ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΕΙ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ (ΠΑ)
Οι φοιτητές/ήτριες του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΠΑ.Δ.Α. που θα λάβουν
πτυχίο του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας (ΤΕΙ-Α), κατά τη διάρκεια
των σπουδών τους υποχρεούνται σε Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα, διάρκειας
24 ημερολογιακών εβδομάδων, πενθήμερης απασχόλησης, με πλήρες ωράριο. Η
περίοδος αυτή είναι συνεχόμενη, χωρίς διακοπή, και πραγματοποιείται μετά το
τελευταίο εξάμηνο σπουδών (Π.Δ.174/85/ΦΕΚ/Α/59).
Προϋποθέσεις
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της εξάμηνης ΠΑ είναι η επιτυχής
ολοκλήρωση των 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του,
υπό την προϋπόθεση ότι από τα οφειλόμενα μαθήματα, τα μαθήματα ειδικότητας δεν
ξεπερνούν τα τρία (3).
Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης σε θέση πρακτικής άσκησης
Ο/Η φοιτητής/ήτρια που ενδιαφέρεται να υλοποιήσει την ΠΑ του:
1. Επικοινωνεί με την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, συγκεκριμένα με τον/την
υπεύθυνο/η για την εξάμηνη Πρακτική Άσκηση, προκειμένου να ενημερωθεί για τη
διαθεσιμότητα των θέσεων πρακτικής άσκησης.
2. Από την κατάσταση των Πιστοποιημένων Πλαισίων που είναι αναρτημένη στο eclass
(ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ (ΠΑ), SWKE189) επιλέγει το πλαίσιο
όπου τον/την ενδιαφέρει να ασκηθεί.
3. Επικοινωνεί με τον/την κοινωνικό/ή λειτουργό του Πλαισίου προκειμένου να γίνει
αποδεκτό το αιτήμά του/της για υλοποίηση της ΠΑ σε χρονική περίοδο (εξάμηνης
διάρκειας) που θα εξυπηρετεί την υπηρεσία και τον/την ίδιο/α.
4. Καταθέτει αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος με τα στοιχεία του Πλαισίου και τη
χρονική περίοδο της άσκησης.

5. Η αίτηση εξετάζεται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης και, εφόσον εγκριθεί,
εκδίδονται από τη Γραμματεία τα απαραίτητα για την έναρξη της ΠΑ έγγραφα
(έγγραφο τοποθέτησης και σύμβαση).

Αποζημίωση
Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η ΠΑ στο επάγγελμα είναι αμειβόμενη. Η
αποζημίωση είναι ίση με τον βασικό μισθό του κατώτερου βαθμού της κατηγορίας
Μ.Ε., όπως ισχύει κάθε φορά, καταβάλλεται ακέραια και δεν υπόκειται σε κρατήσεις ή
εισφορές υπέρ του δημοσίου ή φόρους. Οι ασκούμενοι/ες φοιτητές/ήτριες δεν
δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα, ούτε επίδομα κανονικής άδειας.
Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που προσφέρουν θέσεις για ΠΑ των
φοιτητών/ριών των ΤΕΙ, έχουν τη δυνατότητα επιδότησης από τον Οργανισμό
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού με ποσό μέχρι 50% του ημερομίσθιου του
ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά (Εγκύκλιος ΟΑΕΔ 94200/05-08-86).
Ασφάλιση
Κατά τη διάρκεια της ΠΑ, οι φοιτητές/ήτριες ασφαλίζονται στο ΙΚΑ έναντι
επαγγελματικού κινδύνου. Η ασφαλιστική εισφορά στο ΙΚΑ ανέρχεται σε ποσοστό 1%
επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως διαμορφώνεται
κάθε φορά, και καταβάλλεται από τον εργοδότη, σύμφωνα με τις διατάξεις της
νομοθεσίας του ΙΚΑ για τον τρόπο είσπραξης των εισφορών.
Οι ασκούμενοι/ες φοιτητές/ήτριες κατά τη διάρκεια της άσκησής τους, εκτός από το
δικαίωμα αποζημίωσης και ασφάλισης έναντι του επαγγελματικού κινδύνου, δεν
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(Ν.1351/83/ΦΕΚ/Α/ 56/παρ. 1, άρθρο 12).
Υποχρεώσεις
Ο/Η ασκούμενος/η στον χώρο ΠΑ υποχρεούται να ακολουθεί τους κανονισμούς
ασφάλειας και εργασίας, όπως και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το προσωπικό της

υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια της ΠΑ, ο/η ασκούμενος/η φοιτητής/ήτρια μπορεί, για
σοβαρούς λόγους, να απουσιάσει δικαιολογημένα πέντε (5) εργάσιμες ημέρες συνολικά
κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Αυθαίρετες απουσίες ή παράβαση των κανονισμών του
εργασιακού κώδικα μπορούν να οδηγήσουν στη διακοπή της ΠΑ. Στην περίπτωση αυτή,

ο/η φοιτητής/ήτρια υποχρεούται να επαναλάβει το επόμενο εξάμηνο τη διαδικασία
νέας θέσης, για τη συμπλήρωση του υπόλοιπου χρόνου πρακτικής άσκησης.
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της ΠΑ ο/η ασκούμενος/η διαπιστώσει ότι δεν
απασχολείται σε θέματα της ειδικότητάς του/της υπό ευρεία έννοια, οφείλει να το
δηλώσει τόσο στον/ην υπεύθυνο/η κοινωνικό/ή λειτουργό του Πλαισίου, όσο και στην
Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, η οποία αποφασίζει αν συντρέχει λόγος
αλλαγής θέσης εργασίας ή όχι. Σε καταφατική περίπτωση αναζητείται νέα θέση για την
ολοκλήρωση της ΠΑ, μόνο για το διάστημα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του
χρονικού ορίου (Π.Δ.174/ΦΕΚ/Α/59/άρθρο 4).
Κάθε ασκούμενος/η φοιτητής/ήτρια τηρεί βιβλίο πρακτικής άσκησης, το οποίο
διατίθεται από το Τμήμα. Στο βιβλίο αναγράφει ανά εβδομάδα τις εργασίες στις οποίες
απασχολήθηκε, καθώς και μια συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων που του/της
ανατέθηκαν. Κάθε εβδομαδιαία καταχώρηση ελέγχεται και υπογράφεται από τον/την
υπεύθυνο/η για την παρακολούθηση των ασκουμένων κοινωνικό/η λειτουργό της
υπηρεσίας.
Ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης
Με την ολοκλήρωση της ΠΑ, ο/η φοιτητής/ήτρια υποβάλλει στη Γραμματεία του
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συμπληρωμένο, σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στο eclass (βλ. Οδηγίες
Συμπλήρωσης Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης).
Το βιβλίο ελέγχεται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης και ο/η Πρόεδρος του
Τμήματος αποφασίζει για την αποδοχή ή απόρριψή του.

Σε περίπτωση απόρριψης, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει οριστικά, μετά
από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης φοιτητή/ήτριας, για τη διάρκεια και το
αντικείμενο απασχόλησης που πρέπει να υλοποιηθούν συμπληρωματικά προκειμένου
να θεωρηθεί η ΠΑ ως ολοκληρωμένη ή αποδέχεται τυχόν δικαιολογητικά που
προσκομίζονται από το/η φοιτητή/ήτρια και αναγνωρίζει την ολοκλήρωσή της
(Π.Δ.174/ΦΕΚ/Α/59/άρθρο 5).

