
 
 

 

 

 

 

 

 
 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Εσωτερικός κανονισμός για την Πρακτική Άσκηση μέσω  του 

προγράμματος «Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ» 
 

 

  



 

 

Τ.Η.Η.Μ. - Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ 

ii 

 

Κανονισμός Εσωτερικός κανονισμός για την Πρακτική Άσκηση μέσω  του 
προγράμματος «Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ» 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών 

Σχολή Μηχανικών 

Πανεπιστήμιο  Δυτικής Αττικής 

Σκοπός Η θεσμοθέτηση των κανόνων που διέπουν την Πρακτική ά-
σκηση του Τμήματος Η.Η.Μ. μέσω  του προγράμματος «Πρα-
κτική Άσκηση ΕΣΠΑ». 

Συγγραφή Ομάδα εργασίας μελών ΔΕΠ του Τμήματος, όπως αυτή ορί-
στηκε από τον Πρόεδρο του Τμήματος 

Εποπτεία Επιτροπή ΟΜΕΑ του Τμήματος 

Έγκριση Τμήματος 

Απόφαση Έγκρι-
σης 

Συνέλευση 2/15.02.2022  Θέμα 1ο 

Έκδοση 
Ημερομηνία Έκδοση Παρατηρήσεις 

10/10/2018 1.0 Αρχική έκδοση 

13/2/2019 1.5 1.Εξειδίκευση των προϋποθέ-

σεων Πρακτικής Άσκησης 

των φοιτητών/τριών με χρό-

νιες παθήσεις και αναπηρίες. 

2.Προσθήκη της δυνατότητας 

των φοιτητών με χρόνιες πα-

θήσεις και αναπηρίες να κά-

νουν την πρακτική τους ά-

σκηση με ΕΣΠΑ σε δημό-

σιους φορείς. 

 

14/12/2021 2.0 Εξειδίκευση του κανονισμού 

στις ανάγκες του Τμήματος 

Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρο-

νικών Μηχανικών (Τ.Η.Η.Μ.) 
 

 

Ημερομηνία 

 

Φεβρουάριος 2022 
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Ορολογία 
 

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ): Μια από τις δράσεις του ΕΣΠΑ 

είναι η «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στο 

πλαίσιο της οποίας υλοποιείται το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπι-

στημίου Δυτικής Αττικής», 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης: To γραφείο Πρακτικής Άσκησης που λειτουργεί στους χώ-

ρους Κ3.017  και στο Β024α των Πανεπιστημιουπόλεων του Άλσους Αιγάλεω και του 

Αρχαίου Ελαιώνα αντίστοιχα. 

Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών/τριών (τριμελής επιτροπή μελών 

ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ και οι αναπληρωτές τους). 

Επιτροπή Ενστάσεων των αιτήσεων των φοιτητών/τριών (τριμελής επιτροπή μελών ΔΕΠ 

ή ΕΔΙΠ και οι αναπληρωτές τους διαφορετικά από την Επιτροπή Αξιολόγησης). 

Επιστημονικός Υπεύθυνος προγράμματος Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ. Ο πρόεδρος της 

Επιτροπής Αξιολόγησης  που είναι διοικητικά και οικονομικά υπόλογος για την λειτουρ-

γία του προγράμματος στα πλαίσια του Τμήματος. 

Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος. Αντικαθιστά τον επιστημονικό υπεύθυνο σε 

απουσία του (ο αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης) . 

Φορέας Πρακτικής Άσκησης (ΦΥΠΑ). Κάθε οργανισμός ιδιωτικός ή δημόσιος που έχει 

νόμιμη άδεια λειτουργίας και έχει τουλάχιστον ένα υπάλληλο απόφοιτο ΑΕΙ ή/και ά-

τομο με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 

ATLAS (Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ). Ιστο-

σελίδα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΘ) (https://submit-

atlas.grnet.gr/Default) που διαχειρίζεται τις ΠΑ που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. 

  

https://submit-atlas.grnet.gr/Default
https://submit-atlas.grnet.gr/Default
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1. Εισαγωγή 

Ο παρών εσωτερικός κανονισμός ακολουθεί τις υποδείξεις της εγκυκλίου Αρ. 9697 

21/3/2017 που εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυ-

ναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Μονάδα Β2.2. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο κάθε τμήμα ΑΕΙ θα πρέπει να έχει ένα εσωτερικό κανονισμό 

του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ» ο οποίος κοινοποιείται στο «Γραφείο Πρα-

κτικής Άσκησης» συνοδευόμενος από τα ονόματα της επιτροπής αξιολόγησης των αιτή-

σεων των φοιτητών/τριών και της επιτροπής ενστάσεων επί αυτών. 

