Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ
ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο
εξάμηνο σπουδών και εφ’ όσον ο σπουδαστής έχει παρακολουθήσει με επιτυχία
τα 2/3 των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του, υπό την προϋπόθεση ότι
στα οφειλόμενα δεν περιλαμβάνονται μαθήματα ειδικότητας.
Ε5/4942/12.9.1989,τροποποίηση της Ε5/332/22.01.1986 παραγρ.2.της
Ε5/3196/14.5.1987 παραγρ.1,και της Ε5/776/21.2.1983 ως προς τις προϋποθέσεις
ενάρξεως της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών Τ.Ε.Ι.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 4
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
2.Κάθε σπουδαστής που πρόκειται να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στο
επάγγελμα υποβάλλει αίτηση – δήλωση στο Τμήμα που είναι γραμμένος με την οποία
δηλώνει μια ή περισσότερες υπηρεσίες ΄η επιχειρήσεις στις οποίες ενδιαφέρεται να
απασχοληθεί. Η επιτροπή πρακτικής άσκησης της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού
κατανέμει τους σπουδαστές στις υπάρχουσες θέσεις αφού συνεκτιμήσει τις δηλώσεις
τους και ανακοινώνει σε κάθε εργοδότη τα ονόματα των σπουδαστών που θα
ασκηθούν σ’ αυτόν.
3. Κάθε τμήμα που χορηγεί πτυχίο, ασκεί τη γενική εποπτεία της διεξαγόμενης
πρακτικής άσκησης των σπουδαστών του στο επάγγελμα. Σε περιπτώσεις άσκησης
των σπουδαστών σε θέσεις εργασίας ευρύτερης περιοχής άλλου Τ.Ε.Ι., η εποπτεία
ανατίθεται σε μέλη του Ε.Π. συναφούς ειδικότητας του Τ.Ε.Ι. που βρίσκεται
πλησιέστερα στη περιοχή άσκησης κατόπιν συνεννόησης των αντίστοιχων τμημάτων.
4. Τα μέλη του Ε.Π. στα οποία έχει ανατεθεί η άσκηση εποπτείας ασκουμένων
σπουδαστών επισκέπτονται τους χώρους άσκησης, ενημερώνονται για το αντικείμενο
απασχόλησής τους, παρακολουθούν την επίδοσή τους και συνεργάζονται στην
επίλυση των προβλημάτων τους, τόσο με τους ίδιους τους ασκούμενους, όσο και με
τον υπεύθυνο της επόμενης παραγράφου.
5. Σε κάθε τμήμα των Σχολών των Τ.Ε.Ι. συγκροτείται επιτροπή πρακτικής άσκησης
αποτελούμενη από τρία (3) μέλη του Ε.Π. και δύο (2) εκπροσώπους των σπουδαστών
που εκλέγονται από το σύνολο των σπουδαστών του τμήματος, η οποία έχει ως
αποκλειστικό αντικείμενο το συντονισμό των δραστηριοτήτων σχετικά με την
πρακτική άσκηση.
Η επιτροπή μεριμνά κυρίως:
Α) Για την αναζήτηση νέων θέσεων πρακτικής άσκησης και γνωστοποίηση των
θέσεων πρακτικής άσκησης που υπάρχουν.
Β) Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των χώρων εργασίας στους οποίους
πρόκειται να πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση.

Με το Π.Δ. 174/85 (Φ.Ε.Κ.59/τ.Α΄/ 29-3-85) για την « Άσκηση στο
επάγγελμα των σπουδαστών των Τ.Ε.Ι.», εισάγεται το πλαίσιο της οργάνωσης αλλά
και εποπτείας και αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης.
Πιο συγκεκριμένα:
- καθορίζεται η διάρκεια της πρακτικής άσκησης σε έξι ημερολογιακούς μήνες.
(άρθρο 2) ( ή 24 ημερολογιακές εβδομάδες πενθήμερης εργασίας)
- θεσμοθετείται το περίγραμμα του προγράμματος πρακτικής άσκησης για κάθε
ειδικότητα ( άρθρο 4, παραγρ.1).
- θεσμοθετείται η επιτροπή πρακτικής άσκησης σε κάθε τμήμα (άρθρο 4,
παραγρ.5).
- καθιερώνεται η εποπτεία της πρακτικής άσκησης, τόσο από τον φορέα
απασχόλησης όσο και από το τμήμα (άρθρο 4, παραγρ.3, 4 και 6 – άρθρο 7)
- καθορίζονται οι όροι και τα λοιπά δικαιώματα αλλά και οι υποχρεώσεις των
ασκούμενων σπουδαστών.
- Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος
σπουδαστής μπορεί, για σοβαρούς λόγους, να απουσιάσει δικαιολογημένα
για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες συνολικά. Οι απουσίες καταχωρίζονται
στο βιβλίο πρακτικής άσκησης, θεωρούνται και υπογράφονται από τον
επόπτη εκπαιδευτικό και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από τον
προϊστάμενο του Τμήματος. ( Π.Δ.174/85 άρθρο 5 παρ. 2 )
- Αναφέρεται η διαδικασία της αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης ( άρθρο 5,
παραγρ.4, 5 και 6).
Δικαιώματα-Υποχρεώσεις Ασκουμένων
Κάθε ασκούμενος τηρεί βιβλίο πρακτικής άσκησης, το οποίο διατίθεται από
το τμήμα δωρεάν. Στο βιβλίο πρακτικής άσκησης αναγράφονται από τον
ασκούμενο κατά εβδομάδα οι εργασίες στις οποίες απασχολήθηκε καθώς και
συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων που του ανατέθηκαν στο χώρο
εργασίας. Κάθε εβδομαδιαία καταχώρηση ελέγχεται και υπογράφεται από τον
υπεύθυνο της επιχείρησης ή υπηρεσίας, για την παρακολούθηση των
ασκουμένων.
Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, ο σπουδαστής υποβάλλει δια
του πρωτοκόλλου της γραμματείας στο τμήμα που είναι γραμμένος:
α) το βιβλίο πρακτικής άσκησης, κατάλληλο συμπληρωμένο με τον αριθμό
εβδομαδιαίων εκθέσεων, το χρόνο και το αντικείμενο απασχόλησης, τις ημέρες
απουσίας και την επίδοσή του από τον υπεύθυνο που θα έχει υπογράψει καθώς και θα
αναφέρεται το ονοματεπώνυμό του και να έχει τη σφραγίδα της επιχείρησης.
β) βεβαίωση από την επιχείρηση που να αναφέρει το τέλος της πρακτικής και την
επίδοσή του κατά το χρόνο πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης.

ΘΕΜΑ:« Περίγραμμα προγράμματος πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα Τμήματος
Τουριστικών Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι.» Ε5/6516/17-09-1987.
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 174/85. « Άσκηση στο
επάγγελμα των σπουδών των Τ.Ε.Ι..» (Φ.Ε.Κ. 59/τ.Α΄/29-3-1985).
2. Την 786/17-8-87 πρόταση του Ε.Σ. του Ι.Τ.Ε.
3. Τις σχετικές εισηγήσεις των Τμημάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων των ΤΈ.Ι.
4. Την από 18-2-1987 Η/ 1022 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Αποφασίζουμε
Καθορίζουμε το περίγραμμα του προγράμματος πρακτικής άσκησης στο
επάγγελμα του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων των Τ.Ε.Ι. ως εξής:
Α! ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ:
Σκοπός της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών –τριων των Τμημάτων
Τουριστικών Επιχειρήσεων των Τ.Ε.Ι. είναι να εξασκηθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε
να είναι σε θέση να προγραμματίζουν, οργανώνουν, καθοδηγούν και ελέγχουν
αποτελεσματικά και παραγωγικά δραστηριότητες τουριστικών επιχειρήσεων.
Συγκεκριμένα η πρακτική άσκηση αφορά τους γνωστικούς τομείς:
α) Διεύθυνση ξενοδοχείων ( υπηρεσίες υποδοχής, όροφοι, εστιατόριο. Μπαρ,
κουζίνα, προμήθειες, τροφοδοσία, δεξιώσεις, τιμολόγηση, μάρκετινγκ-πωλήσεις,
διοίκηση-εποπτεία προσωπικού ψυχαγωγία πελατών, διαχείριση πληροφοριακών
συστημάτων και οικονομική διαχείριση ).
