Οδηγίες ΟΑΕ∆ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα.

Σε εφαρµογή των προαναφεροµένων αποφάσεων εκδόθηκε από τον ΟΑΕ∆ η
εγκύκλιος 94200/5-8-86, µε την οποία καθορίζονται οι δικαιούχοι και η
διαδικασία επιχορήγησης των επιχειρήσεων που απασχολούν πρακτικά
ασκούµενους σπουδαστές ΤΕΙ.
Ειδικότερα µε την εγκύκλιο αυτή ορίζονται:
α) Οι δικαιούχοι της επιχορήγησης, δηλαδή όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και
οι Ο.Τ.Α.
β) Η διαδικασία απόδοσης της επιχορήγησης, σύµφωνα µε την οποία αυτή γίνεται κάθε τρίµηνο ή εφόσον το θελήσει η επιχείρηση, µια φορά, στο τέλος της
περιόδου της πρακτικής άσκησης.
γ) Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την επιχορήγηση
δ) Η επιχορήγηση αυτή καλύπτει πρακτική άσκηση που πραγµατοποιείται για
ολόκληρο εξάµηνο.
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ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΘΗΝΑ 5-8-1986
Αριθµ. Πρωτ. 94200
ΠΡΟΣ: 1) Τις Περ/κές, Υπηρ. Νοµού
και Τοπικές Υπηρεσίες του Οργανισµού.

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρακτική άσκηση σπουδαστών
των ΤΕΙ και της ΣΕΛΕΤΕ. .
ΣΧΕΤΙΚΑ:
α. Αποφάσεις 30.317/14.2.86 και 3Ι.324./5.6.86 Υπουργού Εργασίας.
β. Κοινές αποφάσεις αρ. Ε5/1797/ 20.3.86 και Ε5/4825/16.6.86
Παιδείας και Θρησκευµάτων και Εργασίας.

Υπουρ

Σας πληροφορούµε ότι σε εφαρµογή των διατάξεων του αρθρ. 12 του Ν.
1351/83, τον αρθρ. 24 τον Ν. 1404/83 και τον Π.∆. 174/ 75 που αφορούν την
άσκηση στο επάγγελµα των σπουδαστών ΤΕΙ εκδόθηκε η 30317/14.2.86
Απόφαση του Υπουργού Εργασίας που τροποποιήθηκε µε την 31.324/5.6.86
όµοια και αφορά την «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων για την πρακτική άσκηση
σπουδαστών των ΤΕΙ ή ΣΕΛΕΤΕ» και η Ε5/ 1797/20.3. 86 Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Εθν. Παιδείας και Θρησκευµάτων και Εργασίας, που τροποποιήθηκε
µε την Ε5/4825/ 16.6.86 όµοια που αφορά τη «Ρύθµιση θεµάτων αποζηµίωσης
και συνθηκών απασχόλησης ασκούµενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι».
Το ακριβές κείµενο των αποφάσεων µετά την τροποποίηση τους έχει, ως
εξής:
Α.
Ο
Υπουργός
Εργασίας
........................................................
1. Οι επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τοµέα, που προσφέρονται για την πρακτική
άσκηση των σπουδαστών των Τ.Ε.Ι. και της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. είναι δυνατόν να
επιδοτούνται από τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆)
µε ποσό µέχρι 50% του ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε

φορά».
2.Το ύψος της αµοιβής των ασκούµενων, το ακριβές ποσοστό επιδότησης από
τον ΟΑΕ∆ και κάθε άλλη λεπτοµέρεια περί την οργάνωση της πρακτικής των
σπουδαστών των ΤΕΙ και της ΣΕΛΕΤΕ σε χώρους εργασίας της παραγρ. 1
καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Εργασίας.
3. Η απόφαση αριθµ. 26.945/2303/77 του Υπουργού Εργασίας «Καταβολή
παροχής εις πρακτικώς ασκούµενους σπουδαστάς Κ ΑΤΕ» καταργείται.
4. Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και να κυρωθεί
µε Νόµο».
Ο Υπουργός Εργασίας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Β) Οι Υπουργοί
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων -Εργασίας
…………………………………………………………………………………….
Αποφασίζουµε:
1. Καθορίζουµε το ύψος της προβλεπόµενης αποζηµίωσης των ασκούµενων
σπουδαστών ΤΕΙ σε ποσοστό 80% επί του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου
εργάτη που ισχύει κάθε φορά, µε βάση την Εθνική Συλλογική Σύµβαση
Εργασίας.
2. Η Επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα που προσφέρονται
για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών των ΤΕΙ και. ΣΕΛΕΤΕ από τον
ΟΑΕ∆ ανέρχεται σε ποσοστό 50% επί της καταβαλλόµενης κάθε φορά
αποζηµίωσης και σύµφωνα µε την παράγραφο 1 της απόφασης µας Ε5/
1797/20.3. 86.
3. Η ασφαλιστική εισφορά κατά επαγγελµατικού κινδύνου υπέρ του ΙΚΑ
σύµφωνα µε την κοινή απόφαση Ε5/ 1303/3.3.86 των Υπουργών Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, καταβάλλεται από τον εργοδότη.
4. Μεταξύ της επιχείρησης ή Υπηρεσίας της παραγράφου 2 της παρούσας που
προσφέρεται για την πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ και του Τµήµατος
προέλευσης
του
ασκούµενου
συνάπτεται
ειδική
σύµβαση
που
προσυπογράφεται και από τον ασκούµενο.
Οι όροι που περιλαµβάνονται στην ειδική αυτή σύµβαση ιδίως είναι οι εξής:
α) Ο ασκούµενος στο χώρο της εργασίας, υποχρεούται να ακολουθεί το
ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης ή Υπηρεσίας, τους κανονισµούς
ασφαλείας και εργασίας καθώς και κάθε άλλη ρύθµιση που ισχύει για το
προσωπικό της επιχείρησης ή Υπηρεσίας.
Για τη µη συµµόρφωση του ασκούµενου µε τα παραπάνω ενηµερώνεται
σχετικά το Τµήµα προέλευσης του, µέσω του επόπτη εκπαιδευτικού,
προκειµένου να υπάρξει συµµόρφωση του.
Σε περίπτωση υποτροπής τον ασκούµενου, η επιχείρηση ή Υπηρεσία µπορεί να
καταγγείλει µονοµερώς την ειδική σύµβαση και να διακόψει την απασχόληση
του.
Τότε ο σπουδαστής, υποχρεούται να επαναλάβει, τον επόµενο χρόνο τη
διαδικασία εξεύρεσης νέας θέσης, για τη συµπλήρωση του υπόλοιπου χρόνου
της πρακτικής του άσκησης.
β) Η πρακτική άσκηση και συνεπώς και η ειδική σύµβαση, λήγει αυτοµάτως, µε
το πέρας της υποχρέωσης για άσκηση, του σπουδαστή.
γ) Η επιχείρηση ή Υπηρεσία που προσφέρεται για την πρακτική άσκηση
σπουδαστών ΤΕΙ στα πλαίσια της κοινωνικής της αποστολής, υποχρεούται

να συµβάλλει, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στην αρτιότερη εκπαίδευση
των ασκούµενων, για το σκοπό αυτό ορίζει έναν υπεύθυνο απόφοιτο ΤΕΙ ή ΑΕΙ
ή ανώτερης σχολής, συναφούς ειδικότητας µ’ αυτή των ασκούµενων και µε
την επαρκή εµπειρία στον εργασιακό χώρο, ο οποίος:
ι. Επιβλέπει την εργασία και την επίδοση των ασκούµενων.
ιι. Υποβάλλει προτάσεις στη διεύθυνση της επιχείρησης ή Υπηρεσίας για
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και εκπαίδευσης των ασκούµενων.
ιιι. Συνεργάζεται µε τον επόπτη εκπαιδευτικό του Τµήµατος για την
αποτελεσµατικότερη άσκηση των σπουδαστών µε βάση τις δυνατότητες της
επιχείρησης ή Υπηρεσίας.
5. Ο ασκούµενος σπουδαστής εποπτεύεται από το Τµήµα του, σύµφωνα µε τις
σχετικές διατάξεις του Π.∆. 174/85 και της Ε5/332/22.1.86 οδηγίας του ΥΠ.
Ε.Π.Θ.
6. Οι σπουδαστές ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης, εκτός
από το δικαίωµα της αποζηµίωσης και ασφάλισης τους έναντι επαγγελµατικού
κινδύνου, δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωµα εργασιακής η συνταξιοδοτικής
µορφής σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ. 1 τον αρθρ. 12 του Ν.
1351/83.
7. Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
Σχετικά µε τη διαδικασία επιδότησης από τον ΟΑΕ∆ των επιχειρήσεων του
ιδιωτικού τοµέα το ∆.Σ. του Οργανισµού µε την 10.467/22.7.86 απόφαση του,
όπως τροποποιήθηκε µε την 10.599/31.8.86 όµοια καθόρισε τα εξής:
Α. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
1. Την επιδότηση δικαιούνται οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα που
απασχολούν σπουδαστές των ΤΕΙ και της ΣΕΑΕΤΕ για πρακτική άσκηση
στο επάγγελµα.
2. Επίσης δικαιούνται επιδότησης από τον ΟΑΕ∆ για την πρακτική άσκηση
σπουδαστών ΤΕΙ και ΣΕΛΕΤΕ οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες, ως και ο ∆ηµοτικές
και Κοινοτικές επιχειρήσεις.
Β. ∆ιαδικασία απόδοσης-∆ικαιολογητικά
1. Ο εργοδότης κατά τη διάρκεια της εξάµηνης πρακτικής άσκησης θα
καταβάλλει στους ασκούµενους το 80% του ηµεροµισθίου του ανειδ. εργάτη που
ισχύει κάθε φορά σύµφωνα µε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση
Εργασίας.
2. Ο Οργανισµός θα αποδίδει στον εργοδότη το 50% της αποζηµίωσης που
καταβάλλεται στον ασκούµενο. Η απόδοση θα γίνεται από την Υπηρεσία του
ΟΑΕ∆ της έδρας της επιχείρησης κάθε τρίµηνο, µε επιταγή που θα εκδίδεται
στο όνοµα του εργοδότη. Η αξίωση αυτή του εργοδότη παραγράφεται εφόσον
δεν ασκηθεί µέσα στους τρεις µήνες που ακολουθούν το πέρας της
πρακτικής άσκησης του σπουδαστή.
3. Για την απόδοση του ποσού κάθε τριµήνου ο εργοδότης θα πρέπει να
υποβάλει στην Υπηρεσία τα εξής δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση του ΤΕΙ ή της ΣΕΑΕΤΕ ότι ο σπουδαστής έχει τις προϋποθέσεις
ν' αρχίσει την εξάµηνη πρακτική άσκηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.
174/85 (µετά το τελευταίο εξάµηνο σπουδών κ.λπ.).
β) Αντίγραφο της ειδικής σύµβασης που συνάπτεται µεταξύ του εργοδότη και
του Τµήµατος του ΤΕΙ του σπουδαστή κατά την έναρξη της πρακτικής
άσκησης (που προβλέπει η Ε5/1797/28.3.86 Κοινή Απόφαση των Υπουργών

