ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

Α) Ο εκπαιδευόμενος σε συνεργασία με τον υπεύθυνο της επιχείρησης (πτυχιούχο οπτικό Τ.Ε.Ι. ή ισότιμου του
εξωτερικού με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ) για την πρακτική του άσκηση ασκείται εργαστηριακά στην τοποθέτηση
οφθαλμικών φακών σε σκελετούς, στην επιδιόρθωση των σκελετών, στον χώρο υποδοχής για την πώληση
οφθαλμικών φακών και επιλογή σκελετών ανάλογα με την επιθυμία και τις ανάγκες των πελατών, στην εφαρμογή
φακών επαφής και στην αξιολόγηση της τελικής όρασης μετά την εφαρμογή των φακών επαφής.

Ο

εκπαιδευόμενος υποχρεούται να περάσει από όλα αυτά τα λειτουργικά πόστα μιας οπτικής επιχείρησης., ώστε
κάθε μέρα να συντάσσει μία περιγραφή των καθηκόντων του στο βιβλίο πρακτικής.
Β) Η πρακτική άσκηση διαρκεί δύο (2) ημερολογιακούς μήνες (8 ημερολογιακές εβδομάδες), δίμηνη πρακτική
άσκηση η οποία πραγματοποιείται μεταξύ του Δ΄ και του Ε΄ εξαμήνου κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, και
έξι (6) ημερολογιακούς μήνες (24 ημερολογιακές εβδομάδες),, εξάμηνη πρακτική η οποία πραγματοποιείται
υποχρεωτικά μετά την δίμηνη στο τέλος του Ζ΄ εξάμηνου (Η εξάμηνη πρακτική άσκηση ξεκινάει δύο φορές τον
χρόνο Οκτώβριο και Απρίλιο) σύνολο δηλαδή οκτώ (8) ημερολογιακούς μήνες. Το ωράριο του εκπαιδευόμενου
καθορίζεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης, πρέπει όμως να καλύπτει τουλάχιστον οκτώ εργάσιμες ώρες
καθημερινώς. Το σύνολο της εξάμηνης και της δίμηνης πρακτικής πρέπει να είναι όχι λιγότερο από 32
εβδομάδες.
Γ) Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης εργασίας, φόρμα της οποίας υπάρχει στην γραμματεία, ο
εργοδότης του ασκούμενου θα πρέπει να κάνει αναγγελία πρόσληψης στον τοπικό Ο.Α.Ε.Δ. ανοίγοντας καρτέλα
απασχολούμενου, προσκομίζοντας την υπογραφείσα σύμβαση. Αυτό έχει δικαίωμα να το κάνει εντός πέντε
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που αναγράφεται στην σύμβαση. Παρέκκλιση αυτού θα επιφέρει
πρόστιμο στον εργοδότη. Εντός αυτών των πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που αναγράφεται στην
σύμβαση ο εργοδότης του ασκούμενου θα πρέπει μετά τον Ο.Α.Ε.Δ. να κάνει αναγγελία πρόσληψης στο τοπικό
ΙΚΑ, και ο ασκούμενος να ανοίξει καρτέλα ενσήμων και να πάρει αριθμό μητρώου ΙΚΑ. Παρέκκλιση αυτού θα
επιφέρει πρόστιμο στον εργοδότη. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να πληρώνει ένσημα για τον ασκούμενο
(ένσημα ατυχήματος και ασθενείας-κινδύνου). Το λογιστήριο της επιχείρησης πρέπει να έρθει σε επαφή με το
τοπικό ΙΚΑ για το ποσό και τον τρόπο πληρωμής. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να πληρώνει ένσημα για τον
ασκούμενο (ένσημα ατυχήματος και ασθενείας-κινδύνου που αντιστοιχεί στο 1 % της 12ης ασφαλιστικής κλάσης.
Δ) Μετά το πέρας της εξάμηνης πρακτικής ο εργοδότης επιδοτείται από τον Ο.Α.Ε.Δ. περίπου το 50% του μισθού
του ανειδίκευτου εργάτη ή του βασικού μισθού του κατώτερου βαθμού της κατηγορίας Μ.Ε.. Τα έγγραφα που
απαιτούνται θα τα πάρει ο εργοδότης από τον αντίστοιχο Ο.Α.Ε.Δ. Το υπόλοιπο ποσό περίπου 50% ο εργοδότης
υποχρεούται να το καταβάλει ο ίδιος στον εκπαιδευόμενο μαζί με το ποσό που επιδοτήθηκε από τον Ο.Α.Ε.Δ.
Μετά το πέρας της εξάμηνης πρακτικής η σύμβαση λύνεται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση που λυθεί η σύμβαση για
οποιονδήποτε λόγο πριν της λήξης της υπαιτιότητά του τότε ο ασκούμενος είναι υποχρεωμένος να την επαναλάβει
σε άλλον εργοδότη με νέα σύμβαση και κατά τους μήνες που ξεκινάει η πρακτική άσκηση δηλαδή δύο φορές τον
χρόνο Οκτώβριο και Απρίλιο.
Ε) Τα βιβλία πρακτικής θα παραλαμβάνονται μόνο τον μήνα μετά την λήξη της σύμβασης από την γραμματεία
του τμήματος (Η εξάμηνη πρακτική άσκηση ξεκινάει δύο φορές τον χρόνο Οκτώβριο και Απρίλιο) άρα και οι
παραδώσεις των βιβλίων θα γίνονται κατά τους ίδιους μήνες. Στο βιβλίο πρακτικής θα αναγράφονται α) το
αντικείμενο καθημερινής ενασχόλησης του ασκούμενου και η ημερομηνία της κάθε μέρας, β) οι αργίες θα

αναφέρονται με την λέξη ΑΡΓΊΑ και την ανάλογη αιτία. γ) σε κάθε εβδομαδιαίο φύλλο ο εργοδότης υποχρεούται
να υπογράφει και να σφραγίζει το φύλλο. δ) επίσης οι εβδομάδες θα αριθμούνται σε κάθε εβδομαδιαίο φύλλο
μέχρι της συμπλήρωσης των 32 εβδομάδων της άσκησης. ε) επίσης στην γραμματεία του τμήματος θα
προσκομίζονται υπεύθυνες δηλώσεις του εργοδότη και του ασκούμενου όπου θα αναφέρεται ότι
πραγματοποιήθηκε η πρακτική άσκηση και το χρονικό διάστημα της με σφραγίδα και υπογραφή για τον εργοδότη.
Χωρίς τα ανωτέρω δεν θα γίνονται δεκτά τα χαρτιά από την γραμματεία.
Εάν το κατάστημα είναι στην λίστα του Τμήματος η οποία είναι αναρτημένη τότε δεν χρειάζονται να
προσκομισθούν κάποια έγγραφα εάν όχι τότε
Έντυπα καταστήματος
1.

Άδεια λειτουργίας

2.

Πτυχίο ΤΕΙ ή ισότιμο εξωτερικού για τον υπεύθυνο οπτικό πρακτικής άσκησης

3.

Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος

Σε περίπτωση εταιρείας την σύμβαση υπογράφουν ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με την σφραγίδα και ο
υπεύθυνος πτυχιούχος οπτικός. Κάθε επιχείρηση μπορεί να εκπαιδεύει μέχρι δύο σπουδαστές για 2μηνη άσκηση

Εκ της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης

