Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των
Ελληνικών Πανεπιστημίων

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παράγραφος 1 εδάφιο β του Ν. 4009/2011
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
2. Την ανάγκη της εκπαίδευσης και Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών των
Ελληνικών Πανεπιστημίων, προκειμένου να αποκτήσουν την απαιτούμενη
επαγγελματική εμπειρία.

αποφασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Σκοπός, Διάρκεια, Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης,
Οργάνωση και Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης

Άρθρο 1
Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης
Οι φοιτητές των Ελληνικών Πανεπιστημίων κατά τη διάρκεια των σπουδών τους
μπορούν να πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση, εφόσον αυτό ορίζεται από το
Πρόγραμμα Σπουδών των οικείων Σχολών / Τμημάτων. Η Πρακτική Άσκηση
καθορίζεται από την κάθε Σχολή / Τμήμα και αποσκοπεί:
1. Στην ουσιαστική επαφή των φοιτητών με τους εν δυνάμει χώρους απασχόλησης,
με στόχο την ενημέρωσή τους για τη διάρθρωση και τη λειτουργία των μονάδων
παραγωγής ή υπηρεσιών, για τους κοινωνικούς, οικονομικούς και τεχνολογικούς
παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας, καθώς και την ενεργό
συμμετοχή των ασκουμένων στις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής ή παροχής
υπηρεσιών.
2. Στο συσχετισμό των θεωρητικών επιστημονικών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά
τη διάρκεια των σπουδών με τα προβλήματα των χώρων παραγωγής.
3. Δημιουργία ενός σταθερού δεσμού μεταξύ του Πανεπιστημίου και του Φοιτητικού
Δυναμικού με την Παραγωγή, με στόχο τη δημιουργία αμφίδρομης σχέσης.

1

Άρθρο 2
Διάρκεια και Περίοδος Πρακτικής Άσκησης
1. Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση της κάθε
Σχολής / Τμήματος, με γνώμονα τις υποχρεώσεις σπουδών των φοιτητών και τα
αντικείμενα της Πρακτικής Άσκησης. Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης
αναγράφεται υποχρεωτικά στον Οδηγό Σπουδών της Σχολής / Τμήματος.
2. Αναλόγως, η περίοδος πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται από
τη Γενική Συνέλευση της κάθε Σχολής / Τμήματος, η οποία καθορίζει τους
ημερολογιακούς μήνες στους οποίους θα πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση,
με γνώμονα τις υποχρεώσεις σπουδών των φοιτητών και τα αντικείμενα της
Πρακτικής Άσκησης.
Άρθρο 3
Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης
Οι φοιτητές των Ελληνικών Πανεπιστημίων πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση στο
Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον αυτή
περιλαμβάνεται στο οικείο Πρόγραμμα Σπουδών. Φορείς Υποδοχής Πρακτικής
Άσκησης μπορεί να είναι Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί, τα Ν.Π.Δ.Δ.,
N.Π.Ι.Δ., Διεθνείς Οργανισμοί, οι ΜΚΟ καθώς και οι Επιχειρήσεις, όπως ορίζονται
στο Άρθρο 1, Παρ. 6 του Ν. 1256/1982. Οι Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισμοί και οι
Επιχειρήσεις που θα απασχολούν φοιτητές για Πρακτική Άσκηση θα ονομάζονται
εφεξής «Φορείς Υποδοχής».

