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1. Με τις αριθμ. 4010/6-6-2006 (ΦΕΚ 919/B/17-7-2006)  και 16802/667/27-8-2010 (ΦΕΚ1345/Β΄/31-8-
2010) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έχουν καθοριστεί οι όροι και οι προϋποθέσεις πραγματοποίησης 
της πρακτικής άσκησης των μαθητών - καταρτιζομένων και σπουδαστών.   

2. Oι μαθητές των ΕΠΑΣ – καταρτιζόμενοι των ΙΕΚ και σπουδαστές των Ανώτερων Σχολών του 
Υπουργείου Τουρισμού, μετά τη λήξη των θεωρητικών μαθημάτων κάθε εκπαιδευτικής περιόδου, 
τοποθετούνται για πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης ανάλογα με την ειδικότητα σπουδών 
τους, ως εξής :  

 

  Σπουδαστές Ανώτερων Σχολών (ΑΣΤΕ) : Ξενοδοχεία 

  Μαθητές Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ)   

 Ειδικότητα Ξενοδοχειακών – Επισιτιστικών 
Υπηρεσιών     

: Ξενοδοχεία 

 Ειδικότητα Μαγειρικής Τέχνης : Ξενοδοχεία & Εγκαταστάσεις Ειδικής 
Τουριστικής Υποδομής με οργανωμένα 
επισιτιστικά τμήματα 

 Ειδικότητα Ζαχαροπλαστικής Τέχνης : Ξενοδοχεία & Εργαστήρια 
Ζαχαροπλαστικής 

  Καταρτιζόμενοι ΙΕΚ    

 Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και 
Τροφοδοσίας 

: Ξενοδοχεία 

 Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης : Ξενοδοχεία & Εγκαταστάσεις Ειδικής 
Τουριστικής Υποδομής με οργανωμένα 
επισιτιστικά τμήματα 

 Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου : Τουριστικά Γραφεία 
 Ειδικός Θαλασσοθεραπείας-SPA : Κέντρα Θαλασσοθεραπείας και Κέντρα 

Ευεξίας εντός Ξενοδοχειακών Μονάδων 

           
Ειδικότερα: 
 

 Οι μαθητές των ΕΠΑΣ και οι σπουδαστές των Α΄ και Β΄ έτους των ΑΣΤΕ τοποθετούνται από την 
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού στις επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη 
δήλωση με κριτήριο την βαθμολογία του μαθητή – σπουδαστή  σε συνδυασμό με την δήλωση 
προτίμησής του. Οι επιχειρήσεις θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα στοιχεία των 
εκπαιδευομένων που θα τοποθετηθούν σε αυτές.   

 Για την πρακτική άσκηση των  σπουδαστών Γ΄ έτους των ΑΣΤΕ και των καταρτιζόμενους των ΙΕΚ οι 
επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στους Διευθυντές των κατά τόπους 
εκπαιδευτηρίων για ονομαστική ζήτηση. 

 

 Για περισσότερες διευκρινήσεις σχετικά με τις ονομαστικές ζητήσεις οι ενδιαφερόμενες  επιχειρήσεις 
μπορούν να επικοινωνούν με τους  Διευθυντές των Σχολών ως ακολούθως : 

 
α) ΑΣΤΕ Ρόδου κ. Κυριάκος Πετάκος τηλ. 22410/26896, 24190 
β) ΑΣΤΕ Αγ. Νικολάου κ. Ευαγγελία Σημαντηράκη τηλ. 22410/26691, 28565 
γ) ΙΕΚ Αθήνας κ. Μαργαρίτα Πολλάκη τηλ. 210/7782655 
δ) ΙΕΚ Αναβύσσου κ. Κωνσταντίνος Στεφανακίδης τηλ.  22910/41362, 36998 
ε) ΙΕΚ Πελοποννήσου κ. Κωνσταντίνος Καχριμάνης τηλ. 27510/23856, 20127 
στ) ΙΕΚ Ρόδου κ. Παναγιώτης Κουντούρης τηλ. 22410/34214, 74445-6 
ζ) ΙΕΚ Ηρακλείου Κρήτης  κ. Παναγιώτης Γιαννακόπουλος τηλ. 2810/332927- 761363 
θ) ΙΕΚ Κέρκυρας κ. Σπυριδούλα Γεωργιάδη τηλ. 26610/80146, 90030 
ι) ΙΕΚ Θεσσαλονίκης κ. Γ. Φάλαρης τηλ. 23920/75919,25551 

 



3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 Κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης οι επιχειρήσεις οφείλουν να 
εφαρμόζουν για κάθε ειδικότητα το προβλεπόμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV,V). Για την υποχρέωση αυτή θα πρέπει να είναι ενήμεροι πέραν των Διευθυντών της 
Επιχείρησης και οι λοιποί υπεύθυνοι των τμημάτων της επιχείρησης στα οποία θα τοποθετηθούν οι 
ασκούμενοι  μαθητές - καταρτιζόμενοι και σπουδαστές. 

 Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να 
εγγράφουν τους ασκούμενους στον πίνακα του προσωπικού τους. Η επιθεώρηση Εργασίας της 
περιοχής έχει την ευθύνη για την τήρηση των διατάξεων αυτών.  

 Οι πρακτικά ασκούμενοι δικαιούνται επιδόματος το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 352 ευρώ για άνω 
των 25 ετών και το ποσό των 307 ευρώ για κάτω των 25 ετών, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 60% 
του κατώτατου μισθού, όπως αυτός έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο πρώτο Παραγρ. Ι, 
Υποπαραγρ. ΙΑ11, παραγρ. 3 του Ν. 4093/12-11-2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012).  

 Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν καταλύματα ανά 2 έως 3 άτομα για την διαμονή των 
ασκούμενων. Τα καταλύματα αυτά πρέπει να πληρούν αυστηρά τους όρους υγιεινής , ασφάλειας και 
ευπρεπούς διαβίωσης των ασκουμένων.  Όσες επιχειρήσεις δεν παρέχουν στέγη στους ασκούμενους 
των οποίων η μόνιμη κατοικία είναι εκτός της έδρας της επιχείρησης καταβάλουν στους άνω των 25 
ετών επιπλέον αποζημίωση ύψους 117 ευρώ και στους κάτω των 25 ετών το ποσό των 102 ευρώ, το 
οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% του κατώτατου μισθού (ΚΥΑ 16802/667/27-8-2010 παραγρ. 8), 
(ΦΕΚ1345/Β΄/31-8-2010).  

 Το ωράριο πρακτικής άσκησης καθορίζεται με ευθύνη των υπευθύνων των Επιχειρήσεων, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις για την ημερήσια και εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, όπως αυτές 
προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. Υπερωριακή απασχόληση δεν επιτρέπεται. Για μεν τον 
ενήλικα οκτώ (8) ώρες ημερησίως σε βάρδιες ανάλογα με τις ανάγκες των τμημάτων της Επιχείρησης, 
για δε τον ανήλικο οι επιχειρήσεις δεσμεύονται από τις κείμενες διατάξεις περί χρονικών ορίων 
ανηλίκων και εφήβων του άρθρου 5 του ν. 1837/1989 και του άρθρου 3 του π.δ. 62/1998, ήτοι έξι (6) 
ώρες ημερησίως σε βάρδιες ανάλογα με τις ανάγκες των τμημάτων της Επιχείρησης εκτός από νύκτα 
(22:00-06:00). Για τον ενήλικα που πραγματοποιεί νυκτερινή βάρδια θα πρέπει πάντα να υπάρχει 
υπεύθυνος του τμήματος της Επιχείρησης, τον οποίο θα συνεπικουρεί. Ο πρακτικά ασκούμενος 
δικαιούται δύο ημέρες ανάπαυσης την εβδομάδα.  

 Ο πρακτικά ασκούμενος υποχρεούται να ακολουθεί ακριβώς και ανελλιπώς το ωράριο πρακτικής 
άσκησης που καθορίζεται από τους υπευθύνους των Επιχειρήσεων, σύμφωνα με την προηγούμενη 
παράγραφο. 

 Η επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει οδοιπορικά έξοδα στον πρακτικά ασκούμενο κατά τη 
μετάβασή του και αποχώρησή του από αυτή, με την έναρξη και λήξη της πρακτικής του, αφού 
καταθέσει στην επιχείρηση τις σχετικές αποδείξεις πληρωμής των εισιτηρίων του. Διευκρινίζεται ότι σαν 
μετακίνηση θεωρείται η μετάβαση στην επιχείρηση, η οποία βρίσκεται εκτός νομού από τον τόπο της 
μόνιμης κατοικίας του. Το ποσό που υποχρεούται η Επιχείρηση να καταβάλει θα είναι η αξία του 
εισιτηρίου του λεωφορείου ή του τρένου (Β΄ θέση) ή του πλοίου (Β΄ θέση), ανεξαρτήτως εάν ο 
πρακτικά ασκούμενος χρησιμοποιήσει άλλο μεταφορικό μέσο. Ο πρακτικά ασκούμενος μπορεί να 
χρησιμοποιεί δωρεάν τα μεταφορικά μέσα της επιχείρησης σύμφωνα με τα προκαθορισμένα από τη 
Δ/νση της δρομολόγια. 

 Ο πρακτικά ασκούμενος κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν υπάγεται σε καμία άλλη 
ασφαλιστική εισφορά υπέρ του ΙΚΑ εκτός από την υποχρεωτική ασφαλιστική εισφορά κατά του 
κινδύνου ατυχήματος υπέρ του ΙΚΑ, η οποία υπολογίζεται σε ποσοστό 1% επί της 12ης ασφαλιστικής 
κλάσης όπως ισχύει και βαρύνει την Επιχείρηση (Ν. 2837/3-8-2000). 

 Η Επιχείρηση (εκτός των εργαστηρίων ζαχαροπλαστικής και τουριστικών γραφείων), παρέχει την 
πλήρη διατροφή του πρακτικά ασκούμενου, με βάση το εδεσματολόγιο προσωπικού (ξενοδοχείου).   

 Το Υπουργείο Τουρισμού θα διενεργήσει τρεις εποπτείες για κάθε ασκούμενο κατά τη διάρκεια της 
πρακτικής άσκησης. Η επιχείρηση θα ενημερώνεται  για την ημερομηνία και ώρα άφιξης του επόπτη. 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν ακολουθείται το πρόγραμμα πρακτικής  ο επόπτης θα 
μεταθέτει τον ή τους ασκούμενους σε άλλη επιχείρηση.  

Για διευκόλυνση όλων μας θα θέλαμε να επισημάνουμε την αναγκαιότητα τήρησης των όρων 
πρακτικής άσκησης αλλά και των συνθηκών διαβίωσης των ασκούμενων ώστε να επιτευχθεί στον 
μέγιστο δυνατό βαθμό ο σκοπός της πρακτικής άσκησης. Ελπίζουμε ότι και αυτή τη χρονιά η 
συνεργασία μας όπως συνέβη και τα προηγούμενα χρόνια με τον ΟΤΕΚ θα είναι άριστη και 
δηλώνουμε  είμαστε στη διάθεσή σας για διευκρινήσεις και λεπτομέρειες.  

 