Β) Διεύθυνση τουριστικών γραφείων: ( κρατήσεις, εκδόσεις εισιτηρίων,
σχεδιασμός και εκτέλεση ταξιδιού, συγκρότηση τουριστικού πακέτου, τιμολόγηση,
πωλήσεις – μάρκετινγκ, διοίκηση – εποπτεία προσωπικού, συνοδοί ταξιδιού,
διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, operator και διεύθυνση τουριστικών και
ναυτιλιακών γραφείων ).
Γ) Αεροπορικές εταιρείες: Marketing-πωλήσεις, υπηρεσίες εδάφους,
κρατήσεις, διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων.
Δ) Μεταφορικές εταιρίες προσώπων (όχι CARGO): Κρατήσεις, Marketingπωλήσεις, συνοδοί, κρουαζιερόπλοια, διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων.
Ε) Αεροδρόμια-σταθμοί υποδοχής: εξυπηρέτηση πελατών, διαχείριση
υπηρεσιών.
Στ. Δημόσιοι Οργανισμοί Τουρισμού, επιχειρήσεις τουριστικής
ανάπτυξης: διαχείριση υπηρεσιών, διαχείριση προγραμμάτων marketing-διαφήμιση.
Ζ. Συνεδριακά και εκθεσιακά, πολιτισμικά κέντρα: διαχείριση υπηρεσιών,
διοργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων, marketing , φεστιβάλ, πωλήσεις παραστάσεων.
Η) Ειδικά πολιτισμικά και αθλητικά γεγονότα: διαχείριση υπηρεσιών,
διοργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων,marketing, φεστιβάλ, πωλήσεις παραστάσεων.
Θ) Επιχειρήσεις τροφοδοσίας μονάδων μαζικής σίτισης: τροφοδοσία,
κοστολόγηση, marketing, - διαφήμιση.
Ι) Επιχειρήσεις νέων μορφών τουρισμού: διαχείριση υπηρεσιών,
τροφοδοσία, τιμολόγηση, marketing – πωλήσεις και διαχείριση προσωπικού.

Β! ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ:
Οι εργασιακοί χώροι για τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης των παραπάνω
σπουδαστών – τριων αναφέρονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 174/85 και ανήκουν είτε
στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 1 παρ.6
του Ν 1256/82 ή στον κοινωνικοποιημένο τομέα. Ειδικότερα η πρακτική άσκηση
διεξάγεται κατά κύριο λόγο:
(α) Σε ξενοδοχειακές μονάδες που ανήκουν στις κατηγορίες « πολυτελείας»
Α,΄ Β,΄ και Γ,΄ και που είναι δυναμικότητας εξήντα (60) κλινών και άνω.
(β) Σε κρουαζιερόπλοια και στην Α΄ θέση μεγάλων επιβατικών πλοίων.
(γ) Σε εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ, κέντρα διασκέδασης και κυλικεία σε
τουριστικούς χώρους, που ανήκουν στις κατηγορίες « πολυτελείας».
Γ! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Ο επόπτης πρακτικής άσκησης, σε συνεργασία με τον αρμόδιο της κατά
περίπτωση μονάδας ή υπηρεσίας, κατανέμει το χρόνο της πρακτικής άσκησης σε όλα
τα τμήματά της, έτσι ώστε ο ασκούμενος σπουδαστής-τρια να αποκτήσει εμπειρίες
που καλύπτουν το μεγαλύτερο δυνατό μέρος των γνωστικών τομέων που
αναφέρονται στην παρ. Α΄ του παρόντος.
Για το σκοπό αυτό είναι δυνατή η μετακίνηση σπουδαστών-τριων, κατά την κρίση
της επιτροπής πρακτικής άσκησης, σε διάφορες μονάδες ή υπηρεσίες.