Άρθρο 4
Οργάνωση και εποπτεία της Πρακτικής Άσκησης
1. Η Γενική Συνέλευση της Σχολής / Τμήμα καθορίζει τους όρους και τις
προϋποθέσεις του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης, το οποίο αναγράφεται
στον Οδηγό Σπουδών της Σχολής / Τμήματος.
2. Η Γενική Συνέλευση της κάθε Σχολής / Τμήματος οφείλει να καθορίσει τον
Υπεύθυνο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης της Σχολής / Τμήματος
(Επιστημονικά Υπεύθυνο), ο οποίος έχει τη γενική εποπτεία του Προγράμματος
Πρακτικής Άσκησης της Σχολής / Τμήματος. Εκτός από τον Επιστημονικά
Υπεύθυνο, η Γενική Συνέλευση της Σχολής / Τμήματος, δύναται να συγκροτήσει
Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, η οποία θα έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο το
συντονισμό των δραστηριοτήτων σχετικά με την Πρακτική Άσκηση. Τέλος, η
Γενική Συνέλευση της Σχολής / Τμήματος οφείλει να ορίσει τους επόπτες της
Πρακτικής Άσκησης (από την πλευρά της Σχολής / Τμήματος).
3. Στην περίπτωση που το Ίδρυμα διαθέτει Μονάδα Πρακτικής Άσκησης (όπως αυτή
προβλέπεται στο Άρθρο 60 του Ν. 4009/2011), τότε η Σύγκλητος του Ιδρύματος
οφείλει να καθορίσει τον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματος
(Ιδρυματικά Υπεύθυνο), ο οποίος έχει τη γενική εποπτεία της Πρακτικής Άσκησης
του Ιδρύματος. Εκτός από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο, η Σύγκλητος του Ιδρύματος
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Σχόλιο [U1]: Να ελεγχθεί από τους
νομικούς του Υπουργείου Παιδείας εάν ο
νόμος συνεχίζει να ισχύει και ποιες άλλες
υπηρεσίες θα μπορούσαν να
προστεθούν.

δύναται να συγκροτήσει Ιδρυματική Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, η οποία θα
έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο το συντονισμό των δραστηριοτήτων σχετικά με
την Πρακτική Άσκηση.
4. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος της Σχολής /Τμήματος (ή και η Επιτροπή Πρακτικής
Άσκησης, εφόσον αυτή έχει οριστεί, ή η Μονάδα Πρακτικής Άσκησης) μεριμνά
για:
α.

την αναζήτηση νέων θέσεων Πρακτικής Άσκησης και γνωστοποίηση των
θέσεων Πρακτικής Άσκησης που υπάρχουν.

β.

την αξιολόγηση της καταλληλότητας των Φορέων Υποδοχής Πρακτικής
Άσκησης, στους οποίους πρόκειται να πραγματοποιηθεί η Πρακτική Άσκηση.

γ. την ενημέρωση των Φορέων Υποδοχής (Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα), στους
οποίους ασκούνται οι φοιτητές, για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί,
καθώς και για τα ονόματα των φοιτητών που θα ασκηθούν σε αυτούς.
δ.

την ενημέρωση της γραμματείας της οικείας Σχολής / Τμήματος για την
επιτυχή ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης του κάθε ασκούμενου φοιτητή,
προκειμένου να καταχωρηθούν οι Πιστωτικές Μονάδες στο φοιτητή.