Εθν. Παιδείας και Θρησκευµάτων και Εργασίας, όπως τροποποιήθηκε µε την
Ε5/4825/16.6.86 όµοια).
γ) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη εις διπλούν σε ειδικό έντυπο που θα
χορηγείται από τις Υπηρεσίες του Οργανισµού} που θα περιλαµβάνει:
αα) τον ακριβή τίτλο της επιχείρησης, τον αριθµό µητρώου και τη διεύθυνση.
ββ) Τα ατοµικά στοιχεία του ατόµου που ορίζεται εκπρόσωπος της
επιχείρησης για τη συναλλαγή µε τον ΟΑΕ∆.
γγ) Το ονοµατεπώνυµο των σπουδαστών που απασχολήθηκαν στην
επιχείρηση για την πρακτική τους άσκηση, τη χρονική περίοδο και την
ειδικότητα, τον αριθµό των ηµεροµισθίων, το ποσόν που καταβλήθηκε στον
καθένα και την υπογραφή του σπουδαστή όχι έχει εισπράξει το ποσό αυτό.
Στο έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη έχει προβλεφθεί ώστε, µετά
την εκκαθάριση του λογαριασµού και τον υπολογισµό του οφειλοµένου ποσού
να καταρτίζεται απόφαση για την απόδοση του ποσού στον δικαιούχο
εργοδότη, η οποία θα υπογράφεται από τους αρµοδίους υπαλλήλους της
υπηρεσίας του ΟΑΕ∆.
4. ∆ικαίωµα υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών για επιδότηση έχουν οι
εργοδότες που απασχόλησαν σπουδαστές ΤΕΙ ή ΣΕΛΕΤΕ για την πρακτική
τους άσκηση από 1.4.86 και µετά.
5. Για κάθε εργοδότη, κατά την απόδοση του οφειλοµένου σ' αυτόν ποσού θα
ανοίγεται ατοµικός φάκελος στον οποίο θα φυλάγονται όλα τα σχετικά
στοιχεία. Οι φάκελοι αυτοί θα τηρούνται σε ιδιαίτερο αρχείο κατ' αλφαβητική
σειρά. Για την παρακολούθηση της πληρωµής των 2 τριµήνων και αποφυγή
τυχόν διπλοπληρωµής της παροχής για την ίδια χρονική περίοδο
οι πληρωµές θα καταχωρούνται στο εξώφυλλο του ατοµικού φακέλου.
6. Οδηγίες για την τήρηση των στατιστικών στοιχείων από τις Υπηρεσίες του
ΟΑΕ∆ θα δοθούν µε σχετική εγκύκλιο της ∆/νσης Α5.
Για την εφαρµογή της ανωτέρω απόφασης του ∆.Σ. σας παρέχουµε τις εξής
οδηγίες:
1. Οι κοινοποιούµενες διατάξεις αφορούν την πρακτική άσκηση των
σπουδαστών ΤΕΙ και ΣΕΛΕΤΕ σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα. Όσοι
σπουδαστές
πραγµατοποιούν
την
πρακτική
τους
άσκηση
σε
υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα αποζηµιώνονται από τις υπηρεσίες αυτές,
σύµφωνα µε τις Υπουργικές Αποφάσεις που εκδίδονται σε εφαρµογή του αρθρ.
12 παραγρ. 1 του Ν. 1351/83.
2. Αρµόδιες υπηρεσίες για την επιχορήγηση των εργοδοτών για την πρακτική
άσκηση σπουδαστών είναι µόνον οι Υπηρεσίες Νόµου και Τοπικές Υπηρεσίες
του
Οργανισµού
και
όχι
τα
Γραφεία
Εργασίας
ή
τα
Υποκ/τα και τα Παραρ/τα του ΙΚΑ, τα οποία θα είναι αρµόδια µόνο για την
παροχή πληροφοριών στους ενδιαφερόµενους.
3. Μετά την έκδοση των νέων Υπουργικών Αποφάσεων και της σχετικής
απόφασης του ∆.Σ. ευνόητο είναι ότι ο ΟΑΕ∆ επιχορηγεί τους εργοδότες για
την πρακτική άσκηση των σπουδαστών ολόκληρο το εξάµηνο της άσκησης και
όχι µονό το χρονικό διάστηµα που συµπίπτει µε τις θερινές διακοπές.
∆ιευκρινίζουµε επίσης ότι σύµφωνα µε τη νέα νοµοθεσία (Π.∆. 174/85) η
πρακτική άσκηση των σπουδαστών ΤΕΙ και ΣΕΛΕΤΕ πραγµατοποιείται στο
τέλος των σπουδών (µετά το τελευταίο εξάµηνο) και όχι κατά τη διάρκεια τους.
Έτσι, αν παρουσιασθεί σε κάποια υπηρεσία περίπτωση σπουδαστή που
πραγµατοποιεί εφέτος υπόλοιπο πρακτικής άσκησης (π.χ. δύο µηνών)
σύµφωνα µε το παλαιό καθεστώς θα πρέπει να διαβιβασθεί η περίπτωση στη
∆/νση Α5 για να ληφθεί συγκεκριµένη απόφαση.
4. Οι υπηρεσίες του Οργανισµού θα πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη
ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων εργοδοτών για την παραλαβή από αυτούς του

