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Σο Γραφείο Πρακτικήσ Άςκηςησ του ΤΕΙ Πάτρασ καλεί όλουσ τουσ φορείσ απαςχόλθςθσ που 

δραςτθριοποιοφνται ςτουσ κάτωκι τομείσ: 

 Ηλεκτρολογίασ 

 Μθχανολογίασ 

 Πολιτικών Ζργων Τποδομισ 

 Ανακαίνιςθσ & Αποκατάςταςθσ Κτιρίων 

 Νοςθλευτικισ 

 Κοινωνικισ Εργαςίασ 

 Λογοκεραπείασ 

 Οπτικισ & Οπτομετρίασ 

 Φυςικοκεραπείασ 

 Σουριςτικών Επιχειριςεων 

 Λογιςτικισ 

 Διοίκθςθσ Επιχειριςεων 

 Πλθροφορικισ & ΜΜΕ 

 Εφαρμογών Πλθροφορικισ ςτθ 
Διοίκθςθ & ςτθν Οικονομία 

 Επιχειρθματικοφ χεδιαςμοφ & 
Πλθροφοριακών υςτθμάτων 

 Σμιμα Μουςειολογίασ - 
Μουςειογραφίασ και χεδιαςμοφ 
Εκκζςεων 

να προςφέρουν θέςεισ πρακτικήσ άςκηςησ για τθν εκπαίδευςθ-απαςχόλθςθ των τελειόφοιτων φοιτθτών/τριών 

του Ιδρφματοσ.  

Η πρακτικι άςκθςθ ςτθν Σριτοβάκμια Σεχνολογικι Εκπαίδευςθ είναι εξάμθνθ και κατά τθ διάρκεια τθσ, ο 

φοιτθτισ/τρια εντάςςεται πλιρωσ ςτισ ςυνκικεσ εργαςίασ του φορζα απαςχόλθςθσ.  

Παρακαλοφμε θερμά ςτθ κετικι ανταπόκριςθ ςασ, επικαλοφμενοι, α) το κεςμό τθσ εταιρικισ κοινωνικισ 

ευκφνθσ και β) τα ςθμαντικά οφζλθ που κα αποκομίςετε για τθν επιχείρθςθσ ςασ, απαςχολώντασ άρτια και 

πρόςφατα καταρτιςμζνο ανκρώπινο δυναμικό.  

Οι κζςεισ Πρακτικισ άςκθςθσ φοιτθτών Σ.Ε.Ι, επιχορθγοφνται ι από τον Ο.Α.Ε.Δ. ι από τθν πράξθ «ΠΡΑΚΣΙΚΗ 

ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ» του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ», που 

ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ («Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (ΕΚΣ)») και Εκνικοφσ Πόρουσ. 

Σο πραγματικό μθνιαίο κόςτοσ μιασ κζςθσ πρακτικισ άςκθςθσ, για ζνα φορζα απαςχόλθςθσ του ιδιωτικοφ 

τομζα, που ςυμπεριλαμβάνει τθν αποηθμίωςθ και τθν αςφάλεια του φοιτθτι αφαιροφμενου του ποςοφ τθσ 

επιχοριγθςθσ, διαμορφώνεται ωσ ακολοφκωσ:  

α) για κζςεισ που επιχορθγοφνται από τον Ο.Α.Ε.Δ: 

i) 271.91€ για αςκοφμενουσ άνω των 25 ετών. 

ii) 238.41€ για αςκοφμενουσ κάτω των 25 ετών. 

β) για κζςεισ που επιχορθγοφνται από τθν πράξθ «ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ Σ.Ε.Ι. ΠΑΣΡΑ»: 

i) 193.71€ για αςκοφμενουσ άνω των 25 ετών. 

ii) 126.71€ για αςκοφμενουσ κάτω των 25 ετών. 

Οι αςκοφμενοι, εκτόσ από το δικαίωμα αποηθμίωςθσ και αςφάλιςισ τουσ, δεν αποκτοφν κανζνα άλλο δικαίωμα 

εργαςιακισ ι ςυνταξιοδοτικισ μορφισ (παρ.1 άρκρο 12 του Ν.1351/83 ΦΕΚ Α, 56).  

Προςφορά κζςεων πρακτικισ άςκθςθσ ι/και πλθροφορίεσ: 2610369092 (τθλ), pa@teipat.gr (email). 

Ευχαριςτοφμε εκ των προτζρων.  

Ο Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ του  

Γραφείου Πρακτικισ Άςκθςθσ του ΣΕΙ Πάτρασ, 
 

τζφανοσ Σςινόπουλοσ 

Επίκουροσ Κακθγθτισ, Σμ. Μθχανολογίασ ΣΕΙ Πάτρασ 
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