2. Απασχολούμενο προσωπικό 

Η Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ συντονίζεται από μέλη του διδακτικού προσωπικού του 

τμήματος και συγκεκριμένα:  

1) Την επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών/τριών (τρία μέλη ΔΕΠ 

ή ΕΔΙΠ). Κάθε μέλος της επιτροπής αξιολόγησης συνοδεύεται από αναπληρω-

ματικό μέλος. Ένα μέλος της επιτροπής αξιολόγησης αποτελεί τον Γραμματέα 

της επιτροπής Πρακτικής Άσκησης. Πρόεδρος της επιτροπής αξιολόγησης εί-

ναι ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος στο Τμήμα. 

2) Την Επιτροπή Ενστάσεων των αιτήσεων των φοιτητών/τριών (τρία μέλη ΔΕΠ ή 

ΕΔΙΠ). Κάθε μέλος της επιτροπής ενστάσεων συνοδεύεται από το αναπληρω-

ματικό του μέλος. Τα μέλη της επιτροπής ενστάσεων είναι διαφορετικά από 

τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης. 

3) Τους Επόπτες της Πρακτικής Άσκησης (μέλη ΔΕΠ και κάθε  άλλο μέλος του 

διδακτικού προσωπικού). Τα ονόματα τους κοινοποιούνται στο γραφείο Πρα-

κτικής Άσκησης του Ιδρύματος μαζί με τα ονόματα των φοιτητών/τριών που 

θα ασκηθούν με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, το χρονικό διάστημα άσκησης και την 

επωνυμία του φορέα. 

 

3. Η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονι-
κών Μηχανικών 

Η συμμετοχή των φοιτητών/τριών του Τμήματος στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης εί-

ναι προαιρετική και μπορούν να συμμετέχουν μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια των σπου-

δών τους. Η Πρακτική Άσκηση έχει ενταχθεί ως προαιρετικό μάθημα του Προγράμματος 

Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Η.Η.Μ. και αντιστοιχεί σε 5 μονάδες ECTS.  

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

συνεχής με πλήρη απασχόληση.  

Για να συμμετέχουν οι φοιτητές/τήτριες του Τ.Η.Η.Μ. στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκη-

σης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το 8ο τυπικό εξάμηνο των σπουδών τους και να 
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έχουν περατώσει επιτυχώς τουλάχιστον το 80% των υποχρεωτικών και επιλογής υποχρε-

ωτικών μαθημάτων των επτά πρώτων εξαμήνων του τυπικού Προγράμματος Σπουδών 

του Τμήματος, δηλαδή 34 από τα 42 μαθήματα. Αν δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις της 

προκήρυξης, τότε μπορούν να συμμετέχουν και φοιτητές/τήτριες που έχουν ολοκληρώ-

σει επιτυχώς τουλάχιστον το 60% των υποχρεωτικών επιλογής υποχρεωτικών μαθημάτων 

των οκτώ πρώτων εξαμήνων του τυπικού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, δηλαδή 

25 από τα 42 μαθήματα. 
 

 

3.1 Τρόπος επιλογής φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση 

1. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος ενημερώνεται για τον αριθμό των     θέσεων Πρακτι-

κής Άσκησης από το Γραφείο ΠΑ. 

2. Εκδίδεται δημόσια προκήρυξη με την οποία καλούνται όσοι φοιτητές/τήτριες ε-

πιθυμούν να κάνουν Πρακτική Άσκηση να δηλώσουν την επιθυμία τους εγκαί-

ρως σε ειδική ιστοσελίδα όπου, εκτός από όνομα, ΑΜ κ.λπ. θα δηλώνουν τα 

στοιχεία επικοινωνίας τους, τον κύκλο σπουδών τους καθώς και δύο προτεινό-

μενους από αυτούς φορείς (εφόσον το επιθυμούν) από τις διαθέσιμους μέσω 

του συστήματος ATLAS. Ο επιστημονικός υπεύθυνος ορίζει το διάστημα υποβο-

λής που προηγείται του ακαδημαϊκού εξαμήνου που θα γίνει η  Πρακτική Ά-

σκηση.  

3. Ειδικά οι ΦμεΑ έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση 
εντός του ιδρύματος ή σε δημόσιους φορείς με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. 

 

4. Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τήτριες αναρτούν σε ειδική ιστοσελίδα τα κά-

τωθι έντυπα: 

a. Αναλυτική Βαθμολογία 

b. Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ. Εκδίδεται μετά από αίτηση του/της 

φοιτητή/τριας από τη Γραμματεία του τμήματος. 

c. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Εκδίδεται από το my.gov. 

d. Πιστοποιητικό φορολόγησης εισοδήματος προηγούμενου φορολογικού 

έτος (Ε1). Εκδίδεται από το Mytaxis.net. 

Τα πιστοποιητικά c,d απαιτούνται για τη μοριοδότηση της αίτησης (κριτήρια 2,3) 

και η μη ύπαρξή τους δεν αποτελεί λόγο απόρριψης της αίτησης.   

5. Η επιτροπή αξιολόγησης ταξινομεί τους/τις φοιτητές/τήτριες που αιτούνται να 

πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ σε πίνακες αξιολόγησης 

με βάση τα παρακάτω: 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Επίδοση – Μέσος 
Όρος Βαθμολογίας 

(70%) 

 
Y * 7,0 

 
Μέγιστη Βαθμολογία: 70 
Ελάχιστη Βαθμολογία: 35 

Μέσος όρος Y βαθ-
μολογίας μαθημά-
των που έχει παρα-
κολουθήσει µε επι-
τυχία ο/η φοιτητής 

/ φοιτήτρια 
 

Παράδειγμα 
10 x 7,0=70, 5 x 7,0=35 

 
 

2. Εισοδηματικά 
(15%) 

 
< 10.000 € ⇨ 15 
> 10.001 € ⇨ 0 

 
Βαθμολογία Κριτηρίου: 15 

Το κατά κεφαλήν εισό-
δημα του/της φοιτητή / 
φοιτήτριας και των μελών 
της οικογένειάς του/της 

κατά το προηγούμενο έτος 
ή το εισόδημα φοιτητή 
εφόσον υπόκειται σε 

φορολογική δήλωση 

3. Κοινωνικά (15%) 
 
Μέλος πολύτεκνης ή τρί-
τεκνης ή μονογονεϊκής 

οικογένειας ή ορφανός/ή 
προβλήματα υγείας 
του/της ιδίου/ιδίας. 

Πολύτεκνη οικογένεια ⇨15 
Τρίτεκνη οικογένεια ⇨ 15 

Ορφανός/ή από 1 γονέα ⇨15 
Ορφανός/ή από 2 γονείς ⇨ 15 
Μονογονεϊκή οικογένεια ⇨15 

AMEA ή σοβαρό πρόβλημα  
υγείας* ⇨ 15 

 

Μέγιστη Βαθμολογία: 15 

Μέλος πολύτεκνης ή τρίτεκνης 
ή μονογονεϊκής οικογένειας ή 

ορφανός/ή προβλήματα 
υγείας* του/της ιδίου/ι-

δίας. 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 100  

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

μεγαλύτερο αριθμό μορίων στο πρώτο (1) κριτήριο. 

• 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. 
 

6. Μετά την ανακοίνωση της αξιολόγησης των φοιτητών/τριών ο επιστημονικός υ-

πεύθυνος ανακοινώνει χρονικό διάστημα πιθανών ενστάσεων. Το ελάχιστο χρο-

νικό διάστημα είναι πέντε (5) ημέρες. Οι ενστάσεις γίνονται στην γραμματεία 

του Τμήματος και ταυτόχρονα ενημερώνεται ηλεκτρονικά ο Επιστημονικός Υπεύ-

θυνος και η Επιτροπή Ενστάσεων.  

7. Μετά και την ολοκλήρωση των ενστάσεων οι φοιτητές/τήτριες αναζητούν θέσεις 

Πρακτικής Άσκησης είτε σε φορείς της δικής τους προτίμησης, είτε σε φορείς που 

συνεργάζονται τακτικά με το τμήμα και υπάρχουν στις σχετικές λίστες μέσω του 

συστήματος ATLAS. 

8. Οι φοιτητές/τήτριες ενημερώνουν τον Επιστημονικό Υπεύθυνο για τον φορέα 

στον οποίο επιθυμούν να ασκηθούν και καταθέτουν το έντυπο αποδοχής από 
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τον φορέα Πρακτικής Άσκησης. 

9. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος εγκρίνει την ανάθεση στον φορέα και συγχρόνως 

ορίζει τον Επόπτη ΠΑ. Οι επόπτες μέλη ΔΕΠ ενημερώνονται από τον επιστημο-

νικό υπεύθυνο. 

10. Η Επιτροπή Αξιολόγησης φοιτητών/τριών αντιπαραβάλλει τις λίστες των αιτή-

σεων των φοιτητών/τριών  με τις  ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων τους. Σε 

περίπτωση που κάποιος/ποια επιλέξιμος/η φοιτητής/τήτρια δεν έχει κάνει δη-

λώσει το μάθημα ΠΑ, η θέση του δίνεται στον πρώτο επιλαχόντα. 

11. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος ανακοινώνει ηλεκτρονικά την τελική κατανομή α-

ναθέσεων και ετοιμάζει το σχετικό έντυπο αναθέσεων. 

12. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος ή άλλο μέλος της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης του 

Τμήματος εγγράφει και κατοχυρώνει τις θέσεις Πρακτικής Άσκησης στην ιστοσε-

λίδα ATLAS,  ορίζει το χρονικό διάστημα άσκησης, τον ΦΥΠΑ και τον τρόπο 

χρηματοδότησης. 