εντύπου της υπεύθυνης δήλωσης σύµφωνα µε το υπόδειγµα που σας
επισυνάπτουµε ώστε να υποβάλουν µέσα στην καθορισµένη προθεσµία
(τρεις µήνες µετά το πέρας της πρακτικής άσκησης) τα δικαιολογητικά για
την απόδοση της δαπάνης.
5. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εργοδοτών και των σπουδαστών το ∆.Σ.
αποφάσισε η απόδοση στον εργοδότη να γίνεται κάθε τρίµηνο (δηλ. σε δύο
δόσεις).
Για όσους όµως εργοδότες το επιθυµούν µπορεί να γίνεται και µία φορά στο
τέλος της περιόδου της πρακτικής άσκησης.
6. Στατιστικά στοιχεία.
Τον µήνα Ιανουάριο κάθε έτους όλες οι Νοµαρχιακές και Τοπικές Υπηρεσίες
του Οργανισµού θα στέλνουν στη ∆/νση Α5 (µε κοινοποίηση στην αρµόδια
Περιφερειακή ∆/νση) καταστάσεις δαπανών για την πρακτική άσκηση
σπουδαστών ΤΕΙ ή ΣΕΛΕΤΕ σύµφωνα µε το υπόδειγµα που σας
επισυνάπτουµε. Οι καταστάσεις αυτές θα αφορούν τις περιπτώσεις συνολικά
του προηγούµενου έτους και θα στέλνονται από τις υπηρεσίες απαραιτήτως σε
δύο αντίτυπα, προκείµενου το ένα να διαβιβάζεται από την ∆/νσή µας στο
Υπουργείο Παιδείας. Σχετικό ενηµερωτικό έγγραφο θα στέλνουν και οι
υπηρεσίες που δεν είχαν το προηγούµενο έτος πληρωµές για πρακτική
άσκηση σπουδαστών.
7. Επισηµαίνουµε τη σωστή ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων σε όλα τα
ανωτέρω και ιδιαίτερα στο θέµα της προθεσµίας παραγραφής των αξιώσεων η
οποία πρέπει να τηρηθεί οπωσδήποτε.
8. Ειδικά για το υπόδειγµα της υπεύθυνης δήλωσης τον εργοδότη σας
πληροφορούµε ότι µέχρι να προµηθευθούµε το ειδικό έντυπο µε το οποίο θα
σας εφοδιάσουµε θα χρησιµοποιείτε αντίγραφο ή φωτοτυπία του
υποδείγµατος αυτού.

