
 

 

 

Πληροφορίες για Φορείς Απασχόλησης Φοιτητών των Προγραμμάτων Σπουδών 

του π. ΤΕΙ  

ΕΡΓΑΝΗ - Αποζημίωση – Ασφάλιση Ασκούμενων  

 
Αναγγελία Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 

Σύμφωνα με την υπ.αρ.οικ.29147/Δ1/10258 και υπ.αρ.30294/Δ1/10558 εγκυκλίου,  ΦΕΚ 3520/Β΄/19.9.2019 

και 2639/Β΄/28.06.2019 από 1/10/2019 απαιτείται η αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής 

άσκησης φοιτητών υποβάλλοντας το έντυπο Ε3.5 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ: 

 
(Άρθρο 1 - Υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα…)1.2 Υπόχρεοι προς υποβολή των εντύπων είναι κατά 
περίπτωση:…..δ) ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης στην οποία τοποθετείται ο μαθητευόμενος ή 
πρακτικά ασκούμενος σπουδαστής/ φοιτητής για τα έντυπα Ε3.5. 
 
(Άρθρο 4 - Διαδικασία υποβολής εντύπων) Κατά την υποβολή του εντύπου Ε3.5 επισυνάπτεται κατά 
περίπτωση η σαρωμένη σύμβαση πρακτικής άσκησης μεταξύ του σπουδαστή/φοιτητή, του εκπαιδευτικού 
ιδρύματος και του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση 
ή η εγκριτική απόφαση πρακτικής άσκησης. 
*στο πεδίο «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ» του Ε3.5 συμπληρώνεται μόνο το ποσό αποζημίωσης 
που δίνει κατά περίπτωση ο φορέας απασχόλησης, δείτε παρακάτω. 
 

Αποζημίωση 

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις η πρακτική άσκηση είναι αμειβόμενη. Η αποζημίωση καταβάλλεται 

ακέραια και δεν υπόκειται σε κρατήσεις ή εισφορές υπέρ του Δημοσίου ή φόρους. Οι πρακτικά ασκούμενοι 

φοιτητές δεν δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα ούτε επίδομα κανονικής άδειας. Ανάλογα με 

τη θέση πρακτικής άσκησης η αποζημίωση των ασκουμένων έχει ως ακολούθως: 

 

Στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ανέρχεται σε ποσοστό 80% επί του βασικού ημερομισθίου του 

ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά και καταβάλλεται σε μηνιαία βάση από τον φορέα 

απασχόλησης. Από την 1η Μαΐου 2022 σύμφωνα με την ΥΑ 38866 (ΦΕΚ Β 2030/21.4.2022) για τους 

εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα τριανταένα ευρώ και ογδόντα-πέντε λεπτά (31,85 €) 

και η αποζημίωση των πρακτικά ασκούμενων ανέρχεται σε 637,00 € μηνιαίως ( 31,85  x 80% = 25,48 x 25 

ημερομίσθια = 637). 

Ο φορέας απασχόλησης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στον απασχολούμενο ασκούμενο 

φοιτητή μηνιαίως το ποσό της αποζημίωσης.  Οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες του Ιδιωτικού Τομέα, οι 

τράπεζες και φορείς που δεν υπάγονται στο Δημόσιο Τομέα μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα 

επιχορήγησης πρακτικής άσκησης του ΟΑΕΔ που επιχορηγεί την επιχείρηση σε ποσοστό 50% επί της 

καταβληθείσας αποζημίωσης (για τον τρόπο καταβολής της επιχορήγησης ο εργοδότης ενημερώνεται από 

τον ΟΑΕΔ της περιοχής του).   

Στις θεσμοθετημένες θέσεις του Δημόσιου Τομέα η μηνιαία αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 176,06 € 

και καταβάλλεται από το φορέα απασχόλησης. Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες αυτές δεν επιχορηγούνται 

από τον ΟΑΕΔ. 

