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ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στο ΙΚΑ κατά του κινδύνου ατυχήµατος των σπουδαστών
Τριτοβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της πρακτικής
τους άσκησης».
ΣΧΕΤ.: Η µε αριθµ. 112/1983 εγκύκλιος και η 117/1983 διορθωτικής αυτής.
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ
56/28.4.1983/τ.Α ') δόθηκε η δυνατότητα στους σπουδαστές της Τριτοβάθµιας
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης να ασκούνται πρακτικά, τοποθετούµενοι σε
δηµόσιες υπηρεσίες, Οργανισµούς, ΝΠ∆∆ και επιχειρήσεις τον δηµοσίου τοµέα,
όπως αυτές προσδιορίζονται µε την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982. Γι'
αυτή την απασχόληση τους, µε τα εδαφ. β' και γ' του παραπάνω νόµου
(1351/83) ορίστηκε ότι οι σπουδαστές θα παίρνουν αποζηµίωση και θα
υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ για περιπτώσεις ατυχήµατος και
ασθένειας.
Κατ' εξουσιοδότηση δε του εδαφ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 12 αυτού του
νόµου (1351/83) εκδόθηκε η µε αριθµό Φ. 3257/Ε1/2244/9.6.1983 κοινή
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 379/30.6.1983,/τ.Β'), που ρύθµισε τις
λεπτοµέρειες της υλοποίησης της ασφάλισης των παραπάνω σπουδαστών για
τους κλάδους παροχών ασθενείας και µητρότητας σε είδος και σε χρήµα και
κατά του κινδύνου ατυχήµατος.
Οι παραπάνω διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 1351/83, της
παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/82 καθώς και της κοινής υπουργικής
απόφασης κοινοποιήθηκαν µε την παραπάνω σχετική εγκύκλιο 112/1983, µε
την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρµογή τους.
Ήδη µε την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούµε: 1) τις διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 24 και της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ
173/24.11.1983/τ.Α'), 2) τις διατάξεις του άρθρου 2, άρθρου 4, της παρ. 4 του
άρθρου 5 και του άρθρου 7 του Π.∆. 174/1985 (ΦΕΚ 59/29.3.1985, τ.Α '), 3) τις
διατάξεις του στοιχ. α' της παρ. 2, & της παρ. 3 τον άρθρου 1 του Π.∆. 185/1984
(ΦΕΚ 61/8.5.1984, τ.Α'), 4) τις διατάξεις των κοινών αποφάσεων: αΕ5/1258/25.2.1986 των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και
∆ηµόσιας
Τάξης
και
Εθνικής
Οικονοµίας
(ΦΕΚ
133/τ.Β')
β.Ε5/1797/20.3.1986 των Υπουργών Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων και
Εργασίας (Φ.Ε.Κ. 183/14.4.86/τ.Β') και γ. Ε5/1303/3.3.1986 των Υπουργών
Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών

Ασφαλίσεων (Φ.Ε.Κ. 168/τΑ '/86). Τις διατάξεις της µε αριθ. 30317/14.2.1986
απόφασης του Υπουργού Εργασίας (Φ.Ε.Κ. 116/19.3.1986/τ.Β'), 6) Το
έγγραφο Ε5/332/22.1.1986 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων (ΕΥ/ΤΕΙ, Τµήµα Προγραµµάτων & Μελετών) και τέλος 7)
Υπόδειγµα της Ειδικής Σύµβασης Εργασίας για πρακτική άσκηση σπουδαστών
ΤΕΙ και παρέχουµε τις παρακάτω οδηγίες:
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις τον στοιχ. α' της παρ. 1 του άρθρον 12 του Ν.
1351/1983 ( που όµως προειπώθηκε κοινοποιήθηκαν µε την 112/83 εγκύκλιο)
και αυτές της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 1404/1983, οι σπουδαστές της
Τριτοβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, προκειµένου να ασκηθούν
πρακτικά στο επάγγελµα τους, θα τοποθετούνται, σε δηµόσιες υπηρεσίες,
Οργανισµούς, ΝΠ∆∆ και επιχειρήσεις του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτές
προσδιορίζονται µε την παρ, 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 καθώς επίσης
και σε θέσεις του ιδιωτικού τοµέα, που δηµιουργούνται µε πρωτοβουλία είτε
ιδιωτικών φορέων είτε της πολιτείας. Σύµφωνα δε µε τις διατάξεις της µε αριθµό
30317/14.2.1986 απόφασης του Υπουργού Εργασίας όλες οι παραπάνω
επιχειρήσεις είναι δυνατό να επιδοτούνται από τον Οργανισµό Απασχόλησης
Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆) µε ποσό µέχρι και 50% του ηµεροµίσθιου
ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά.
Η άσκηση αυτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.∆. 174/83,
θα διαρκεί οκτώ (8) µήνες για όλους τους σπουδαστές των ΤΕΙ και θα
χωρίζεται σε δυο περιόδους, από 'τις οποίες η πρώτη θα διαρκεί δύο (2) µήνες
και θα πραγµατοποιείται, εκτός του χρόνου των µαθηµάτων, µετά το τέταρτο ή
πέµπτο εξάµηνο σπουδών, η δεύτερη δε θα διαρκεί έξι (6) µήνες και θα
πραγµατοποιείται µετά το τελευταίο εξάµηνο σπουδών.
