ΟΔΗΓΟΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η επιτροπή Πρακτικής Άσκησης φοιτητών Ιατρικών Εργαστηρίων απαρτίζεται από
τα παρακάτω μέλη:
1. Άγγελος Παπαϊωάννου, Πρόεδρος Επιτροπής
2. Χρήστος Ζηλίδης, μέλος Επιτροπής
3. Παναγιώτης Πλαγεράς, μέλος Επιτροπής
Η επιτροπή αποφάσισε να δημιουργήσει κατάλληλο σύνδεσμο στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του Τμήματος για την ενημέρωση και διευκόλυνση των φοιτητών
Β. ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (Π.Α.)
Οι κύριοι στόχοι της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Ιατρικών
Εργαστηρίων συνοψίζονται στα εξής:
 Εμπέδωση της θεωρητικής και εργαστηριακής γνώσης μέσα από εφαρμογές της
πράξης - ουσιαστικότερη αφομοίωση της ακαδημαϊκής γνώσης.
 Εξοικείωση των φοιτητών με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του
επαγγελματικού χώρου.
 Ομαλότερη μετάβαση των ασκουμένων από τον ακαδημαϊκό χώρο στο χώρο των
επιχειρήσεων και των φορέων και ένταξη στην αγορά εργασίας.
 Ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων και ανάπτυξη επαγγελματικής
συνείδησης.
 Ενδυνάμωση του θεσμού της πρακτικής άσκησης στο πρόγραμμα των
προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων.
 Δημιουργία περιβάλλοντος συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ του Τμήματος
Ιατρικών Εργαστηρίων και των φορέων υποδοχής ασκουμένων φοιτητών.
Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η Πρακτική Άσκηση (Π.Α.) είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές του
Τμήματος για διάστημα έξι (6) μηνών.
Για να εγκριθεί η έναρξη της Π.Α. θα πρέπει ο φοιτητής, έως την καταληκτική
ημερομηνία της εκάστοτε ανακοίνωσης έναρξης Πρακτικής Άσκησης, να έχει
παρακολουθήσει με επιτυχία, είτε:
 τα 4/5 του συνόλου των μαθημάτων ή τα 4/5 του συνόλου των διδακτικών
μονάδων ή υποχρεωτικών ωρών, ανεξαρτήτως αν περιλαμβάνονται σε αυτό το
ποσοστό όλα τα μαθήματα ειδικότητας
 είτε τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων ή διδακτικών μονάδων ή διδακτικών
ωρών, συμπεριλαμβανομένων και όλων των μαθημάτων ειδικότητας.

Η Πρακτική Άσκηση είναι συνεχής και χωρίς διακοπές. Η Πρακτική Άσκηση διαρκεί
από 1 Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου ή και από 1 Οκτωβρίου έως και 31 Μαρτίου
εκάστοτε έτους.
Η ολοκλήρωση και η αξιολόγησή της είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την
αποφοίτηση από το Τμήμα.
Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για Π.Α. θα πρέπει να ερευνήσουν τις διαθέσιμες
θέσεις Π.Α. σε Δημόσιους ή Ιδιωτικούς Φορείς. Για τον σκοπό αυτό μπορεί, είτε:
 Να
χρησιμοποιήσουν
στο
σύστημα
ΑΤΛΑΣ
(https://submitatlas.grnet.gr/Default.aspx), με τους κωδικούς εισόδου που ήδη διαθέτουν
από το ΤΕΙ Θεσσαλίας.
 Να απευθύνονται στους δυνητικούς φορείς και να ρωτούν εάν υπάρχουν
διαθέσιμες θέσεις για Π.Α.
Δ1. Δικαιολογητικά για Πρακτική Άσκηση σε Δημόσιο Φορέα
 Αίτηση Έναρξης Π.Α. (δες συνημμένο έγγραφο Δ1).
 Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο.
Δ2. Δικαιολογητικά για Πρακτική Άσκηση σε Ιδιωτικό Φορέα
 Αίτηση Έναρξης Π.Α. (δες έγγραφο Δ1).
 Βεβαίωση αποδοχής για έναρξη Π.Α. από τον Φορέα (δες έγγραφο Δ2).
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Γραμματεία Τμήματος Ιατρικών
Εργαστηρίων.
Ε. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ
Στην ιστοσελίδα του Τμήματος θα γίνεται η ανακοίνωση της τοποθέτησης των
φοιτητών στους Φορείς, για την έναρξη της Π.Α., μέσω σχετικού Πίνακα.
Οι επιλεγόμενοι φοιτητές θα πρέπει να κατεβάσουν και να συμπληρώσουν:
1. Την Επιστολή Τοποθέτησης στον Φορέα (δες έγγραφο Δ3).
2. Την Ειδική Σύμβαση εργασίας (δες έγγραφο Δ4) σε τρία πρωτότυπα
αντίτυπα, την οποία πρέπει να υπογράψουν οι ίδιοι.
Ακολούθως, να υποβάλουν τα ανωτέρω στην Γραμματεία του Τμήματος ώστε να
υπογραφούν από τον Πρόεδρο του Τμήματος.
Στη συνέχεια, θα παραλάβουν τα ανωτέρω δύο έγγραφα υπογεγραμμένα από τον
Πρόεδρο του Τμήματος και θα τα προσκομίσουν στον Φορέα Π.Α. για υπογραφή της
Ειδικής Σύμβασης εργασίας σε τρία πρωτότυπα αντίτυπα.
Τέλος, θα πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ένα
υπογεγραμμένο αντίτυπο της Ειδική Σύμβαση εργασίας, μία έγχρωμη φωτογραφία

