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Χρήσιμοι όροι 
Πρακτική Άσκηση. Η συμμετοχή των φοιτητών/τριών του Τ.Η.Η.Μ. στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης είναι 

προαιρετική και μπορούν να συμμετέχουν μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Η Πρακτική 

Άσκηση έχει διάρκεια δύο μηνών και είναι συνεχής με πλήρη απασχόληση.   

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης. Τριμελής επιτροπή από μέλη ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ που ορίζεται από τη Συνέλευση του 

Τ.Η.Η.Μ. και έχει την ευθύνη για την ακαδημαϊκή επίβλεψη για την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του 

Τμήματος. Η Συνέλευση του Τ.Η.Η.Μ. ορίζει επίσης έναν εκ των μελών της εν λόγω επιτροπής ως Πρόεδρό της 

και Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης. 

Επιτροπή Ενστάσεων. Τριμελής επιτροπή από μέλη ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ που ορίζεται από την Συνέλευση του Τ.Η.Η.Μ.  

που εξετάζει τις ενστάσεις των φοιτητών που δεν επιλέγονται για την πραγματοποίησης της.  

Επόπτες Πρακτικής Άσκησης. Μέλη ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ που επιβλέπουν έναν/μία ή περισσότερους/ες φοιτητές/τή-

τριες. 

Φορέας Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης (ΦΥΠΑ). Κάθε οργανισμός ιδιωτικός ή δημόσιος που μπορεί να απα-

σχολήσει φοιτητές/τήτριες για Πρακτική Άσκηση.  

Επόπτης Φορέα Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης (ΦΥΠΑ). Επιστήμονας απόφοιτος ΑΕΙ με ειδίκευση σχετική με 

το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης, ο οποίος επιβλέπει το έργο της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/τριών 

στον φορέα απασχόλησης. 
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1. Γενικά 
Η πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών του Τ.Η.Η.Μ. πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 5-ετούς προπτυχιακού 

προγράμματος σπουδών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για την ορθή λειτουργία της Πρακτικής 

Άσκησης, συμπεριλαμβανομένων των ακαδημαϊκών κριτηρίων αξιολόγησής της, τη γενική μέριμνα φέρει το 

Τμήμα, το οποίο συνεπικουρείται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΠΑΔΑ στο πλαίσιο της παροχής 

συμβουλών και τεχνογνωσίας. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα ενημερώνει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για 

τον αριθμό των φοιτητών/τριών που εκπονούν Πρακτική Άσκηση ετησίως στο Τμήμα, ώστε να τηρούνται 

συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία των ασκούμενων φοιτητών στο ΠΑΔΑ, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης. 

Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιείται σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, με χρηματοδότηση είτε από το 

πρόγραμμα ΕΣΠΑ ή από τον ίδιο τον φορέα Πρακτικής Άσκησης ή αμισθί (εάν υπάρχει ανάλογη έγκριση από την 

Επιτροπή ΠΑ). 

Ο παρών εσωτερικός κανονισμός εξειδικεύει την Πρακτική Άσκηση για φοιτητές/τήτριες που δεν επιθυμούν ή 

δεν επιλεγούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.  

Οι ηλεκτρονικοί πόροι του προγράμματος ΕΣΠΑ του Τμήματος Η.Η.Μ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

(eee.uniwa.gr) και του ΠΑΔΑ (practice.uniwa.gr) είναι διαθέσιμοι για τους φοιτητές.  

2. Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης 
1. Η Συνέλευση του Τ.Η.Η.Μ. ορίζει τριμελή Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, η οποία έχει την ευθύνη για την 

ακαδημαϊκή επίβλεψη και για τον συντονισμό των συμβαλλομένων μερών για την Πρακτική Άσκηση των 

φοιτητών/τριών του Τμήματος. Ένα μέλος της επιτροπής ορίζεται, από τη συνέλευση του τμήματος, ως 

πρόεδρος της επιτροπής και συγχρόνως υπεύθυνος και συντονιστής της πρακτικής άσκησης. Η θητεία της 

Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης είναι διετής και τα μέλη της δεν δικαιούνται αμοιβή για τη συμμετοχή τους σε 

αυτήν. 

2. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης είναι υπεύθυνη για κάθε θέμα σχετικό με την Πρακτική Άσκηση των 

φοιτητών/τριών του τμήματος και εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος για σχετικά θέματα, όταν απαιτείται. 

