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TEΑΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 
(Επικαιροποιήθηκε στην 18η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής την 

Προσχολική Ηλικία της 4ης Ιουλίου 2022) 

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. Απαραίτητη προϋπόθεση για να 

πραγματοποιήσει ένας φοιτητής πρακτική άσκηση και να λάβει τη σχετική 

αποζημίωση είναι: α) να μην έχει συμμετάσχει ξανά στο πρόγραμμα πρακτικής 

άσκησης ως φοιτητής του ιδίου Τμήματος ή άλλου Τμήματος του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και β) να διατηρεί τη φοιτητική ιδιότητα 

καθ’ όλη τη διάρκεια πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης.  

 

2. Η Πρακτική Άσκηση προσφέρεται ως μάθημα Ελεύθερης Επιλογής με κωδικό 

μαθήματος 82907 και βαθμολογείται στην κλίμακα 0-10. Στην Πρακτική Άσκηση 

αντιστοιχούν 8 ECTS (απόφαση της 7ης/16-1-2020 Συνέλευσης). Η βαθμολογία και τα 

αντίστοιχα ECTS σημειώνονται στο παράρτημα του πτυχίου του φοιτητή και δεν 

συνυπολογίζονται στη γενική βαθμολογία ούτε στο σύνολο των πιστωτικών 

μονάδων για την απόκτηση πτυχίου. 

 

3. 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. 

 

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

έναν ή περισσότερους διδάσκοντες ως Επιστημονικό Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης 

ΕΣΠΑ για τους/τις ασκούμενους/ες προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες του οικείου 

τμήματος. Ο/Οι Επόπτης/τες έχει/ουν την ακαδημαϊκή επίβλεψη και αναλαμβάνει 

τον συντονισμό των συμβαλλομένων μερών.  Η Συνέλευση του Τμήματος έχει τη 

δυνατότητα να εξειδικεύσει με απόφασή της αυτή τη διαδικασία της ακαδημαϊκής 

επίβλεψης. 

 

6. Μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος αξιολογεί την 

επίδοση του/της φοιτητή/τριας. Η αξιολόγηση βασίζεται σε γραπτή εργασία που 

καταθέτει ο/η φοιτητής/τρια (φάκελος καταγραφών και αυτοαξιολόγηση/ 

αναστοχασμός). Για την αξιολόγηση του/της φοιτητή/τριας λαμβάνεται υπόψη και 

η Έκθεση Επίδοσης του Ασκούμενου φοιτητή από τον Φορέα Απασχόλησης. 

Στον/στην φοιτητή/τρια 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. 

Η επιτυχής ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης τεκμηριώνεται με την προσκόμιση 

πέντε (5) Παραδοτέων, τα οποία κατατίθενται στο ΓΡΑΠΑΣ: 

1. Βεβαίωση εκτέλεσης της Πρακτικής Άσκησης υπογεγραμμένη και σφραγισμένη 

από τον Φορέα, 

2. Βεβαίωση εκτέλεσης της Πρακτικής Άσκησης υπογεγραμμένη από τον 

Επιστημονικό Υπεύθυνο, 

3. Έκθεση Αξιολόγησης του Φοιτητή από τον Επόπτη του Φορέα, 

4. Έκθεση Πεπραγμένων του Φοιτητή, 

5. Απογραφικό Δελτίο Εισόδου και Εξόδου (ηλεκτρονική κατάθεση). 

H Βαθμολογία των φοιτητών/τριών αναρτάται στο my studies και η σχετική 

βεβαίωση βαθμολόγησης αποστέλλεται στο ΓΡΑΠΑΣ. 

 

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

τετραμερή σύμβαση υπό τον τίτλο: «Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης 

ΕΚΠΑ- ΤΕΑΠΗ» 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). 

 

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

αντίτυπα και υπογράφεται αντιστοίχως από τα 4 συμβαλλόμενα μέρη (ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ- 
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Επιστημονικό Υπεύθυνο ΤΕΑΠΗ- 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 ΤΕΑΠΗ. 

9. 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. Οι φοιτητές/τριες πρέπει να τηρούν τους όρους και τις 

συνθήκες απασχόλησής τους, όπως έχουν συμφωνηθεί με τον εκάστοτε φορέα, και 

να ενημερώνουν τον Επιστημονικό Υπεύθυνο για την απασχόλησή τους στον φορέα. 