13. Οι φοιτητές/τήτριες υπογράφουν τη σύμβαση ΠΑ με τον ΦΥΠΑ και όποιο άλλο 

έντυπο χρειάζεται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα Πρακτικής  

Άσκησης του Ιδρύματος (https://praktiki.uniwa.gr/diadikasia/). Οι συμβάσεις και 

τα συνοδά έντυπα δίνονται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΠΑΔΑ. 

14. Οι φοιτητές/τήτριες καταθέτουν στη Γραμματεία τα έντυπα που ζητά από     

αυτούς ο Επιστημονικός Υπεύθυνος υπογεγραμμένα.  

15. Ο Επόπτης Πρακτικής Άσκησης αφού έρθει σε επαφή με τον/την φοιτητή/τήτρια 

και τον ΦΥΠΑ, ενημερώνεται σε τακτική βάση για την πορεία της Πρακτικής Ά-

σκησης. 

16. Ο φοιτητής παραλαμβάνει το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (σε ηλεκτρονική 

μορφή)  από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τμήματος και το συμπληρώνει 

σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν σε αυτό. 

17. Οι φοιτητές/τήτριες ακολουθούν τη διαδικασία λήξης ΠΑ  σύμφωνα με τα όσα 

αναφέρονται στην ιστοσελίδα Πρακτικής  Άσκησης του Ιδρύματος 

(https://praktiki.uniwa.gr/diadikasia/). 

18. Στο τέλος του διμήνου Πρακτικής Άσκησης ο Επιστημονικός Υπεύθυνος παραδί-

δει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης τα «έντυπα ολοκλήρωσης» των πρακτικών 

ασκήσεων. 

 

3.2 Βαθμολογία Πρακτικής Άσκησης 

Στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης ο επόπτης του φορέα και ο επόπτης καθηγητής βαθ-

μολογούν την επίδοση του/της φοιτητή/τριας με άριστα το πέντε (5). Στο Τ.Η.Η.Μ το 

μάθημα ΠΑ είναι προαιρετικό και η βαθμολογία δεν προσμετράται στον βαθμό του Δι-

πλώματος. Αναφέρεται στο Παράρτημα Διπλώματος με την ένδειξη “Επιτυχώς” ή “ανε-
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πιτυχώς” μαζί με τις μονάδες ECTS που αντιστοιχούν σε περίπτωση επιτυχούς περάτω-

σης. 

4. Ιστοσελίδα ATLAS 

Στην ιστοσελίδα ATLAS εγγράφονται στο «Γραφείο Πρακτικής του Τμήματος Τ.Η.Η.Μ.» 

οι κάτωθι: 

• Ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος. Η εγγραφή του γίνεται από το 

γραφείο ΠΑ του ΠΑΔΑ. Είναι υπεύθυνος για την αντιστοίχιση των φοιτητών/τριών 

που θα κάνουν Πρακτική Άσκηση με τους φορείς πρακτικής. 

• Άλλα μέλη της επιτροπής Πρακτικής Άσκησης που βοηθούν τον επιστημονικά υ-

πεύθυνο στην αντιστοίχιση των φοιτητών/τριών. 

 
Η αντιστοίχιση των φοιτητών/τριών στην ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης ATLAS α-

ντικαθιστά την αποστολή στους ΦΥΠΑ βεβαίωση έγκρισης της Πρακτικής Άσκησης των 

φοιτητών. 

 

5. Ιστοσελίδα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ του Τμήματος  

Στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος (eee.uniwa.gr) αναρτώνται κατά το δυνατόν: 

• Ο αριθμός των θέσεων Πρακτικής Άσκησης για το επόμενο εξάμηνο.  

• Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών/τριών για την Πρακτική Άσκηση μέσω του 

προγράμματος ΕΣΠΑ. 

• Όλα τα έντυπα που χρειάζεται να συμπληρώσουν οι φοιτητές/τήτριες. 

• Πληροφορίες για την διενέργεια της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, τις απαι-

τήσεις της, την διάρκεια της, τον τρόπο επιλογής των φοιτητών, τον τρόπο βαθ-

μολόγησης των φοιτητών/τριών κ.α. 

• Τα ονόματα όλων των μελών του Τμήματος που σχετίζονται με τον θεσμό της 

Πρακτικής Άσκησης, π.χ. Επιτροπή Αξιολόγησης, Επιτροπή Ενστάσεων. 

• Τα ονόματα των επιτυχόντων φοιτητών/τριών για τη διενέργεια Πρακτικής Ά-

σκησης μέσω ΕΣΠΑ. 

• Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που προάγει την Πρακτική Άσκηση του Τμήμα-

τος και καλλιεργεί το σχετικό ενδιαφέρον συνεργασίας από εταιρείες και άλλους 

φορείς. 


