
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 ανεξάρ-
τητα του χρόνου διεξαγωγής της. 
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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.∆. 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.∆. 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 ΟΑΕ∆ 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. 




