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Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Προπτυχιακών Φοιτητών  
του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  

 

Άρθρο 1 

Γενικές Αρχές 

Οι Προπτυχιακοί Φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ (στο εξής 
ΤΜΗΜΑ), δύνανται να πραγματοποιούν την θεσμοθετημένη από το Πρόγραμμα Σπουδών τους 
Πρακτική Άσκηση. Η Πρακτική Άσκηση εκπονείται αντί της Πτυχιακής Εργασίας και κατ' αναλογία 
αντιστοιχεί σε δύο μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (Πρακτική Άσκηση Ι και 
Πρακτική Άσκηση ΙΙ των 8 πιστωτικών μονάδων έκαστο). Η Πρακτική Άσκηση υλοποιείται: 

1. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, που κατοχυρώνει ρητά την πρακτική άσκηση των 
φοιτητών ως μορφή διεξαγωγής διδακτικού έργου ( άρθρα 31 και 32 παρ.1  του Ν.4009/2011. 

2. Σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εργασιακή και κοινωνικο-ασφαλιστική νομοθεσία. 

3. Σύμφωνα με  τα άρθρα του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού Πρακτικής Άσκησης του 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ο οποίος συντάχθηκε κατ' εφαρμογή του Πρότυπου Εσωτερικού Κανονισμού 
Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΕΚΠΑ (ΦΕΚ 4161 τ.Β'/ 21-09-2018).Σύμφωνα με τις 
ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από την υπ' αριθμ. Κοιν. Υπ. Απ. 679/22/08/96, η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3794/2009(ΦΕΚ156Α) και την από 14.2.2017 (συν.2η) 
απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΔΑ:ΩΤ0Δ46ΨΖ2Ν-ΩΞΑ) για 
την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών που διενεργείται με επιχορήγηση μέσω Προγραμμάτων 
ΕΣΠΑ. Επισημαίνεται ότι, η Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΕΚΠΑ που διενεργείται με 
επιχορήγηση μέσω Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, της οποίας τη μέριμνα έχει το Γραφείο Πρακτικής 
Άσκησης του ΕΚΠΑ, εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, που εφαρμόζονται 
αναλόγως ως προς το σκέλος των ακαδημαϊκών κριτηρίων, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών 
ρυθμίσεων που απορρέουν από την πράξη χρηματοδότησης. 

 

Άρθρο 2 

Όροι και Προϋποθέσεις 

Για τη διασφάλιση των ακαδημαϊκών κριτηρίων αξιολόγησης και της σύννομης λειτουργίας του 
Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ορίζονται τα ακόλουθα: 

1. Το ΤΜΗΜΑ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθορίζει τα ακαδημαϊκά κριτήρια 
αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης. Για την ορθή λειτουργία της Πρακτικής Άσκησης τη 
γενική μέριμνα φέρει το ΤΜΗΜΑ, συνεπικουρείται δε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του 
ΕΚΠΑ στο πλαίσιο της παροχής συμβουλών και τεχνογνωσίας, εφόσον αυτό ζητηθεί από το 
ΤΜΗΜΑ. Σε κάθε περίπτωση, το ΤΜΗΜΑ ενημερώνει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για τον 
αριθμό των φοιτητών που εκπονούν Πρακτική Άσκηση ετησίως στο ΤΜΗΜΑ, ώστε να 
τηρούνται συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία των ασκούμενων φοιτητών στο ΕΚΠΑ. 

2. Η Συνέλευση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ορίζει ένα διδάσκοντα ως «Ακαδημαϊκό Επόπτη Πρακτικής 
Άσκησης» για κάθε ασκούμενο Προπτυχιακό Φοιτητή του ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Ο Ακαδημαϊκός 
Επόπτης έχει την ακαδημαϊκή επίβλεψη και τον συντονισμό των συμβαλλομένων μερών σε 
συνεργασία με τον Πρόεδρο και τους Διευθυντές Τομέων για την εκάστοτε Πρακτική Άσκηση 
που τελείται υπό την αιγίδα του ΤΜΗΜΑΤΟΣ.  

