
 
 
 
 

Διαδικασία για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης μέσω του ΟΑΕΔ 
 
1.Ο φοιτητής που έχει τις προϋποθέσεις για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης,  
αφού συμφωνήσει με τον φορέα απασχόλησης ( εταιρεία οργανισμό κλπ) και 
είναι σίγουρος για την αποδοχή του, κάνει αίτηση προς το Τμήμα ( υπάρχει 
σχετικό έντυπο στην ιστοσελίδα) αναφέροντας τα στοιχεία της εταιρείας, και το 
όνομα του Υπευθύνου Π.Α από την επιχείρηση-φορέα απασχόλησης ( πρέπει να 
είναι πτυχιούχος Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ). 
 Προκειμένου να ενημερωθούν οι επιχειρήσεις για τον θεσμό της Π. Άσκησης ( 
εφόσον δεν έχουν ξανά  απασχολήσει στο παρελθόν φοιτητές)  καλά είναι να 
απευθύνονται στον ΟΑΕΔ της περιοχής τους. Ως γενική πληροφορία ισχύει ότι ο 
φοιτητής αμείβεται με το 80 % του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη από τον 
φορέα απασχόλησης και , ο φορέας στο τέλος της Πρακτικής επιδοτείται από τον 
ΟΑΕΔ  με το 50% αυτής της δαπάνης 
Η ασφαλιστική κάλυψη είναι μόνον 1% για ασφάλιση κινδύνου.  
 
2. Η αίτηση στέλνεται με φαξ ή  κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος. 
 
3. Εντός τριών ημερών και μετά από έλεγχο και έγκριση ,  η Γραμματεία 
ετοιμάζει τα σχετικά έντυπα, συμβάσεις κλπ , τα οποία παραλαμβάνει ο φοιτητής 
και τα παραδίδει προς υπογραφή στον φορέα απασχόλησης με την έναρξη της Π. 
Άσκησης. 
 
4. Ο φοιτητής συμπληρώνει το βιβλίο της Π. Άσκησης σύμφωνα με οδηγίες που 
υπάρχουν στο βιβλίο καθ όλη τη διάρκεια της Π. Άσκησης 
 
5.Μετά το τέλος της Π.Α. ο υπεύθυνος του φορέα απασχόλησης συμπληρώνει στα 
σχετικά σημεία και υπογράφει το συμπληρωμένο και υπογραμμένο από τον 
φοιτητή βιβλίο το οποίο κατατίθεται εντός 15 ημερών  στη Γραμματεία του 
Τμήματος . 

 
 

Διαδικασία για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ 
 

1.Ισχύουν όλα τα παραπάνω αλλά υπάρχουν διαφορετικά έντυπα που υπάρχουν 
στην ιστοσελίδα με τις εξής διαφορές: 
Α) Η επιδότηση της επιχείρησης δεν γίνεται μέσω ΟΑΕΔ 
Β) Ο φοιτητής αμείβεται μέσω του φορέα απασχόλησης και μέσω του ΕΣΠΑ από 
το ΤΕΙ  
Γ)Η  έναρξη Π. Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ γίνεται μόνο την   1 Οκτωβρίου και  την      
1 Απριλίου  
Πληροφορίες στην Ιστοσελίδα του Τμήματος και στην 
 Ιστοσελίδα της Π. Άσκησης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας  
 
 


