
 

 

 

Πληροφορίες για Φορείς Απασχόλησης Φοιτητών των Πανεπιστημιακών 

Προγραμμάτων Σπουδών  

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 0,00 €, δείτε παρακάτω. 
 

Αποζημίωση - Ασφάλιση 

H πρακτική άσκηση είναι αμειβόμενη. Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος οι φοιτητές των Προγραμμάτων 

Σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου μπορούν να υλοποιήσουν πρακτική άσκηση (ΠΑ) μόνο με 

επιδότηση από το έργο ΕΣΠΑ καθώς σύμφωνα με το ΦΕΚ 187/τΆ/30.9.2022, το άρθρο 69 και οι αποφάσεις 

που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 416 του Ν.4957/2022 εφαρμόζονται από το ακαδημαϊκό 

έτος 2023-2024 και εξής. Οι φοιτητές που εντάσσονται στο έργο «Πρακτική Άσκηση του Ελληνικού 

Μεσογειακού Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 /MIS 5183491» ΕΣΠΑ 2014-2020 για την 

πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα αποζημιώνονται με το ποσό των 

280,00 € μηνιαίως συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε πλήρη 

απασχόληση σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως. Η διάρκεια πρακτικής άσκησης αναφέρεται στο 

εγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών κάθε Τμήματος. Ο ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ αναλαμβάνει πλήρως την αποζημίωση 

και ασφάλιση των φοιτητών ενώ, δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση των φορέων. Η αποζημίωση 

δύναται να καταβάλλεται είτε σε μηνιαία βάση είτε με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας της 

πρακτικής άσκησης. 

Απαραίτητη ενέργεια για όλους τους Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης είναι η δημιουργία κωδικού 

θέσης Πρακτικής Άσκησης και η δημοσίευσή της στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ. 

 

Αναλυτικές οδηγίες αναφέρονται στον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης φοιτητών ΕΛΜΕΠΑ που είναι 

αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης https://praktiki.hmu.gr. 
 

Επικοινωνία: 

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο - Γραφείο Πρακτικής Άσκησης  

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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