ε. ειδικότερα, στην περίπτωση, των καθηγητικών Σχολών/ Τμημάτων, ο
Επιστημονικά Υπεύθυνος (ή η Μονάδα Πρακτικής Άσκησης) οφείλει να έχει
εξασφαλίσει άδεια για την παρουσία και άσκηση των φοιτητών στους
σχολικούς χώρους από τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, οι οποίες υποχρεούνται να
κοινοποιούν την απόφαση στις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης των
Νομών και στα σχολεία.
5. Ο Ιδρυματικά Υπεύθυνος (ή και η Ιδρυματική Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης,
εφόσον αυτή έχει οριστεί) μεριμνά για:
α. την ομαλή λειτουργία της Πρακτικής Άσκησης στο Ίδρυμα,
β. το συντονισμό των δραστηριοτήτων σχετικά με την Πρακτική Άσκηση,
γ. την αναζήτηση νέων θέσεων Πρακτικής Άσκησης,
γ. την υπογραφή όλων των απαραίτητων συμβάσεων μεταξύ του Ιδρύματος και
των Φορέων Υποδοχής.
6. Ο κάθε φοιτητής, που επιθυμεί να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση, υποβάλλει
αίτηση είτε στη Σχολή / Τμήμα του, είτε στη Μονάδα Πρακτικής Άσκησης, όπως
ορίζει ο κανονισμός εκτέλεσης της Πρακτικής Άσκησης κάθε Σχολής / Τμήματος.
Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει σχετική βεβαίωση ή σύμβαση από το Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα του φοιτητή, στο οποίο αναφέρεται ρητά ότι ο φοιτητής θα παρευρίσκεται
στο Φορέα Υποδοχής μόνο για Πρακτική Άσκηση, για χρονική διάρκεια που έχει
καθοριστεί από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής / Τμήματός του.
7. Η εποπτεία (από την πλευρά της Σχολής / Τμήματος) είναι απαραίτητο στοιχείο
βελτίωσης του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης και ασκείται από Καθηγητή (ή
Λέκτορα). Ωστόσο είναι δυνατή η ανάθεση εποπτείας και σε Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π.,
μετά από απόφαση της Σχολής / Τμήματος, όταν αυτό κρίνεται απολύτως
απαραίτητο. Οι επόπτες ασκούν τη γενική εποπτεία της διεξαγόμενης Πρακτικής
Άσκησης των φοιτητών. Έτσι, οφείλουν να ενημερώνονται για το αντικείμενο
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απασχόλησής τους, να παρακολουθούν την επίδοσή τους και να συνεργάζονται
στην επίλυση των προβλημάτων τους τόσο με τους ίδιους τους ασκούμενους, όσο
και με τους Φορείς Υποδοχής. Στο πλαίσιο αυτής της εποπτείας δύναται να
επισκέπτονται το χώρο Πρακτικής Άσκησης.
8. Η διοίκηση των Φορέων Υποδοχής, στους οποίους ασκούνται οι φοιτητές,
υποχρεούται, στο πλαίσιο της κοινωνικής τους αποστολής, να συμβάλει κατά τον
καλύτερο δυνατό τρόπο στην αρτιότερη εκπαίδευση των ασκουμένων. Για το λόγο
αυτό ορίζει έναν υπεύθυνο, με επαρκή εμπειρία στο αντικείμενο της άσκησης, ο
οποίος:
α. επιβλέπει την άσκηση και την επίδοση των ασκουμένων,
β. υποβάλλει προτάσεις στη διεύθυνση του Φορέα Υποδοχής για βελτίωση των
συνθηκών εκπαίδευσης των ασκουμένων,
γ. συνεργάζεται με τον επόπτη (από την πλευρά της Σχολής / Τμήματος) για την
αποτελεσματικότερη άσκηση των φοιτητών,
δ. οφείλει να υποβάλει, στο τέλος της άσκησης των φοιτητών, στον Επιστημονικά
Υπεύθυνο (ή και την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, εφόσον αυτή έχει οριστεί
ή και τη Μονάδα Πρακτικής Άσκησης) όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που
έχει ορίσει η οικεία Σχολή / Τμήμα (π.χ. αξιολόγηση για τον ασκούμενο και το
Πρόγραμμα).
9. Στις περιπτώσεις που η διοίκηση του Φορέα Υποδοχής δεν ακολουθεί τα
οριζόμενα της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου ή ετεροαπασχολεί τους