Με το Ε5/332/22.1.1986 έγγραφο του (που σας κοινοποιείται) το Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων έδωσε οδηγίες σχετικές για την κατά τα
ανωτέρω πρακτική άσκηση των σπουδαστών. Με βάση αυτές τις οδηγίες η
δίµηνη πρακτική άσκηση θα πραγµατοποιείται πλέον εφόσον το Τµήµα έχει
αποφασίσει για τη διεξαγωγή της, σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις (άρθρο
2, παρ. 1, εδ. α' Π.∆. 174/85) και εφόσον δε δυσχεραίνει τη διεξαγωγή της
εξάµηνης συνεχούς άσκησης και πάντως όχι σε θέσεις και χώρους που έχουν
προβλεφθεί για την πραγµατοποίηση της 6µηνης πρακτικής άσκησης, αλλά σε
θέσεις και χώρους που το τµήµα εξασφαλίζει. Εφόσον όµως έχει αποφασιστεί
η διεξαγωγή της από το τµήµα είναι υποχρεωτική για όλους τους
σπουδαστές.
Η εξάµηνη πρακτική άσκηση πραγµατοποιείται µετά το τελευταίο εξάµηνο
σπουδών, σε καθορισµένες θέσεις του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και θα
διεξάγεται σε δυο συγκεκριµένες χρονικές περιόδους που είναι: για τους
σπουδαστές που αποφοιτούν τον Φεβρουάριο, από 1 Απριλίου µέχρι 3Ο
Σεπτεµβρίου, για τους σπουδαστές που αποφοιτούν Ιούνιο, από 10
Οκτωβρίου µέχρι 31 Μαρτίου. Ειδικά για τον ιδιωτικό τοµέα, εφόσον η θέση
για την πρακτική άσκηση εξασφαλίζεται από τον ενδιαφερόµενο, δεν ισχύουν
τα προηγούµενα χρονικά πλαίσια, δηλαδή, η πρακτική άσκηση µπορεί να
αρχίζει αµέσως µετά το τέλος των εξετάσεων του τελευταίου εξαµήνου
σπουδών. Η άσκηση θα αποδεικνύεται από το βιβλίο πρακτικής άσκησης του
σπουδαστή, η τήρηση του οποίου είναι απαραίτητη.
Για την απασχόληση τους αυτή (πρακτική άσκηση) οι παραπάνω
σπουδαστές θα παίρνουν αποζηµίωση, που για µεν του απασχολούµενους
στο δηµόσιο τοµέα θα είναι ίση µε είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχµές κατά µήνα
σύµφωνα µε τις διατάξεις της κοινής απόφασης Ε5/1258/25.2.1986 για δε τους
απασχολούµενους στον ιδιωτικό τοµέα θα είναι ίση µε ποσοστό 80% επί του
ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά, µε βάση την

Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις της
κοινής απόφασης Ε5/1797/20.3.1986 (ΦΕΚ 183/14.4.86/τ.Β').
2. Mε την κοινοποιούµενη απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας &
Θρησκευµάτων και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που
εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του εδαφ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.
1351/83 και που έλαβε υπόψη τις διατάξεις όλων των παραπάνω νόµων και
προεδρικών διαταγµάτων, καθορίστηκε ότι:
α) Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης τους, όπως αυτή
καθορίστηκε µε το Π.∆. 174/1985 και το έγγραφο Ε5/332/22.1.1986 του
Υπουργείου, για όσο χρονικό διάστηµα θα διαρκεί αυτή, θα υπάγονται
υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΙΚΑ µόνο κατά του κινδύνου ατυχήµατος (όχι
και για τον κλάδο παροχών ασθενείας και µητρότητας σε είδος και σε χρήµα,
όπως όριζε η κοινή απόφαση Φ. 3257/ΕΙ/2244/1983 (ΦΕΚ 379/30.6.1983τ.Β.(
η οποία καταργείται µε την κοινοποιούµενη µε την παρούσα εγκύκλιο κοινή
απόφαση Ε5/1303/3.3.1986). Η ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή
περίθαλψη µετά την ψήφιση του Π.∆. 185/84 παρέχεται από την οικεία
σπουδαστική λέσχη που ιδρύεται σε κάθε ΤΕΙ σαν ΝΠ∆∆ και επιχορηγείται
από το κράτος, από ειδική πίστωση στον προϋπολογισµό του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Οι ασφαλιστικές εισφορές για την ασφάλιση των παραπάνω σπουδαστών
κατά τον επαγγελµατικού κινδύνου υπολογίζονται σε ποσοστό 1% επί της
καταβαλλοµένης κάθε φορά αποζηµίωσης στον ασκούµενο σπουδαστή και
καταβάλλεται από τον εργοδότη σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας του
Ιδρύµατος για τον τρόπο είσπραξης των εισφορών. ∆ηλαδή µε αγορά και
επικόλληση στα ασφαλιστικά βιβλιάρια ανάλογων ενσήµων που στη
συγκεκριµένη περίπτωση θα είναι ασθενείας.