Ειδικότερα μεριμνά μεταξύ άλλων για:  

α. την αναζήτηση και γνωστοποίηση θέσεων Πρακτικής Άσκησης, 

β. την αξιολόγηση της καταλληλότητας των Φορέων Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης,  

γ. την ενημέρωση των ΦΥΠΑ (Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα), στους οποίους ασκούνται οι 

φοιτητές/τήτριες, για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, καθώς και για τα ονόματα των 

φοιτητών/τριών που θα ασκηθούν σε αυτούς. 

δ. την ενημέρωση και καθοδήγηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος για τις διαδικασίες που πρέπει 

να ακολουθήσουν για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης. 

ε. την αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης και την ενημέρωση της γραμματείας του Τμήματος για την 

επιτυχή ή μη ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης του κάθε ασκούμενου/νης φοιτητή/φοιτήτριας.  

στ. τη μοριοδότηση των αιτήσεων των φοιτητών/τριών, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος 

κανονισμού, και την υποβολή σχετικής εισήγησης προς τη Συνέλευση του Τμήματος για την αποδοχή ή 

απόρριψη των αιτήσεων. 

 

http://eee.uniwa.gr/
https://uniwagr-my.sharepoint.com/personal/petef_uniwa_gr/Documents/Lessons/PDA%252520-%252520%2525CE%2525A0%2525CF%252581%2525CE%2525B1%2525CE%2525BA%2525CF%252584%2525CE%2525B9%2525CE%2525BA%2525CE%2525AE%252520%2525CE%2525AC%2525CF%252583%2525CE%2525BA%2525CE%2525B7%2525CF%252583%2525CE%2525B7/%2525CE%25259A%2525CE%2525B1%2525CE%2525BD%2525CE%2525BF%2525CE%2525BD%2525CE%2525B9%2525CF%252583%2525CE%2525BC%2525CE%2525BF%2525CE%2525AF%252520%2525CE%2525BA%2525CE%2525B1%2525CE%2525B9%252520%2525CE%2525B5%2525CE%2525B3%2525CE%2525BA%2525CF%252581%2525CE%2525AF%2525CF%252583%2525CE%2525B5%2525CE%2525B9%2525CF%252582%252520%2525CE%2525B1%2525CF%252585%2525CF%252584%2525CF%25258E%2525CE%2525BD/practice.uniwa.gr
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3. Ορισμός ακαδημαϊκών και εργασιακών απαιτήσεων και υποχρεώ-
σεων των συμβαλλόμενων μερών. 

1. Η συμμετοχή των φοιτητών/τριών του Τμήματος στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης είναι προαιρετική 

και μπορούν να συμμετέχουν μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Η Πρακτική Άσκηση έχει 

ενταχθεί ως προαιρετικό μάθημα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τ.Η.Η.Μ. και αντιστοιχεί 

σε 5 μονάδες ECTS.  

2. Η Πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών του Τ.Η.Η.Μ. έχει διάρκεια δύο μηνών και είναι συνεχής με πλήρη 

απασχόληση.  

3. Για να συμμετέχουν οι φοιτητές/τήτριες του Τ.Η.Η.Μ. στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, θα πρέπει να 

έχουν ολοκληρώσει  το 8ο τυπικό εξάμηνο των σπουδών τους και να έχουν περατώσει επιτυχώς τουλάχιστον 

όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα των έξι πρώτων εξαμήνων του τυπικού Προγράμματος Σπουδών του 

Τμήματος.  

4. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε συνεργασία με Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης (ΦΥΠΑ) 

από τον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα. Η διοίκηση των Φορέων Υποδοχής, στους οποίους ασκούνται οι 

φοιτητές/τήτριες, υποχρεούται, στο πλαίσιο της κοινωνικής τους αποστολής, να συμβάλλει κατά τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο στην αρτιότερη εκπαίδευση των ασκουμένων. 

5. Τα καθήκοντα της εργασίας του/της φοιτητή/τήτριας κατά την Πρακτική Άσκηση πρέπει να είναι σχετικά 

με τα γνωστικά αντικείμενα των σπουδών του Ηλεκτρολόγου & Ηλεκτρονικού Μηχανικού. Ο ΦΥΠΑ πρέπει 

να ορίζει για κάθε φοιτητή/τήτρια που δέχεται για Πρακτική Άσκηση έναν/μια υπάλληλό του ως  Επόπτη/τρια 

της Πρακτικής Άσκησης, απόφοιτο ΑΕΙ, ο/η οποίος/α να ικανοποιεί κριτήρια επιστημονικής κατάρτισης και 

επαγγελματικής εμπειρίας στο υπόψη γνωστικό αντικείμενο. Ο/Η Επόπτης/τρια Πρακτικής Άσκησης του 

ΦΥΠΑ επιβλέπει την άσκηση και την επίδοση των ασκουμένων, συνεργάζεται με την Επιτροπή Πρακτικής 

Άσκησης του Τμήματος για την αποτελεσματικότερη άσκηση των φοιτητών/τριών, υποβάλει, στο τέλος της 

άσκησης των φοιτητών/τριών, στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που 

έχει ορίσει το Τμήμα. 

6. Στις περιπτώσεις που ο ΦΥΠΑ δεν ακολουθεί τα οριζόμενα της προηγούμενης παραγράφου ή 

ετεροαπασχολεί τους ασκούμενους, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης 

του Τμήματος να διακοπεί η άσκηση στο συγκεκριμένο Φορέα Υποδοχής. Στην περίπτωση αυτή ο 

φοιτητής/τήτρια έχει δικαίωμα να κάνει νέα αίτηση πρακτικής άσκησης και να τοποθετηθεί σε άλλο ΦΥΠΑ. 

7. Αν κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ο/η ασκούμενος/η διαπιστώσει ότι δεν απασχολείται σε 

θέματα της ειδικότητάς του/της υπό την ευρεία έννοια, οφείλει να το δηλώσει εγγράφως, τόσο στον/ην 

επόπτη/τρια που έχει ορισθεί για τον ΦΥΠΑ, όσο και στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, η 

οποία αποφασίζει αν συντρέχει λόγος αλλαγής θέσης ή όχι και σε καταφατική περίπτωση συνεργάζεται με 

τον/ην Υπεύθυνο/η Πρακτικής Άσκησης του ΦΥΠΑ για την τοποθέτηση του/ης ασκούμενου/ης σε άλλη θέση. 

8. Για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης το Τμήμα συνάπτει σύμβαση υπό τον τίτλο: «Ιδιωτικό 

Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης Φοιτητή/τήτριας ΠΑΔΑ - Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών» με τον εκάστοτε Φορέα/Επιχείρηση υποδοχής που απασχολεί φοιτητές/τήτριες του Τμήματος 

στο πλαίσιο του Προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης (το πρότυπο σχέδιο σύμβασης βρίσκεται στον 

ιστότοπο του τμήματος eee.uniwa.gr). Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης εκδίδεται σε τρία (3) 

αντίτυπα και υπογράφεται αντιστοίχως από τα τρία συμβαλλόμενα μέρη (Πρόεδρο Τ.Η.Η.Μ.,  ΦΥΠΑ, 
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Ασκούμενο/νη Φοιτητή/τήτρια). Το αντίτυπο του Τμήματος κρατείται από τη Γραμματεία στον φάκελο 

του/της φοιτητή/τήτριας. 

9. Στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας ο Φορέας Υποδοχής οφείλει να διευκολύνει τον/την ασκούμενο/νη 

φοιτητή/τήτρια ύστερα από τεκμηριωμένη αίτηση απουσίας του κατά τις ημέρες των εξετάσεων ή για τη 

συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις ή σε κάθε άλλη  περίπτωση  που  είναι  απαραίτητη  η  παρουσία  

του/της  φοιτητή/τήτριας  στο  Τμήμα, χωρίς να γίνεται κατάχρηση του δικαιώματος αυτού από την πλευρά 

του/της φοιτητή/τήτριας.  

4. Διαδικασία υποβολής αίτησης για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης- 
Δικαιολογητικά 

Οι φοιτητές/τήτριες που ενδιαφέρονται για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης μπορούν να υποβάλλουν αίτηση 

κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται από το Τμήμα, τυπικά στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η 

αίτηση που υποβάλλεται από τον υποψήφιο πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης, σύμφωνα με το αναρτημένο στην ιστοσελίδα του τμήματος 

πρότυπο, πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη. 

2. Πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία του/της φοιτητή/τήτριας. 

3. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (motivation letter). 

