
ΠΤΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 

1. Η Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ πραγματοποιείται από τους/τις τεταρτοετείς και επί 

πτυχίω φοιτητές/τριες του Τμήματος σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς της 

ημεδαπής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις ειδικές διατάξεις για τα 

Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα και τον παρόντα Εσωτερικό 

Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. 

2. Ο παρών εσωτερικός κανονισμός εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση ως προς το σκέλος 

των ακαδημαϊκών κριτηρίων, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών ρυθμίσεων που 

απορρέουν ιδίως από τις διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας και την τυχόν 

υπάρχουσα πράξη χρηματοδότησης. 

3. Τη γενική  μέριμνα για την ορθή λειτουργία της Πρακτικής Άσκησης έχει το οικείο 

Τμήμα σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Το Τμήμα ενημερώνει το 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για τον αριθμό των φοιτητών που εκπονούν Πρακτική 

Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ ετησίως στο Τμήμα, ώστε να τηρούνται συγκεντρωτικά 

στατιστικά στοιχεία των ασκούμενων φοιτητών/τριών στο ΕΚΠΑ. Το Γραφείο 

Πρακτικής Άσκησης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τη χρηματοδότηση, 

αναλαμβάνει επιπρόσθετες δραστηριότητες διοικητικού, γραμματειακού και 

υποστηρικτικού χαρακτήρα, όπως είναι η υποστήριξη της επικοινωνίας με φορείς 

απασχόλησης, η εξυπηρέτηση των φοιτητών/τριών, η τήρηση αρχείου Πρακτικής 

Άσκησης ανά Τμήμα, καθώς και η τήρηση συγκεντρωτικών καταστάσεων των 

συμμετεχόντων φοιτητών ανά Τμήμα.  

4. Η Συνέλευση του Τμήματος, σύμφωνα με τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, ορίζει 

έναν ή περισσότερους διδάσκοντες ως Ακαδημαϊκούς Επόπτες Πρακτικής Άσκησης 

ΕΣΠΑ για τους ασκούμενους προπτυχιακούς φοιτητές του οικείου τμήματος. Ο/Οι 

Επόπτης/τες έχει/ουν την ακαδημαϊκή επίβλεψη και αναλαμβάνει/ουν τον 

συντονισμό των συμβαλλομένων μερών.  Η Συνέλευση του Τμήματος έχει τη 

δυνατότητα να εξειδικεύσει με απόφασή της αυτή τη διαδικασία της ακαδημαϊκής 

επίβλεψης.  

5. Μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης, ο Ακαδημαϊκός Επόπτης αξιολογεί την 

επίδοση του φοιτητή. Η αξιολόγηση βασίζεται σε γραπτή εργασία που καταθέτει ο 

φοιτητής (φάκελος καταγραφών και αυτοαξιολόγηση/αναστοχασμός). Για την 

αξιολόγηση του φοιτητή λαμβάνεται υπόψη και η Έκθεση Επίδοσης του Ασκούμενου 

φοιτητή από τον Φορέα Απασχόλησης. Στον φοιτητή απονέμεται ένας βαθμός στην 

κλίμακα 0-10 και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (8 ECTS), όπως αυτές ορίστηκαν 

από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Ο βαθμός και οι πιστωτικές μονάδες δεν 

προσμετρώνται για τη λήψη πτυχίου και εμφανίζονται ως συμπληρωματικό 

στοιχείο στο Παράρτημα Διπλώματος. 

6. Για την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ, το Πανεπιστήμιο συνάπτει 

τετραμερή σύμβαση υπό τον τίτλο: «Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης 

ΕΚΠΑ- ΠΤΔΕ» με τον εκάστοτε Ιδιωτικό ή Δημόσιο Φορέα που απασχολεί φοιτητές 

του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ. (Το πρότυπο 

σχέδιο σύμβασης συντάσσεται και διανέμεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης) 

7. Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης εκδίδεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα 

αντίτυπα και υπογράφεται αντιστοίχως από τα 4 συμβαλλόμενα μέρη (ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ- 



Επιστημονικό Υπεύθυνο ΠΤΔΕ- Φορέα Απασχόλησης- Ασκούμενο Φοιτητή). Τα δύο 

πρωτότυπα αντίτυπα κατατίθενται στους εκάστοτε ασκούμενους φοιτητές και στους 

Φορείς Απασχόλησης, ενώ τα άλλα δύο πρωτότυπα αντίτυπα κρατούνται στο αρχείο 

του ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ και από τον υπεύθυνο ακαδημαϊκό επόπτη Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ 

του ΠΤΔΕ. 