ασκούμενους, είναι δυνατόν, ύστερα από κοινή απόφαση του Ιδρυματικά
Υπευθύνου και του Επιστημονικά Υπεύθυνου της οικείας Σχολής / Τμήματος (ή
και της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης, εφόσον αυτή έχει οριστεί ή και της
Μονάδας Πρακτικής Άσκησης) να διακοπεί η άσκηση στο συγκεκριμένο Φορέα
Υποδοχής. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος (ή και η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης,
εφόσον αυτή έχει οριστεί ή και η Μονάδα Πρακτικής Άσκησης) μεριμνά, ώστε να
βρεθούν κατά προτεραιότητα νέες θέσεις για τους φοιτητές που διέκοψαν την
άσκηση με τον τρόπο αυτό.
10. Αν κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ο ασκούμενος διαπιστώσει ότι δεν
απασχολείται σε θέματα της ειδικότητάς του υπό ευρεία έννοια, οφείλει να το
δηλώσει με σημείωμά του, τόσο στον επόπτη που έχει ορισθεί για το Φορέα
Υποδοχής, όσο και στον υπεύθυνο επόπτη της Σχολής / Τμήματός του, ο οποίος
αποφασίζει αν συντρέχει λόγος αλλαγής θέσης άσκησης ή όχι και σε καταφατική
περίπτωση συνεργάζεται με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο (ή και την Επιτροπή
Πρακτικής Άσκησης, εφόσον αυτή έχει οριστεί ή και τη Μονάδα Πρακτικής
Άσκησης) για την τοποθέτηση του ασκούμενου σε άλλη θέση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Ασκούμενων Αποζημίωση Ασκούμενων Ελληνικών Πανεπιστημίων
Άρθρο 5
Δικαιώματα και υποχρεώσεις ασκούμενων φοιτητών
1. Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης, ο ασκούμενος δικαιούται αδείας μίας
(1) ημέρας ανά μήνα Πρακτικής Άσκησης.
2. Ο ασκούμενος στο χώρο της Πρακτικής Άσκησης, υποχρεούται να ακολουθεί τους
κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας ως και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το
προσωπικό του Φορέα Υποδοχής. Αυθαίρετες απουσίες ή παράβαση των
κανονισμών του εργασιακού χώρου μπορούν να οδηγήσουν στη διακοπή της
Πρακτικής Άσκησης. Στην περίπτωση αυτή, ο φοιτητής δύναται να επαναλάβει σε
επόμενο εξάμηνο την Πρακτική Άσκηση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του
άρθρου 2 του παρόντος, μετά από σχετική απόφαση του Ιδρυματικά Υπευθύνου (ή
της Ιδρυματικής Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης εφόσον αυτή έχει οριστεί) και
μετά από σχετική εισήγηση του Επιστημονικά Υπεύθυνου της οικείας Σχολής /
Τμήματος.
3. Στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης, ο ασκούμενος φοιτητής υποχρεούται να
υποβάλλει οποιαδήποτε στοιχείο / δικαιολογητικό του ζητηθεί από τον
Επιστημονικά Υπεύθυνο (ή και την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, εφόσον αυτή
έχει οριστεί ή και τη Μονάδα Πρακτικής Άσκησης), όπως π.χ. έντυπο αξιολόγησης
του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, βιβλίο πρακτικής άσκησης, κ.λ.π.
4. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος (ή και η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, εφόσον αυτή
έχει οριστεί), στον οποίο υποβάλλονται τα παραπάνω αποφασίζει για την αποδοχή
ή την απόρριψή των στοιχείων / δικαιολογητικών. Σε περίπτωση απόρριψης, μετά
από αίτηση του ενδιαφερόμενου φοιτητή, η Γενική Συνέλευση της Σχολής /
Τμήματος αποφασίζει οριστικά για τη διάρκεια και το αντικείμενο απασχόλησης
που πρέπει να πραγματοποιηθούν συμπληρωματικά ή ακυρώνει την απόφαση
απόρριψης του Επιστημονικά Υπεύθυνου (ή και της Επιτροπής Πρακτικής
Άσκησης, εφόσον αυτή έχει οριστεί) και κάνει δεκτά τα στοιχεία / δικαιολογητικά.

Άρθρο 6
Αποζημίωση Ασκουμένων Ελληνικών Πανεπιστημίων
1. Η αποζημίωση του φοιτητή, η οποία καταβάλλεται πάντοτε μετά την ολοκλήρωση
της Πρακτικής Άσκησης, βαρύνει το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό ή από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα) ή το Φορέα Υποδοχής. Στην
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2.

3.

4.

5.

6.

αποζημίωση του φοιτητή περιλαμβάνονται και οι εκάστοτε ασφαλιστικές
εισφορές, όπως ορίζονται στο άρθρο 7 του παρόντος.
Η αποζημίωση του φοιτητή που καταβάλλεται από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (από
τον Τακτικό Προϋπολογισμό), θα καθορίζεται από τη Σύγκλητο βάσει του
προϋπολογισμού που υπάρχει στο Ίδρυμα και δε μπορεί να υπερβαίνει το 80% του
ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά.
Στην περίπτωση που η αποζημίωση του φοιτητή καταβάλλεται το Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα), το ύψος της καθορίζεται από τη Σύγκλητο
μετά από εισήγηση του Ιδρυματικά Υπευθύνου (ή και της Ιδρυματικής Επιτροπής
Πρακτικής Άσκησης, εφόσον αυτή έχει οριστεί) βάσει των περιορισμών που
διέπουν το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
Στην περίπτωση που η αποζημίωση του φοιτητή καταβάλλεται από το Φορέα
Υποδοχής, τότε το ελάχιστο ύψος της ορίζεται στο 50 % του ημερομισθίου του
ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή, η
Πρακτική Άσκηση συνεχίζει να αποτελεί εκπαιδευτική διαδικασία, ελέγχεται από
το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος και ακολουθεί τη
διαδικασία που περιγράφεται στα παραπάνω άρθρα του παρόντος. Η διάρκεια της
Πρακτικής Άσκησης, σε αυτή την περίπτωση, θα είναι κατ’ ελάχιστο αυτή που
έχει οριστεί από τη Σχολή / Τμήμα, ενώ δε μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο
χρόνο αυτής.
Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκησης, εκτός από το
δικαίωμα αποζημίωσης και ασφάλισής τους, δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα
εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής.
H Πρακτική Άσκηση θα πρέπει να θεωρείται ως εκπαιδευτική διαδικασία όσον
αφορά στο φοιτητή και εργασιακή όσον αφορά στο Φορέα Υποδοχής. Με τη διττή
αυτή ιδιότητα, ο φοιτητής δε θα εμφανίζεται ως εργαζόμενος υποκείμενος σε
τυχόν κατάργηση ειδικών επιδομάτων που τυχόν λαμβάνει (π.χ. αναπηρίας,
σύνταξη γονέων λόγω θανάτου, κλπ), ενώ ο εργοδότης θα μπορεί να εντάσσει τις
οικονομικές του υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση, ως έξοδα
μισθοδοσίας της επιχείρησής του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Ασφάλιση, Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη φοιτητών
Ελληνικών Πανεπιστημίων κατά τη διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκησης
Άρθρο 7
Ασφάλιση Ασκουμένων Ελληνικών Πανεπιστημίων
1. Υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. κατά του κινδύνου του
ατυχήματος οι φοιτητές των Ελληνικών Πανεπιστημίων κατά το χρόνο της
Πρακτικής τους Άσκησης σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα,
σύμφωνα με την Εγκύκλιο του ΙΚΑ 44/2004, και το άρθρο 15 παράγραφος 10 του
Ν. 3232/04.
6

2. Η ασφαλιστική εισφορά του ασκούμενου ανέρχεται σε ποσοστό 1 % επί του Τ.Η.
της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του Ι.Κ.Α.
3. Η ασφαλιστική εισφορά (1%) του ασκούμενου βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον
εργοδότη του (Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που σπουδάζει ο φοιτητής ή το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή το Φορέα Υποδοχής) και ύστερα από σχετική
βεβαίωση του εργοδότη προς το Ι.Κ.Α.
4. Στην ειδική περίπτωση των Α.Μ.Ε.Α., που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν
Πρακτική Άσκηση, κατά τη διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκησης, δε θα
διακόπτεται το επίδομα που λαμβάνουν λόγω της αναπηρίας τους. Με αυτό τον
τρόπο δεν καταστρατηγείται η αρχή της ισότητας ευκαιριών.

Άρθρο 8
Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ασκουμένων Ελληνικών
Πανεπιστημίων
1. 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 (ως φοιτητές, βάσει του Π.Δ. 327/83) ή έμμεσα
(από τους γονείς τους), υπάγονται και για τον κλάδο αυτό στην υποχρεωτική
ασφάλιση του ΙΚΑ. Στην περίπτωση αυτή οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές
εισφορές βαρύνουν τον ασφαλισμένο και τον εργοδότη, κατά την ισχύουσα
αναλογία, το δε ποσοστό ασφάλισης ανέρχεται συνολικά σε 7,45 %
(ασφαλισμένου 2,15 % - εργοδότη 5,30 %), βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 10
του Ν. 3232/2004. Ο ασκούμενος φοιτητής υποχρεούται να δηλώνει, προς τον
εργοδότη, αν καλύπτεται ή όχι για παροχές ασθενείας σε είδος από το δημόσιο ή
άλλο ασφαλιστικό οργανισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Διευκολύνσεις των σπουδών των ασκούμενων Ελληνικών Πανεπιστημίων
Άρθρο 9
Διευκολύνσεις των σπουδών των ασκούμενων Ελληνικών Πανεπιστημίων
1. Στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας ο Φορέας Υποδοχής οφείλει να διευκολύνει
τον ασκούμενο φοιτητή ύστερα από τεκμηριωμένη αίτηση απουσίας του κατά τις
ημέρες των εξετάσεων ή για τη συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις ή σε κάθε
άλλη περίπτωση που είναι απαραίτητη η παρουσία του φοιτητή στη Σχολή /
Τμήμα του.
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