 

Οι φοιτητές που εντάσσονται στο έργο «Πρακτική Άσκηση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 

για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 /MIS 5183491» ΕΣΠΑ 2014-2020 αποζημιώνονται ανάλογα με τη θέση 

ως εξής: 

 Στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με το ποσό των 637,00 € μηνιαίως (280,00 € από το έργο 

ΕΣΠΑ και 357,00 €  από τον εργοδότη μηνιαίως) 



 

 

 

 Στις θεσμοθετημένες θέσεις του Δημόσιου με το  ποσό των 456,08 € μηνιαίως (280,00 € από το 

έργο ΕΣΠΑ και 176,08 € από το φορέα απασχόλησης) 

 Σε μη θεσμοθετημένες θέσεις του Δημόσιου με το ποσό των 280,00 € μηνιαίως αποκλειστικά από 

το έργο ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης. 

 

Ο φορέας δεν δικαιούται επιδότηση από τον ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) για την απασχόληση φοιτητή που έχει 

ενταχθεί στο ΕΣΠΑ – Πράξη «Πρακτική Άσκηση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για το 

ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 /MIS 5183491». Η αποζημίωση του φοιτητή από το έργο ΕΣΠΑ, καταβάλλεται 

από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΕΛΜΕΠΑ σε προσωπικό λογαριασμό τράπεζας του 

φοιτητή. Ο φορέας απασχόλησης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στον απασχολούμενο 

ασκούμενο φοιτητή μηνιαίως το ποσό της αποζημίωσης που του αναλογεί. 

 

Ασφάλιση 

Όπως προκύπτει από το αρ.10 παρ.1,2 του Ν. 2217/94(Φ.Ε.Κ.83 τ.Α΄),από την Υ.Α.Ε5/1303/10-4-86 

(Φ.Ε.Κ.168 τ.Β΄10-4-86), την υπ’αριθ.69 εγκύκλιο Ι.Κ.Α./21-12-94, την υπ’αριθ.69 εγκύκλιο Ι.Κ.Α./14-7-99,στη 

διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης του ο φοιτητής ασφαλίζεται μόνο κατά επαγγελματικού κινδύνου. Η 

ασφαλιστική αυτή εισφορά ανέρχεται στο 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής 

κλάσης όπως διαμορφώνεται κάθε φορά και καταβάλλεται υποχρεωτικά από τον εργοδότη (φορέας 

απασχόλησης). Ο εργοδότης πρέπει να απευθύνεται στο Ε.Φ.Κ.Α. και να ενημερώνεται κάθε έτος για αυτήν 

την αλλαγή. Η ασφάλιση πραγματοποιείται για 25 ημέρες τον μήνα. 

 

Από 1/10/2008 έως σήμερα το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 12ης Ασφαλιστικής Κλάσης είναι 40,45 €, έτσι η 

ασφαλιστική εισφορά είναι 40,45 €×25 ημέρες × 1 % = 10,11 €/μήνα. 

 

Σε περίπτωση που οι φοιτητές κατά το χρονικό διάστημα της πρακτικής τους άσκησης δεν καλύπτονται για 

παροχές ασθενείας σε είδος από το δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό, άμεσα (φοιτητές κλπ.) ή 

έμμεσα (από τους γονείς τους), υπάγονται και για τον κλάδο αυτό (παροχών ασθενείας σε είδος – 6,45%) 

στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. 

 

Στην περίπτωση αυτή οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον ασφαλισμένο και τον φορέα 

ή την επιχείρηση απασχόλησης του πρακτικά ασκούμενου κατά την ισχύουσα αναλογία, το δε ποσοστό 

ασφάλισης ανέρχεται συνολικά σε 7,45% (ασφ/νου 2,15% – εργοδότη 5,30%). 

Θεωρείται σκόπιμο ο πρακτικά ασκούμενος να δηλώνει, προς τον φορέα ή την επιχείρηση, αν καλύπτεται ή 

όχι για παροχές ασθενείας σε είδος από το δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό. 

Σε περίπτωση τοποθέτησης φοιτητών σε μη θεσμοθετημένες θέσεις του Δημόσιου η ασφάλιση των 

φοιτητών καλύπτεται από το έργο ΕΣΠΑ. 

 

Επικοινωνία: 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης   

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 

Εσταυρωμένος, 71410 Ηράκλειο Κρήτης 

Email: gpa@hmu.gr  Web Address: https://praktiki.hmu.gr 

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: 

Σταυροπούλου Ανδριάνα 

Τ: 2810 379472 

Email: astavropoulou@hmu.gr  

Ρομπογιαννάκης Δημήτριος 

Τ: 2810 379431 

Email: dimrom@hmu.gr  
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