8. Για την πρακτική άσκηση που θα εκπονηθεί μέσω ΕΣΠΑ μετά τη δημοσίευση του 

παρόντος συντάσσονται συμφωνητικά σύμφωνα με τις τυχόν ειδικές ρυθμίσεις που 

απορρέουν από την πράξη χρηματοδότησης ή τις τυχόν ειδικές διατάξεις της 

ασφαλιστικής νομοθεσίας.  

9. Η Συνέλευση του Τμήματος εγκρίνει την προκήρυξη, ορίζει ρητά τη διαδικασία 

επιλογής των φοιτητών  (κριτήρια επιλογής), και επικυρώνει τη διαδικασία επιλογής 

τους και τον τελικό πίνακα κατάταξης. 

9.1.Η προκήρυξη αναρτάται στην κεντρική ιστοσελίδα του Τμήματος, στον Πίνακα 

Ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του μαθήματος Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ στην 

οποία έχει πρόσβαση ο Ακαδημαϊκός Επόπτης της Πρακτικής Άσκησης. 

9.2. Ο τρόπος υπολογισμού των μορίων για την αξιολόγηση των υποψηφίων 

αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

 

Οι φοιτήτριες/ές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις 

προκρίνονται, επίσης, με βάση τα παραπάνω κριτήρια. 

9.3 Με βάση τα παραπάνω κριτήρια ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος κατατάσσει τους 

υποψήφιους σε φθίνουσα σειρά. Η κατάταξη αυτή ελέγχεται από την Τριμελή 

Επιτροπή Αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης. Η Τριμελής Επιτροπή συντάσσει την 

τελική κατάταξη των υποψηφίων. Τα αποτελέσματα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 

τμήματος, στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στην η-τάξη. 

9.4. Κατά της κατάταξης που ανακοινώνεται, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να 

καταθέσουν ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών. Σε 

περίπτωση ύπαρξης ενστάσεων αυτές εξετάζονται από την τριμελή επιτροπή 

ενστάσεων Πρακτικής Άσκησης, η οποία ορίζεται από τη ΓΣ του ΠΤΔΕ μετά από 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου  Αριθμός Μορίων  Μέγιστος Αριθμός 
Μορίων 

1. Εξάμηνο φοίτησης 
(μεγαλύτερο ή ίσο του 7ου 
εξαμήνου) 

7ο και 8ο εξάμηνα: 20 μόρια 
(9ο εξάμηνο και πάνω: 30 
μόρια) 

30 μόρια 

2. Μέσος όρος βαθμολογίας 
στα μαθήματα που 
υποστηρίζουν την 
πρακτική άσκηση 2ου και 
3ου έτους 

Μ.Ο βαθμ. 3 μαθημάτων  x 5 50 μόρια 

3. Τρέχων Μ.Ο. βαθμολογίας 5 έως 6,49 = 5 μόρια 
6,5 έως 8,49 = 10 μόρια 
8,50 έως 10 = 20 μόρια 

20 μόρια 

 ΑΝΩΤΑΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ  100 ΜΟΡΙΑ 



εισήγηση του Ακαδημαϊκού Επόπτη της Πρακτικής Άσκησης. Τα μέλη της Επιτροπής 

Ενστάσεων  δεν μπορούν να είναι παράλληλα και μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

 

10. Η συνολική διάρκεια της άσκησης ορίζεται από την ίδια τη Σύμβαση και η ημερήσια 

και εβδομαδιαία κατανομή των ωρών, καθώς και το περιεχόμενό της ορίζεται μέσα 

από τη συνεργασία ακαδημαϊκού υπεύθυνου, φοιτητή και φορέα υλοποίησης. 