β) Οι σπουδαστές της κατηγορίας αυτής, πρέπει να απογραφούν σαν
ασφαλισµένοι στα µητρώα του Ιδρύµατος και να εφοδιαστούν µε ασφαλιστικά
βιβλιάρια, στην πρώτη σελίδα των οποίων θα τεθεί σφραγίδα µε την ένδειξη
«Ασφάλιση Κινδύνου Ατυχήµατος». Οι ηµέρες εργασίας όµως που θα
αναφέρονται σ' αυτά δεν θα ανακεφαλαιώνονται και σε καµιά άλλη περίπτωση
θα λαµβάνονται υπόψη οι ηµέρες ασφάλισης. Τα ασφ/κά αυτά βιβλιάρια θα
αντικαθίστανται µε κανονικά βιβλιάρια σε περίπτωση ανάληψης εργασίας από
τα πρόσωπα αυτά, µετά το τέλος της πρακτικής άσκησης τους, για την οποία
θα υπάγονται στην ασφάλιση του Ιδρύµατος κατά τις διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας.
3. Σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος, θα χορηγούνται στους
ασφαλισµένους σπουδαστές, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
της περί ΙΚΑ σχετικής νοµοθεσίας, οι ακόλουθες παροχές:
α) η δέουσα ιατρική περίθαλψη
β) Επίδοµα ατυχήµατος και
γ) σύνταξη αναπηρίας, σε περίπτωση που αυτοί κριθούν ανάπηροι µε την
έννοια της νοµοθεσίας του ΙΚΑ, λόγω του επισυµβάντος σ' αυτούς
ατυχήµατος.
Για τη χορήγηση της ιατρικής περίθαλψης και του επιδόµατος ασθενείας,
λόγω εργατικού ατυχήµατος, ο παθών θα εφοδιάζεται µε ειδικό βιβλιάριο «∆ελτίο
περιθάλψεως ατυχήµατος» ενώ στην περίπτωση που δικαιωθεί σύνταξης
αναπηρίας, θα εφοδιαστεί µε ατοµικό βιβλιάριο ασθενείας «∆ελτίο περιθάλψεως
ατυχήµατος» ενώ στην περίπτωση που δικαιωθεί σύνταξης αναπηρίας, θα
εφοδιαστεί µε ατοµικό βιβλιάριο ασθενείας κοινού τύπου και θα του
αναγνωρίζεται ασφαλιστική ικανότητα για τις παροχές ασθενείας σαν
συνταξιούχου (άρθρο 6 παρ. 1 ΑΝ 1846/51).
Σε περίπτωση θανάτου τον ασφαλισµένου, που θα οφείλεται σε εργατικό

ατύχηµα, το Ίδρυµα θα χορηγεί στα δικαιοδόχα µέλη της οικογένειας του
ασφαλισµένου και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της
νοµοθεσίας του, σύνταξη και έξοδα κηδείας.
4. ∆ιευκρινίζεται ότι ο κατά τα παραπάνω ειδικός τρόπος ασφάλισης των
σπουδαστών της κατηγορίας αυτής, κατά του κινδύνου ατυχήµατος, ισχύει από
1/1/1985. Θα διαρκεί δε όσο χρόνο διαρκεί κάθε φορά η πρακτική άσκηση τους.
Επειδή όµως οι σπουδαστές ιδίως στον ιδιωτικό τοµέα έχουν τη δυνατότητα και
µόνοι να εξασφαλίσουν θέση για την πρακτική άσκηση τους και δεν θα
καθορίζονται οι υπηρεσίες ή οι επιχειρήσεις µε απόφαση των αρµόδιων
Υπουργών, θα πρέπει οι επιχειρήσεις που θα απασχολούν σπουδαστές για
πρακτική άσκηση να είναι εφοδιασµένες από κάποια βεβαίωση της οικείας
σχολής ή της επιτροπής πρακτικής άσκησης του τµήµατος που προβλέπει η
παρ. 5 του άρθρου 4 του Π.∆. 174/85
Για απασχόληση των σπουδαστών αυτών πριν από την έναρξη της πρακτικής
άσκησης τους καθώς και για περιόδους µετά τη λήξη της, θα γίνεται ασφάλιση
αυτών στο ΙΚΑ και το ΤΕΑΜ κανονικά.
5. Τέλος, σηµειώνουµε ότι, οι ασφαλιστικές εισφορές για την ασφάλιση των
παραπάνω σπουδαστών, που ανάγονται σε περίοδο από 1/1/1985 και µετά, δεν
θα επιβαρυνθούν µε πρόσθετα τέλη, αν καταβληθούν µέχρι 30/9/86.
Με εντολή ∆ιοικητή
Ο ΥΠΟ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΛΥΚ. ΛΙΑΡΟΠΟΥΑΟΣ
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