τους και την Βεβαίωση Ασφάλισής τους ΜΟΝΟ για Ιδιωτικούς Φορείς (δες έγγραφο
Δ5), ώστε να παραλάβουν το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης.
Σημειώνεται ότι, τα ανωτέρω είναι απαραίτητα για την ορθή υλοποίηση της Π.Α.,
ενώ σε αντίθετη περίπτωση η διαδικασία θα θεωρείτε άκυρη.
Επιπρόσθετα, για τους φοιτητές που θα κάνουν Π.Α. σε Ιδιωτικό Φορέα, θα πρέπει ο
Φορέας να τους δηλώσει στον Ο.Α.Ε.Δ. κατά την έναρξη της Π.Α., ώστε να καταστεί
δυνατή η χορήγηση του σχετικού επιδόματος.
ΣΤ. ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Μετά την πραγματοποίηση της Π.Α., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών,
θα πρέπει να υποβληθούν στην Γραμματεία του Τμήματος τα κάτωθι:
1) Αίτηση Έγκρισης Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης (δες έγγραφο Δ6)
2) Το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο
από τους αρμόδιους.
3) Βεβαίωση Φορέα Επιτυχούς Περάτωσης Πρακτικής Άσκησης (δες έγγραφο
Δ7).
4) Για τους Ιδιωτικούς Φορείς - Βεβαίωση Ασφάλισης από το ΙΚΑ, στην οποία
θα φαίνονται τα ένσημα για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
Όλη η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών από τον Φοιτητή προς την Γραμματεία
του Τμήματος θα γίνεται αποκλειστικά με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται τα
έγγραφα που προσκόμισε.
Η προσκόμιση δικαιολογητικών στην Γραμματεία του Τμήματος μπορεί να γίνει:
 Είτε με φυσική παρουσία
 Είτε δια αντιπροσώπου
 Είτε ταχυδρομικά στην διεύθυνση
ΤΕΙ Θεσσαλίας
Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
Γραμματεία
41100 Λάρισα
(Για την Πρακτική Άσκηση)
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2410684265
και 2410684454 και ώρες 10.00-13.00, στις συγκεκριμένες ημερομηνίες που
αναφέρονται στις εκάστοτε ανακοινώσεις.
Επίσης μπορούν να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο για το σύστημα ΑΤΛΑΣ, κ. Χ.
Δερβένη, στο τηλέφωνο 2410684721.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αποζημίωση

