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ΘΕΜΑ: Πρακτική άσκηση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. 

Σχετικά µε τη πρακτική άσκηση των σπουδαστών των ΤΕΙ σας γνωρίζουµε τα 
εξής: 
1. Η εξάµηνη πρακτική άσκηση, σε καθορισµένες θέσεις του δηµοσίου και
ιδιωτικού τοµέα, θα διεξάγεται πλέον µόνο σε δυο 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. 
Ο καθορισµός των δυο αυτών περιόδων κρίνεται, αναγκαίος, για λόγους 
καλύτερου προγραµµατισµού και οργάνωσης της πρακτικής άσκησης 
(συνεννόηση και συντονισµός ενεργειών µεταξύ των Τµηµάτων για την 
κατανοµή των σπουδαστών στις θέσεις κ.λπ.). 
Ειδικά για τον ιδιωτικό τοµέα, εφόσον η θέση για την πρακτική άσκηση 
εξασφαλίζεται από τον ενδιαφερόµενο, δεν ισχύουν τα προηγούµενα χρονικά 
πλαίσια, δηλαδή, η πρακτική άσκηση µπορεί να αρχίζει αµέσως µετά το πέρας 
των εξετάσεων τον τελευταίου εξάµηνου σπουδών και πάντως σύµφωνα µε τις 
προϋποθέσεις της παραγρ. 6 του άρθρου 4 του Π.∆. 174/85. 
2. Η ανωτέρω εξάµηνη πρακτική άσκηση πραγµατοποιείται µετά το τελευταίο
εξάµηνο σπουδών και εφόσον ο σπουδαστής έχει παρακολουθήσει µε επιτυχία 
το σύνολο των  µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών του. 
Κατεξαίρεση µπορεί να οφείλει µέχρι τρία το πολύ, µαθήµατα και πάντως όχι 
µαθήµατα ειδικότητας. 
Για την περίοδο 1/4/86 - 30/9/86, η εξάµηνη πρακτική άσκηση 
πραγµατοποιείται, µετά το τελευταίο εξάµηνο σπουδών και εφόσον ο 
σπουδαστής έχει παρακολουθήσει µε επιτυχία τα 2/3 του συνόλου των 
µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών του. 
Ειδικά για τους σπουδαστές των Σχολών Επαγγελµάτων Υγείας και 
Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) στο ανωτέρω ποσοστό µαθηµάτων (2/3) περιλαµβάνεται 
και το σύνολο των µαθηµάτων ειδικότητας. 
Για την περίοδο 1/10/86 -31/3/87, η εξάµηνη πρακτική άσκηση 
πραγµατοποιείται µετά το τελευταίο εξάµηνο σπουδών και εφόσον ο 
σπουδαστής έχει παρακολουθήσει µε επιτυχία τα 2/3 του συνόλου των 
µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών του, συµπεριλαµβανοµένου στο 
ανωτέρω ποσοστό, του συνόλου των µαθηµάτων ειδικότητας. 
Σε κάθε περίπτωση, τα µαθήµατα ειδικότητας καθορίζονται από το Τµήµα.  
3. Η δίµηνη πρακτική άσκηση θα πραγµατοποιείται πλέον εφόσον το Τµήµα
έχει αποφασίσει για τη διεξαγωγή της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 
παραγρ. 1, εδάφιο α, του Π.∆. 174/85, και εφόσον δεν δυσχεραίνει τη 
διεξαγωγή της εξάµηνης, συνεχούς πρακτικής άσκησης και πάντως όχι σε 
θέσεις και χώρους που έχουν προβλεφτεί για την πραγµατοποίηση της 
εξάµηνης πρακτικής άσκησης, αλλά σε θέσεις και χώρους που το Τµήµα 
εξασφαλίζει µέσω της επιτροπής πρακτικής άσκησης που λειτουργεί σ' αυτό. 



Τονίζεται πως η δίµηνη πρακτική άσκηση, εφόσον έχει αποφασιστεί η 
διεξαγωγή της από το Τµήµα, σύµφωνα µε τα προηγούµενα είναι υποχρεωτική 
για όλους τους σπουδαστές. 
4. Οποιαδήποτε πρακτική άσκηση έγινε στο παρελθόν, µε έγκριση του
Τµήµατος ή της Σχολής, θα προσµετρηθεί και θα ολοκληρωθεί µέχρι τη 
συµπλήρωση πρακτικής άσκησης έξη µηνών. 
5. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει τα Τµήµατα να µεριµνήσουν για την άσκηση
εποπτείας στους ασκούµενους, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της 
παραγρ. 4 του άρθρου 4 και του άρθρου 7 του Π.∆. 174/85. Για την άσκηση 
εποπτείας θα χρησιµοποιηθούν µέλη του τακτικού αλλά και έκτακτου Ε.Π. των 
ΤΕΙ όλων των βαθµίδων. 
Κάθε επόπτης εκπαιδευτικός εποπτεύει 10-15 ασκούµενους, πρέπει να 
πραγµατοποιήσει τουλάχιστον έξη επισκέψεις στο εξάµηνο της πρακτικής 
άσκησης σε κάθε ασκούµενο που εποπτεύει και συντάσσει αναφορά προς το 
Τµήµα µετά από κάθε επίσκεψη. Η εποπτεία της πρακτικής άσκησης 
εφαρµόζεται ανάλογα και στην περίπτωση της δίµηνης πρακτικής άσκησης. 
6. Θα πρέπει να ενεργοποιηθούν σ' όλα τα Τµήµατα οι επιτροπές
πρακτικής άσκησης που προβλέπει η παραγρ. 5 του άρθρου 4 του Π.∆. 
174/85, όπως ζητήθηκε από την Ε.Υ/ ΤΕΙ µε το έγγραφο 55/6342/11-11-85 και 
να µας ενηµερώσετε για τη σύνθεση τους, σε κάθε περίπτωση. 
Επίσης οι επιτροπές πρακτικής άσκησης θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες 
και απαντήσεις στους σπουδαστές, για θέµατα πρακτικής άσκησης. 
7. Τα τµήµατα θα πρέπει να µας υποβάλλουν, το αργότερο µέχρι 10/2/86, τις
προτάσεις τους για τα περιγράµµατα πρακτικής άσκησης, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 4 του Π.∆. 174/85, µε κοινοποίηση στο 
Ι.Τ.Ε. 
8. Επειδή είναι απαραίτητη η τήρηση βιβλίου πρακτικής άσκησης από τους
ασκούµενους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 5 του Π ∆. 
174/85, προκειµένου να προχωρήσουµε στην εκτύπωση ενιαίου βιβλίου για 
όλα τα Τ.Ε.Ι., να µας υποβάλλετε τις προτάσεις σας το συντοµότερο. 
9. Επισηµαίνουµε πως θα πρέπει να δοθεί αποκλειστική προτεραιότητα στην
πρακτική άσκηση των σπουδαστών στον ιδιωτικό τοµέα, που είναι και ο 
φυσικός χώρος της µελλοντικής επαγγελµατικής απασχόλησης του 
µεγαλύτερου αριθµού ειδικοτήτων των Τµηµάτων των Τ.Ε.Ι. 
10Τέλος σηµειώνουµε ότι οι προγραµµατισµένες θέσεις τόσο του δηµόσιου όσο 
και του ιδιωτικού τοµέα αφορούν στην εξάµηνη συνεχή πρακτική άσκηση. 
Ειδικά για το δηµόσιο τοµέα η κατανοµή των σπουδαστών σε θέσεις πρακτικής 
άσκησης θα γίνει µε βάση τις αποφάσεις που θα σας στείλουµε. 
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