5. Κριτήρια επιλογής φοιτητών/τριών για πρακτικής άσκησης 
Οι αιτήσεις των φοιτητών/τριας μοριοδοτούνται από την Επιτροπή Πρακτικής  Άσκησης του Τμήματος σύμφωνα 

με τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

 ΑΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ Αρ. Μορίων 

1 
Εξάμηνο φοίτησης (θα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερο ή ίσο του 8ου εξαμήνου) 

Από 8ο έως 10ο εξάμηνο: 30 μόρια 

Από 11ο έως 12ο εξάμηνο: 25 μόρια 

Από το 13ο και μετά: 20 μόρια 

30 

2 

Αριθμός Μαθημάτων ή σύνολο ECTS του 

τυπικού προγράμματος σπουδών που ο/η 

φοιτητής/τρια έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 

(Αριθμός Μαθημάτων)/ 54 ή ECTS / 270 × 

40 μόρια 
40 

3 Μέσος όρος βαθμολογίας 

Άριστα: 15 

Λίαν Καλώς: 10 

Καλώς: 5 

15 

4 
Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

(motivation letter) 
0 έως 15 μόρια 15 

Συνολική Ανώτατη Μοριοδότηση:      100 

 

• Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται ο/η φοιτητής/φοιτήτρια με το μεγαλύτερο 

αριθμό μορίων στο πρώτο (1) κριτήριο. 
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• Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, προηγείται ο/η φοιτητής/φοιτήτρια με το   μεγαλύτερο 

αριθμό μορίων στο τρίτο (3) κριτήριο. 

• Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, πραγματοποιείται κλήρωση. 
 

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης συντάσσει πρακτικό με τα αποτελέσματα της μοριοδότησης και της επιλογής 

των υποψηφιοτήτων, τα οποία αναρτώνται άμεσα με ευθύνη της στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Εντός 5 

ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων επιλογής, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα 

άσκησης ένστασης, η οποία εξετάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων υποψηφίων φοιτητών/τριών του Τμήματος 

που συντάσσει σχετικό πρακτικό το οποίο υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος. Τα τελικά αποτελέσματα 

επιλογής φοιτητών/τριών, όπως αυτά προκύπτουν από τις σχετικές έγγραφες εισηγήσεις των επιτροπών 

αξιολόγησης υποψηφιοτήτων και ενστάσεων, επικυρώνονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  

Σε κάθε περίπτωση ο τελικός πίνακας εγκεκριμένων αιτήσεων φοιτητών/τριών για πρακτική άσκηση αναρτάται 

άμεσα, με ευθύνη της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης, στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Το σχετικό απόσπασμα 

της Πράξης της Συνέλευσης του Τμήματος κοινοποιείται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.  

 

5. Πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης 
Ο Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης κατευθύνει τους/τις φοιτητές/τήτριες στην αναζήτηση φορέα. Κατάλογος με 

προτεινόμενους φορείς μπορεί να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Οι φοιτη-

τές/τήτριες ενθαρρύνονται να αναζητούν μόνοι τους φορείς πρακτικής άσκησης εντός και εκτός Αττικής. Συστή-

νεται η εγγραφή στην ιστοσελίδα “ATLAS”. 

Οι φοιτητές/τήτριες δηλώνουν ηλεκτρονικά στην Επιτροπή ΠΑ τον φορέα, όπου επιθυμούν να κάνουν Πρακτική 

Άσκηση. Οι φορείς θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης. 

Οι φοιτητές/τήτριες συγκεντρώνουν τα απαραίτητα έγγραφα για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης:  

• Βεβαίωση αποδοχής από τον Φορέα Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης. 

• Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης εκτός ΕΣΠΑ. Υπάρχουν δύο τύποι συμβάσεων: 

o Σύμβαση πρακτικής άσκησης εκτός ΕΣΠΑ με ασφάλιση ΦΥΠΑ  

o Σύμβαση πρακτικής άσκησης εκτός ΕΣΠΑ με ασφάλιση ΠΑΔΑ  

• Μόνο για δημόσιους φορείς πρακτικής άσκησης: Απογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων. Ζητείται 

από το γραφείο μισθοδοσίας του ΠΑΔΑ, προκειμένου να ασφαλιστεί ο/η φοιτητής/τήτρια από το ΠΑΔΑ. 