ΟΑΕΔ
Το ύψος της αποζημίωσης των ασκούμενων φοιτητών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τομέα ορίζεται στο ποσοστό 80% επί του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη, που
ισχύει κάθε φορά, με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και
καταβάλλεται σε μηνιαία βάση από τον φορέα απασχόλησης. Οι επιχειρήσεις του
ιδιωτικού τομέα επιχορηγούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε ποσοστό 50% επί της
καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης. Η επιχορήγηση γίνεται από την αρμόδια
Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. στην έδρα της επιχείρησης στο τέλος της πρακτικής άσκησης
και εντός τριών μηνών. Η αποζημίωση στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, στους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και στις υπηρεσίες των Τ.Ε.Ι.
ανέρχεται στα 176,08 € και καταβάλλεται μηνιαίως στον ασκούμενο φοιτητή, με την
προϋπόθεση ότι αυτός απασχολήθηκε κανονικά όλο το μήνα στην υπηρεσία.
Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, δεν
επιχορηγούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ.
Ε.Π. ΕΚΔιΒιΜ. – ΕΣΠΑ: Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΤΕΙ»
Όταν η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος, ο φορέας
απασχόλησης δεν είναι υποχρεωμένος να αναγγείλει τη Σύμβαση ΠΑ στον ΟΑΕΔ ή
στην Επιθεώρηση Εργασίας, εφόσον πρόκειται για Ειδική Σύμβαση Εργασίας που
αφορά μόνο τα εμπλεκόμενα μέρη και δεν προκύπτουν υποχρεώσεις προς τον ΟΑΕΔ.
Σε περίπτωση ελέγχου από ελεγκτική δημόσια υπηρεσία, αρκεί μόνο η επίδειξη της
Σύμβασης.
Μέσα στις υποχρεώσεις του εργοδότη είναι και η μηνιαία αποζημίωση και ασφάλιση
του φοιτητή. Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικό τομέα, ο εργοδότης υποχρεούται να
καταβάλει μηνιαίως το ποσό τουλάχιστον των 126,60 € για φοιτητές κάτω των 25
ετών (22,83×25ημ/μήνα=570,75 €/μήνα x 0,80=456,60 €/μήνα) ή το ποσό των 193,60
€ για φοιτητές άνω των 25 ετών σύμφωνα με την παρ. 6 του Ν. 4046/2012 & την
Ερμηνευτική Εγκύκλιο 4601/304-12.3.2012 του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής
Ασφάλισης.
Μηνιαία αποζημίωση ασκούμενου από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ:
Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (Υπουργεία, ΟΤΑ, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ, ΑΕΙ/TEI
κλπ.) ο φοιτητής αποζημιώνεται μηνιαίως με το ποσό των 176,08€ (απόφαση
2025805/2917/0022, ΦΕΚ307 τ.Β/1993).
Το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης, από την πλευρά του, ενισχύει οικονομικά το
φοιτητή με το ποσό των 330,00€ (ή 484,00€ σε κάποιες περιπτώσεις) για κάθε μήνα
ΠΑ με κατάθεση στο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς του φοιτητή.
Σε κάθε περίπτωση, η συνολική αμοιβή του φοιτητή απαλλάσσεται από φόρο
εισοδήματος και κρατήσεις δημοσίου και άρα καταβάλλεται ακέραια.
Ασφαλιστική Κάλυψη
Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης υπάγονται στην ασφάλιση
του Ι.Κ.Α.(ΕΟΠΥΥ), ΜΟΝΟ κατά επαγγελματικού κινδύνου ατυχήματος και δεν
καλύπτονται με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Οι ασφαλιστικές εισφορές

υπολογίζονται σε ποσοστό 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης
(12ης) ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά και καταβάλλεται από τον
εργοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του Ι.Κ.Α. για τον τρόπο
είσπραξης των εισφορών (το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών καθώς και ο τρόπος
πληρωμής τους καθορίζεται από το ισχύον κάθε φορά νομοθετικό πλαίσιο).
Η ασφαλιστική κάλυψη βαρύνει πάντα τον εργοδότη και αποτελεί ύψιστη υποχρέωσή
του απέναντι στο φοιτητή και στο Ίδρυμα που τον αντιπροσωπεύει. Σε περίπτωση μη
καταβολής των παραπάνω ασφαλιστικών εισφορών, εφαρμόζονται οι νόμιμες
κυρώσεις. Ο εργοδότης οφείλει στο πέρας της εξάμηνης πρακτικής άσκησης να δίνει
στο φοιτητή Βεβαίωση Ενσήμων, η οποία στη συνέχεια θεωρείται από το ΙΚΑ, στο
οποίο ανήκει ο εργοδότη.

Συντάκτες Οδηγού
1. Χρήστος Αγναντής
2. Ποπή Γεωργατζά
3. Άγγελος Παπαϊωάννου