 

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

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

επιλογής τους και τον τελικό πίνακα κατάταξης.  

10.1.Η προκήρυξη αναρτάται στην κεντρική ιστοσελίδα του Τμήματος, στον 

Πίνακα Ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του μαθήματος Πρακτική Άσκηση 

ΕΣΠΑ στην οποία έχει πρόσβαση ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Πρακτικής 

Άσκησης. Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα 

υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος 

(https://eprotocol.uoa.gr/) με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με 

την προκήρυξη. 

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

αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

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 

 ΑΝΩΤΑΤΗ 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

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

παθήσεις προκρίνονται, επίσης, με βάση τα παραπάνω κριτήρια. 

 

10.3 Με βάση τα παραπάνω κριτήρια ο Επιστημονικός Υπεύθυνος κατατάσσει 

τους/τις υποψήφιους/ες σε φθίνουσα σειρά. Η κατάταξη αυτή ελέγχεται από την 

Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης της Πρακτικής ‘Ασκησης. Η Τριμελής Επιτροπή 

συντάσσει την τελική κατάταξη των υποψηφίων. Τα αποτελέσματα αναρτώνται 

στην ιστοσελίδα του τμήματος, στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στην η-τάξη. 

 

10.4. Κατά της κατάταξης που ανακοινώνεται, οι υποψήφιοι/ες 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 ΤΕΑΠΗ 

μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου της Πρακτικής Άσκησης. Τα 

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

Επιτροπής Αξιολόγησης. 

 

11. 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/τριας και 

φορέα υλοποίησης. 

Εργοδότης του Προγράμματος είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του 

ΕΚΠΑ. Προβλέπεται αποζημίωση των Φοιτητών η οποία εξαρτάται από τη διαθέσιμη 

χρηματοδότηση του Προγράμματος, καθώς και ασφαλιστική κάλυψη έναντι 

εργατικού ατυχήματος  η οποία ισούται με 10,11 ευρώ ανά μήνα (ήτοι το 1/12 της 

τελευταίας ασφαλιστικής κλάσης). 

Ως προς την ασφαλιστική κάλυψη των Φοιτητών κατά τη διάρκεια της Πρακτικής 

Άσκησης, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις: 

Άρθρο 53ν.4009/2011 (όπως  η περ.α' της παρ.1 αντικαταστάθηκε με το αρθ.31 

παρ.3,ν.4452/2017-Α17): 

«α) Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί Φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που 

δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται 

πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας 

(Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ'ανάλογη εφαρμογή του Άρθρου 33 του ν. 

4368/2016(Α' 83). Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής της 

περίθαλψης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας. 
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12. Άδειες 

· Ο/Η ασκούμενος/η δικαιούται να απουσιάζει 1 ημέρα / μήνα κατά τη διάρκεια της 

Πρακτικής του/της Άσκησης. 

· Οι μέρες απουσίας μπορεί να αφορούν είτε προσωπικούς λόγους, είτε λόγους 

υγείας, είτε εκπαιδευτικές υποχρεώσεις (π.χ. εξετάσεις). 

· Ο/Η ασκούμενος/η μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ημέρες απουσίας είτε τμηματικά 

είτε συνολικά. 

· Εάν χρειάζεται για σοβαρό λόγο να απουσιάσει από την Πρακτική Άσκηση 

περισσότερες από τις προαναφερόμενες ημέρες, θα πρέπει να επικοινωνήσει ΑΜΕΣΑ 

με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. 

· Θα πρέπει να ενημερώσει για την απουσία του/της 2 ημέρες νωρίτερα το Γραφείο 

Πρακτικής Άσκησης και φυσικά το Φορέα Υποδοχής. Σε περίπτωση που δεν 

ενημερώσει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης δύο ημέρες νωρίτερα και έπειτα από 

έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο/η φοιτητής/τρια απουσιάζει από το Φορέα Υποδοχής, η 

απουσία αυτή θα θεωρείται αδικαιολόγητη και θα αποτελεί λόγο ακύρωσης της 

σύμβασης 
 