 

6. Ολοκλήρωση και Αξιολόγηση Πρακτικής άσκησης  
Μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης και σε διάστημα το αργότερο ενός (1) μηνός από την περάτωσή της, ο 
ασκούμενος/η φοιτητής/τήτρια υποχρεούται να προσκομίσει στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης μέσω της 
γραμματείας του τμήματος τα ακόλουθα έντυπα:  

1. Τα μηνιαία παρουσιολόγια (1 έντυπο/ημερολογιακό μήνα άσκησης) που αφορούν το διάστημα από την 
ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής Άσκησης μέχρι και τη λήξη της. Ο/Η φοιτητής/τήτρια πρέπει να 
υπογράφει καθημερινά στα μηνιαία παρουσιολόγια άσκησης κατά την ώρα προσέλευσης και την ώρα 
αναχώρησης. Ο/Η Επόπτης/τρια που έχει οριστεί από τον ΦΥΠΑ βεβαιώνει σε μηνιαία βάση ενυπόγραφα 
την παρουσία του ασκούμενου/νης φοιτητή/τήτριας. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας, ο ΦΥΠΑ 
ενημερώνει άμεσα τον  Επόπτη μέλος ΔΕΠ.  
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2. Την έκθεση πεπραγμένων του ασκούμενου φοιτητή όπου αναφέρεται αναλυτικά η ενασχόλησή του με το 
αντικείμενο, οι τεχνικές στις οποίες εκπαιδεύτηκε, τα πειράματα που πραγματοποίησε, κλπ. Η έκθεση 
πεπραγμένων συντάσσεται και υπογράφεται από τον ασκούμενο/νη φοιτητή/τήτρια και τον/ην επόπτη/τρια 
του ΦΥΠΑ. 

3. Το φύλλο αξιολόγησης που υπογράφεται από τον ασκούμενο/νη, όπου ο φοιτητής/τήτρια διατυπώνει τις 
εμπειρίες και τις εντυπώσεις του από το φορέα υποδοχής κατά το διάστημα της άσκησής του  

4. Τη βεβαίωση εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης με το ακριβές διάστημα εκπόνησής της, υπογεγραμμένη 
από το/η νόμιμο/η εκπρόσωπο του φορέα υποδοχής. 

5. Την έκθεση επίδοσης/αξιολόγησης του ασκούμενου/νης φοιτητή/τήτριας από επόπτη ΦΥΠΑ.  

6. Το απογραφικό δελτίο της πρακτικής σύμφωνα με το πρότυπο που έχει διαμορφωθεί από το γραφείο 
πρακτικής άσκησης του ΠΑΔΑ.  

7. Απόδειξη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από τον ΦΥΠΑ ή αντίγραφο ατομικής καρτέλας ενσήμων 
του/της φοιτητή/τήτριας, στην οποία να φαίνονται οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές κατά τη 
διάρκεια της πρακτικής άσκησης. 
 

Το πρότυπο του βιβλίου Πρακτικής Άσκησης καθώς και των απαραίτητων εγγράφων βρίσκονται στον ιστότοπο 
του Τμήματος (eee.uniwa.gr). 
 
Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης με βάση τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμπληρώνει την έκθεση αξιολόγησης 
της πρακτικής άσκησης και βεβαιώνει αν ο/η φοιτητής/τήτρια έχει εκπληρώσει επιτυχώς ή όχι τις σχετικές 
υποχρεώσεις του. Κατά την αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης η Επιτροπή αν το κρίνει απαραίτητο μπορεί να 
καλέσει σε προφορική συνέντευξη τον/την φοιτητή/τήτρια. Η έκθεση αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης 
διαβιβάζεται υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη της Επιτροπής στη γραμματεία του τμήματος, η οποία την 
αρχειοθετεί στο φάκελο του/της φοιτητή/τήτριας και ενημερώνει το φοιτητολόγιο. 
 

7. Αποζημίωση και ασφάλιση των φοιτητών. 
1. Η αποζημίωση του/της φοιτητή/τήτριας, η οποία καταβάλλεται πάντοτε μετά την ολοκλήρωση της 
Πρακτικής Άσκησης, βαρύνει το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή από Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα) ή το Φορέα Υποδοχής. Στην αποζημίωση του/της φοιτητή/τήτριας περιλαμβάνονται και οι 
εκάστοτε ασφαλιστικές εισφορές. 
 
