το έργο ΕΣΠΑ έχετε την πρόσθετη υποχρέωση: 
 

● Με τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης, οφείλετε να συντάξετε και παραδώσετε 

την Τελική Έκθεση Πρακτικής Άσκησης, σύμφωνα με τα πρότυπα του 

Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Κρήτης. 

● Να συμπληρώσετε και να παραδώσετε το ειδικό Ερωτηματολόγιο 
 

Αξιολόγησης του Προγράμματος. Το ερωτηματολόγιο αυτό δεν 

κοινοποιείται στον επόπτη καθηγητή ή στον φορέα. 

● Να συμμετέχετε όποτε σας ζητηθεί σε τυχόν εκδηλώσεις παρουσίασης των 
 

αποτελεσμάτων της Πρακτικής Άσκησης και των εμπειριών που 

αποκομίσατε. 
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9. Διαδικασία Πρακτικής Άσκησης – Απαιτούμενες Ενέργειες 

από το Φοιτητή – Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 
 
 
 

Α) ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματός του (έως τις 19/2 για έναρξη στις 1/3 και 

έως τις 12/3 για έναρξη στις 1/4/2016): 

 Αίτηση για Πρακτική Άσκηση 

 Βεβαίωση Αποδοχής υπογεγραμμένη από το Φορέα Απασχόλησης,  

Η Επιτροπή ΠΑ αξιολογεί τις αιτήσεις και συντάσσει πρακτικό τοποθέτησης 

φοιτητών σε θέσεις ΠΑ – ΕΣΠΑ, το οποίο αναρτάται έγκαιρα στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Τμήματος, καθώς και στον δικτυακό τόπο του Γραφείου 

Πρακτικής Άσκησης. 

 

Β)  ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Παραλαμβάνει  

Από τη Γραμματεία του Τμήματός του: 

 Βεβαίωση Τοποθέτησης  

 Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης 

 

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 

 Ειδική Σύμβαση Εργασίας και φροντίζει για την υπογραφή της σε 4 αντίγραφα 

 Φάκελο με πληροφοριακό υλικό (Οδηγίες, Φόρμες Εντύπων προς συμπλήρωση, 

Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης κ.ά.) 

 

Γ) ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Καταθέτει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (το αργότερο έως 3 εργάσιμες ημέρες 

πριν την ημερομηνία έναρξης): 

 Τέσσερα (4) υπογεγραμμένα αντίγραφα της Ειδικής Σύμβαση Εργασίας  

 Βεβαίωση τοποθέτησης από το Τμήμα 
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 Φωτοαντίγραφα Αστυνομικής Ταυτότητας, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, ΑΦΜ 

 Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας 

 Αποδεικτικό εγγραφής φοιτητή στο σύστημα ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr/ 

(εκτύπωση του email εγγραφής) 

 Αποδεικτικό εγγραφής Φορέα στο σύστημα ΑΤΛΑΣ όπου θα αναγράφεται 

υποχρεωτικά ο  κωδικός της αναρτημένης θέσης από την ιστοσελίδα ΑΤΛΑΣ. 

 Διαφημιστικό φυλλάδιο και άλλο υλικό προβολής του φορέα απασχόλησης. 

 

Δ) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ   

Καταθέτει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης: 

 Κάθε μήνα Βεβαίωση Πραγματοποίησης υπογεγραμμένη από το φορέα 

απασχόλησης  

 

Ε) ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματός του 

 Βιβλίο ΠΑ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από ασκούμενο, φορέα και επόπτη 

εκπαιδευτικό  

Και παραλαμβάνει  

 Βεβαίωση ολοκλήρωσης της ΠΑ υπογεγραμμένη από το Τμήμα. 

 

Καταθέτει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης: 

 Βεβαίωση ολοκλήρωσης της ΠΑ υπογεγραμμένη από το Τμήμα. 

 Αναλυτική έκθεση πεπραγμένων της ΠΑ.  

 Τρία (3) ερωτηματολόγια για την Αξιολόγηση της ΠΑ από φορέα απασχόλησης, 

φοιτητή και επόπτη εκπαιδευτικό*. 

 
* Αφορά μόνο στις επιδοτούμες θέσεις πρακτικής μέσω ΕΣΠΑ 

 

 

Για πληροφορίες σχετικά με την Πρακτική Άσκηση, το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, το Σύστημα ΑΤΛΑΣ και τη 

λήψη επισκεφτείτε τον ιστότοπο https://praktiki.teicrete.gr 
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