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ΘΕΜΑ: Πρακτική άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι.
Σε συνέχεια της Ε5/332/22.1.86 οδηγίας µας για την πρακτική άσκηση των
σπουδαστών των Τ.Ε.Ι. και επειδή υποβάλλονται διαρκώς στην υπηρεσία µας
πολλά ερωτήµατα σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας διευκρινίζουµε τα
εξής:
1. Όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 2 της Ε5/332/86 οδηγίας µας, η
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. Τα
µαθήµατα ειδικότητας που ήδη έχουν καθοριστεί από το κάθε Τµήµα, πρέπει να
τα γνωρίζουν έγκαιρα οι σπουδαστές, ώστε να διαµορφώνουν ανάλογα το
ατοµικό τους πρόγραµµα.
2. Σχετικά µε την διεξαγωγή της δίµηνης πρακτικής άσκησης, ισχύουν αυτά
που αναφέρονται στην παράγραφο 3 της Ε5/332/86 οδηγίας µας.
3. Από την περίοδο που ήδη άρχισε, δηλαδή από 1/4—30/9/87 παύει να
ισχύει η παράγραφος 4 της Ε5/332/86 οδηγίας µας, σχετικά µε την
αναγνώριση πρακτικής άσκησης που έγινε στο παρελθόν, µε έγκριση του
Τµήµατος ή της Σχολής. Έτσι, τώρα πια, όλοι οι σπουδαστές έχουν
υποχρέωση για εξάµηνη πρακτική άσκηση, σύµφωνα µε την παράγραφο 1
της παρούσας, εκτός αν το Τµήµα έχει αποφασίσει και τη διεξαγωγή δίµηνης
πρακτικής άσκησης, σύµφωνα µε την έννοια της προηγούµενης παραγράφου
2 της παρούσας.
4. Επισηµαίνουµε ότι, η άσκηση εποπτείας στους ασκούµενους, που άλλωστε
προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 και του άρθρου!
του Π.∆. 174/85, γίνεται πληµµελώς ή για πολλά Τµήµατα είναι ανύπαρκτη. Οι
αρνητικές επιπτώσεις, τόσο για το θεσµό της πρακτικής άσκησης όσο και τους
στόχους που υπηρετεί είναι προφανείς. Για το λόγο αυτό, παρακαλούµε και
πάλι, όπως τα Τµήµατα προχωρήσουν άµεσα, στη οργάνωση άσκησης
εποπτείας των σπουδαστών τους, χρησιµοποιώντας τόσο το τακτικό όσο και το
έκτακτο Ε.Π., όλων των βαθµίδων, αξιοποιώντας ειδικά τις διατάξεις του άρθρου
7 του Π.∆. 174/85, που προαναφέραµε.
Επιπλέον σηµειώνουµε ότι θα πρέπει, στην κατάρτιση των προϋπολογισµών
των ιδρυµάτων να γίνουν οι σχετικές προβλέψεις, για την αντιµετώπιση των
δαπανών µετακίνησης, εκτός έδρας, του εκπαιδευτικού προσωπικού, για την
άσκηση εποπτείας των σπουδαστών.
5. Η τοποθέτηση των σπουδαστών για πρακτική άσκηση στον ∆ηµόσιο
τοµέα, γίνεται από τα Τµήµατα, σε θέσεις που τους κατανέµονται, µε σχετικά
έγγραφα, από την Υπηρεσία, µας.
Ήδη, για την περίοδο αυτή, όλα τα έγγραφα κατανοµής των θέσεων αυτών,
περιέχονται στα Ε5/1755/17.3.87 και Ε5/2523/14.4.87 τηλετυπήµατα µας, που
σας έχουν ήδη σταλεί. Οποιαδήποτε αλλαγή για τις θέσεις αυτές, πρέπει να
γίνεται µόνο µετά από συνεννόηση και έγκριση της υπηρεσίας µας. Ουδεµία

άλλη αλλαγή ή τροποποίηση επιτρέπεται, διότι καθυστερεί η έναρξη και
δυσχεραίνεται η διεξαγωγή του προγράµµατος της πρακτικής άσκησης.
6. Τα Τµήµατα πρέπει να φροντίζουν ώστε, η τοποθέτηση των σπουδαστών
τους στις θέσεις πρακτικής άσκησης του ∆ηµόσιου τοµέα, να γίνεται έγκαιρα
και πριν από την έναρξη των περιόδων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι, έχουν
παρατηρηθεί σηµαντικές καθυστερήσεις στην έναρξη του προγράµµατος της
πρακτικής άσκησης µέχρι τώρα κυρίως µε ευθύνη των επιτρόπων πρακτικής
άσκησης των Τµηµάτων.
7. Σπουδαστής, ο οποίος τοποθετείται, από το Τµήµα του σε θέση πρακτικής
άσκησης του ∆ηµόσιου τοµέα και δεν παρουσιάζεται το αργότερο εντός (10)
δέκα ηµερών, από την έναρξη του προγράµµατος της πρακτικής άσκησης,
αποκλείεται από τη θέση αυτή, η οποία αποδεσµεύεται και µπορεί να
διατεθεί για κάλυψη άλλων αναγκών.
Ο σπουδαστής αυτός κάνει πια πρακτική άσκηση, εφόσον θέλει στον
∆ηµόσιο τοµέα, µε την έναρξη της επόµενης περιόδου.
8. Η Επιτροπή πρακτικής άσκησης του κάθε Τµήµατος τηρεί και
ενηµερώνει τους συνηµµένους τρεις πίνακες-υποδείγµατα. Αντίγραφα από τους
πίνακες-υποδείγµατα 2 και 3 υποβάλλονται στην υπηρεσία µας, συγκεντρωτικά
κατά Σχολή, το αργότερο µέσα σε ένα µήνα από την έναρξη της κάθε
περιόδου πρακτικής άσκησης.
Ειδικά για την περίοδο πρακτική άσκησης που διανύουµε (1/4 -30/9/87) οι
πίνακες αυτοί θα πρέπει να έλθουν στην Υπηρεσία µας µέχρι τέλος Μαΐου
1987.
9. Υπενθυµίζουµε ότι, η αποζηµίωση των ασκουµένων στο ∆ηµόσιο Τοµέα
καθορίζεται από την Ε5/1258/86 (ΦΕΚ 133/τ.Β'/27.3.86 και ΦΕΚ 456/τ.Β '/Π.
7.86) ενώ στον Ιδιωτικό τοµέα, από τις Ε5/1797/86 (Φ.Ε.Κ. 183/τ.Β'/14.4.86)
και Ε5/4825/86 (ΦΕΚ 453/τ.Β '/16.7,86) αποφάσεις, που ήδη υπάρχουν σ'
όλα τα Τµήµατα. Η ασφαλιστική κάλυψη είναι ενιαία, τόσο για τον ∆ηµόσιο όσο
και για τον Ιδιωτικό τοµέα και καθορίζεται από την Ε5/1303/86 (ΦΕΚ
168/τ.Β'/10.4.86) απόφαση (καταβολή υπέρ του ΙΚΑ εισφοράς 1% επί της
αποζηµιώσεως).
10. Σηµειώνουµε και πάλι πως τα Τµήµατα, µέσω των επιτρόπων πρακτικής
άσκησης που λειτουργούν σ' αυτά, θα πρέπει να παρέχουν κάθε πληροφορία
και ενηµέρωση σχετικά µε την πρακτική άσκηση και ειδικότερα µε: α) το ύψος
της προβλεπόµενης κατά περίπτωση αποζηµίωσης β) το ασφαλιστικό καθεστώς
που ισχύει κατά τη διάρκεια πρακτικής άσκησης γ) τις διατάξεις του Π.∆. 174/85
(ΦΕΚ 59/τ.Α '/29.3.85) και τις σχετικές οδηγίες που περιέχονται στο έγγραφο
Ε5/332/86 καθώς και το παρόν δ) τον εφοδιασµό τους µε όλα τα σχετικά
έντυπα για την διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης (σχετική βεβαίωση, βιβλίο
Π.Α.,Ειδική Σύµβαση Εργασίας, όπου απαιτείται κ.λπ.) ε) τις θέσεις που
κατανέµονται στο Τµήµα µε τα εκάστοτε έγγραφα-οδηγίες µας.
Για διάφορα προβλήµατα που πιθανόν υπάρχουν, οι Επιτροπές πρακτικής
άσκησης ν' απευθύνονται στο συντονιστικό όργανο πρακτικής άσκησης, που
λειτουργεί σε κάθε Τ.Ε.Ι. (Ε5/4986/86 έγγραφο) και το οποίο σε εσωτερικό
επίπεδο συντονίζει και καθοδηγεί τις Επιτροπές ενώ σε εξωτερικό φροντίζει και
υλοποιεί την σύνδεση των Τ.Ε.Ι. µε τον ευρύτερο κοινωνικοοικονοµικό
περίγυρο τους.
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