2. Ως προς την ασφαλιστική κάλυψη των φοιτητών κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης, ισχύουν οι 
ακόλουθες διατάξεις: Άρθρο 53, παρ. 1, ν. 4009/2011, Άρθρο 13 του ν. 2640/1998, Άρθρο 10 παρ. 2 ν. 
2217/1994, Άρθρο 15 παρ. 10 του Ν. 3232/04 και η με αριθμό 44/2004 Εγκύκλιος του ΙΚΑ. Η ασφαλιστική 
εισφορά του ασκούμενου ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί του ισχύοντος κάθε φορά ημερομισθίου του 
ανειδίκευτου εργάτη. Η  ασφαλιστική  εισφορά  (1%)  του  ασκούμενου  βαρύνει εξ’ολοκλήρου  τον εργοδότη  
του  (Εκπαιδευτικό  Ίδρυμα  που  σπουδάζει  ο  φοιτητής  ή το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  ή  το Φορέα  
Υποδοχής). 
 
3. Η αποζημίωση του/της φοιτητή/τήτριας που καταβάλλεται από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό ή Επιχειρησιακό Πρόγραμμα), καθορίζεται από τη Σύγκλητο βάσει του προϋπολογισμού που 
υπάρχει στο Ίδρυμα. 
 
4. Στην περίπτωση που η αποζημίωση του/της φοιτητή/τήτριας καταβάλλεται από το Φορέα Υποδοχής, τότε 
η ασφαλιστική κάλυψη πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τον επαγγελματικό κίνδυνο δηλαδή 1% επί του 
τεκμαρτού ημερομίσθιου 12ης ασφαλιστικής κλάσης ΕΦΚΑ όπως ισχύει κάθε φορά. 
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5. Οι φοιτητές/τήτριες κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης τους, εκτός από το δικαίωμα αποζημίωσης 
και ασφάλισής τους, δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής. 
 
6. H Πρακτική Άσκηση θα πρέπει να θεωρείται ως εκπαιδευτική διαδικασία όσον αφορά τον/την 
φοιτητή/τρια και εργασιακή όσον αφορά τον Φορέα Υποδοχής. Με τη διττή αυτή ιδιότητα, ο/η 
φοιτητής/τήτρια δε θα εμφανίζεται ως εργαζόμενος υποκείμενος σε τυχόν κατάργηση ειδικών επιδομάτων 
που τυχόν λαμβάνει (π.χ. αναπηρίας, σύνταξη γονέων λόγω θανάτου, κλπ), ενώ ο εργοδότης θα μπορεί να 
εντάσσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση, ως έξοδα μισθοδοσίας της 
επιχείρησής του. 

 

8. Πρακτική Άσκηση εντός του Πανεπιστημίου από φοιτητές/τριες του 
Τμήματος Η.Η.Μ. 
Οι φοιτητές/τριες του Τ.Η.Η.Μ. δύνανται να κάνουν Πρακτική Άσκηση και εντός του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής απασχολούμενοι αποκλειστικά, ή σε συνεργασία με εξωτερικό φορέα, στα Εργαστήριά του. Η επιλογή 

των ασκούμενων φοιτητών/τριών γίνεται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης σε συνεργασία με τον Διευθυ-

ντή του Εργαστηρίου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού. Στην ομάδα αυτή των φοιτη-

τών/τριών περιλαμβάνονται φοιτητές/τήτριες με χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες. 

9. Πρακτική Άσκηση ΦμεΑ και φοιτητών/τητριών με σπάνιες παθήσεις 
 
Οι φοιτητές με χρόνιες παθήσεις πιστοποιούν την πάθησή τους με: 

• πιστοποιητικό αναπηρίας από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), ή 

• με γνωμοδότηση από δημόσιο νοσοκομείο. 

Σε αυτή την κατηγορία φοιτητών/τριών, εφόσον το ζητήσουν, θα υπάρχει κατά προτεραιότητα η δυνατότητα 

Πρακτικής Άσκησης εντός του Ιδρύματος. 

10. Πρακτική Άσκηση φοιτητών/τριών στην Κύπρο 
Οι Κύπριοι/ες φοιτητές/τήτριες μπορούν να κάνουν Πρακτική Άσκηση στη Κύπρο εκτός ΕΣΠΑ. Απαραίτητη είναι 

η ασφάλιση τους για εργατικό ατύχημα.  