Δ! ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ:
Το περίγραμμα αυτό της πρακτικής άσκησης αφορά περίοδο έξι μηνών, στη
διάρκεια της οποίας ο σπουδαστής θα πρέπει να ασκηθεί σε όλες τις δραστηριότητες
της μονάδας ή υπηρεσίας άσκησης, που σχετίζονται με την ειδικότητά του.
Ε! ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ε5/1303/ 3-3-1986.
Έχοντας υπόψη
1. τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.1351/83 « Εισαγωγή σπουδαστών
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 « Δομή και λειτουργία των
Τ.Ε.Ι.».
3. Το Π.Δ. 174/84 (ΦΕΚ 59/τ.Α΄/29.3.84) Άσκηση στο επάγγελμα των
σπουδαστών των Τ.Ε.Ι.
4. Το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ61/τ.Α΄/8.5.84) Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή
περίθαλψη σπουδαστών Τ.Ε.Ι.».
5. Τη σχετική γνωμοδότηση της Νομικής Δ/νσης του ΥΠΕΠΘ.
6. Την αριθ. Φ.3257/Ε1/2244/83 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής
Παιδείας & Θρησκευμάτων και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ
379/τ.Β΄/30.6.83).
7. Τη ανάγκη της εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης των σπουδαστών της
Τριτοβάθμιας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, προκειμένου ν’
αποκτήσουν την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία.

8. Την 748/7.5.85 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας,
Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς» (ΦΕΚ 487/Β),αποφασίζουμε:
1. Υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. κατά του κινδύνου του
ατυχήματος, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, οι σπουδαστές
της Τριτοβάθμιας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κατά το χρόνο
της πρακτικής τους άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου
τομέα και σε υπηρεσίες του δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και
επιχειρήσεις και οργανισμούς που ορίζονται από την παράγραφο 6 του
άρθρου 1 του Ν. 1256/82.
2. Η ασφαλιστική εισφορά κατά επαγγελματικού κινδύνου υπολογίζεται σε
ποσοστό 1% επί της καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης στον
ασκούμενο σπουδαστή και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Α.Ν.
1846/51.
3. Στους σπουδαστές της παραγράφου 1 της απόφασης αυτής, το Ι.Κ.Α. χορηγεί
από την πρώτη ημέρα της ασφάλισής τους, σε περίπτωση εργατικού
ατυχήματος και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις της
νομοθεσίας του:
Α) Τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις του Α.Ν. 1846/51 και των
σχετικών κανονισμών του Ι.Κ.Α., επιδόματα ατυχήματος.
Β) Σύνταξη αναπηρίας, σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος. Επιπλέον, σε
περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, που οφείλεται σε εργατικό ατύχημα, το
Ι.Κ.Α. χορηγεί στα κατά τη νομοθεσία αυτού μέλη της οικογένειας του
ασφαλισμένου και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας
του, σύνταξη και έξοδα κηδείας.
4. Η ισχύς της απόφασης αυτής ορίζεται από 1.1.1985 και για τις περιπτώσεις που
δεν έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενες από την κοινή απόφαση
Φ.3257/Ε1/2244/83 ασφαλιστικές εισφορές προς το Ι.Κ.Α. για κάλυψη των
ασκούμενων σε περίπτωση ασθένειας.
5. Καταργείται με την παρούσα, η κοινή απόφαση Φ.3257/Ε1/2244/83 (ΦΕΚ
379/τ.Α΄/ 30.6.83) των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα 3 Μαρτίου 1986
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦ/ΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ - ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣ/ΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
- ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
ΙΩΑΝ. ΦΛΩΡΟΣ
Στ! ΥΨΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
Ε5/1797/14-4-1986 (ΦΕΚ 183) ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
1.Το ύψος της προβλεπόμενης αποζημίωσης των ασκούμενων σπουδαστών
Τ.Ε.Ι. καθορίζεται σε ποσοστό 80% επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη,
που ισχύει κάθε φορά, με βάσει την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
2.Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα που προσφέρονται
για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών των Τ.Ε.Ι., από τον Ο.Α.Ε.Δ., ανέρχεται
σε ποσοστό 50% επί της καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης και σύμφωνα με
την παρ. 1 της παρούσης.
ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/15-03-2006