3. Το ΤΜΗΜΑ συνάπτει τριμερές συμφωνητικό υπό τον τίτλο: «Ιδιωτικό Συμφωνητικό 
Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΕΚΠΑ - Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» με 
τον εκάστοτε Φορέα Υποδοχής (Δημόσιο ή Ιδιωτικό) που προτίθεται να απασχολήσει φοιτητή 
του ΤΜΗΜΑΤΟΣ στο πλαίσιο του Προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης σύμφωνα με το 
σχετικό πρότυπο του Παραρτήματος Α του παρόντος κανονισμού. 
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4. Στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό αναφέρονται ρητά: ο Επιβλέπων υπάλληλος του Φορέα Υποδοχής, 
ο οποίος έχει και την ευθύνη σύνταξης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης, η 
συνολική διάρκεια της άσκησης, η ημερήσια και εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, το αντικείμενο 
της εργασίας στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου της πρακτικής άσκησης, οι συναφείς με 
το αντικείμενο εργασιακές απαιτήσεις και επιθυμητά αποτελέσματα, το ύψος της αμοιβής του 
ασκούμενου φοιτητή, ο Επιβλέπων υπάλληλος του  Ιδιωτικού Φορέα/Επιχείρησης υποδοχής - 
και τα στοιχεία της επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής εμπειρίας του στο υπόψη 
γνωστικό αντικείμενο, η σύνταξη και υποβολή εκθέσεων - από τον Ιδιωτικό Φορέα/Επιχείρηση 
υποδοχής προς τον Ακαδημαϊκό Επόπτη- στις οποίες θα αποτυπώνεται το ειδικότερο 
περιεχόμενο της εκπαίδευσης του ασκούμενου φοιτητή και οι επιδόσεις του, η τελική σύνταξη 
και υποβολή έκθεσης από τον Ακαδημαϊκό Επόπτη του οικείου Τμήματος προς τη Συνέλευση 
για την έγκριση και αξιολόγηση της συνολικής πορείας και των αποτελεσμάτων της Πρακτικής 
Άσκησης. 

5. Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης εκτός ΕΣΠΑ εκδίδεται σε τρία (3) πρωτότυπα 
αντίτυπα και υπογράφεται αντιστοίχους από τα τρία συμβαλλόμενα μέρη (Πρόεδρο Τμήματος 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών – Νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα Υποδοχής - Ασκούμενο 
Φοιτητή). Τα δύο πρωτότυπα αντίτυπα δίδονται στον εκάστοτε Ασκούμενο Φοιτητή και στον 
Φορέα Υποδοχής με προσαρτημένο τον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ενώ το τρίτο πρωτότυπο αντίτυπο κρατείται στο αρχείο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ. 
Πρότυπα συμφωνητικού παρέχονται στα Παραρτήματα Α και Β του παρόντος (περιπτώσεις μη 
εργαζόμενου και εργαζόμενου φοιτητή αντίστοιχα). 

6. Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό ΕΣΠΑ υπογράφεται από τέσσερα συμβαλλόμενα μέρη (Νόμιμος 
εκπρόσωπος ΕΚΠΑ - Επόπτης Φορέα υποδοχής - Φοιτητής - Επ. Υπεύθυνος), σύμφωνα με 
πρότυπο που παρέχεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΕΚΠΑ. Τα τέσσερα 
πρωτότυπα αντίτυπα κατατίθενται στον εκάστοτε Φοιτητή, στον Φορέα Υποδοχής και στο 
αρχείο του Ειδικού Λογαριασμού, ενώ το τέταρτο πρωτότυπο αντίτυπο κρατείται στο αρχείο του 
Τμήματος. 

7. Μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης, ο Ακαδημαϊκός Επόπτης εξετάζει προφορικά τον 
φοιτητή - συνυπολογίζοντας την Έκθεση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης του Φορέα 
Υποδοχής και την Έκθεση Πεπραγμένων του Ασκούμενου Φοιτητή - και καταθέτει στη 
Συνέλευση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ τη βαθμολογία που αντιστοιχεί στην ακαδημαϊκή βαθμολογική 
κλίμακα (0-10) με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (ECTS) όπως αυτές ορίσθηκαν από τη 
Συνέλευση και αναφέρονται στο Πρόγραμμα και τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Η κατάθεση της βαθμολογίας συνοδεύεται με συνημμένα 
τις αντίστοιχες Εκθέσεις Ολοκλήρωσης και Πεπραγμένων της αντίστοιχης. 

8. Για την Πρακτική Άσκηση που εκπονείται μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ μετά τη δημοσίευση του 
παρόντος, τα Συμφωνητικά θα συντάσσονται σύμφωνα με τις τυχόν ειδικές ρυθμίσεις που 
απορρέουν από την πράξη χρηματοδότησης και θα εντάσσονται στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού, μόνο ως προς το σκέλος των ακαδημαϊκών κριτηρίων, απαιτήσεων και 
διαδικασιών βαθμολόγησης. Επιπροσθέτως, διευκρινίζεται ότι, όσα Συμφωνητικά Πρακτικής 
Άσκησης έχουν ήδη εκτελεσθεί ή εκτελούνται μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ διατηρούν εν όλω 
την ισχύ τους μέχρι και την ολοκλήρωση της διενεργηθείσας ή ήδη διενεργούμενης Πρακτικής 
Άσκησης. 

 

Άρθρο 3 

Αμοιβή και ασφάλιση 

1. Η απαραίτητη αμοιβή του Ασκούμενου Φοιτητή καλύπτεται υποχρεωτικά από το Φορέα 
Υποδοχής, εκτός από τις Πρακτικές Ασκήσεις μέσω χρηματοδότησης ΕΣΠΑ, όπου η αμοιβή 
καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το ΕΚΠΑ, με βάση τις διαδικασίες που ορίζονται από το Γραφείο 
Πρακτικής. Για μη εργαζόμενους φοιτητές, το ύψος της ελάχιστης αμοιβής με χρηματοδότηση 
από ιδιωτικό Φορέα Υποδοχής ορίζεται στο ποσοστό 80% επί του κατώτατου βασικού μισθού, 
που ισχύει κάθε φορά, με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και 
καταβάλλεται σε μηνιαία βάση από τον Φορέα Υποδοχής. Στο δημόσιο τομέα οι θέσεις 
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Πρακτικής Άσκησης και η ανάλογη αμοιβή ορίζονται με βάση σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις. 
Για εργαζόμενους φοιτητές, ο κατώτατος μισθός ορίζεται με βάση το ισχύον νομοθετικό 
πλαίσιο. 

2. Ο Ασκούμενος Φοιτητής υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Εθνικού Οργανισμού 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) μέσω του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) (πρώην Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης 
Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.), σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004 (Α’ 48) 
μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος. Η ασφάλιση βαρύνει εξ ολοκλήρου το Φορέα Υποδοχής, 
εκτός από τις Πρακτικές Ασκήσεις μέσω ΕΣΠΑ όπου καλύπτεται από το ΕΚΠΑ. Για 
εργαζόμενους φοιτητές, ο Φορέας Υποδοχής υποχρεούται σε πλήρη ασφάλιση του 
Ασκούμενου Φοιτητή, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 

3. Για μη εργαζόμενους φοιτητες, απαιτείται η αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης 
Πρακτικής Άσκησης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Κατά την υποβολή του σχετικού 
εντύπου επισυνάπτεται κατά περίπτωση το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης μεταξύ 
του Ασκούμενου Φοιτητή, του εκπαιδευτικού ιδρύματος και του νόμιμου εκπρόσωπου του 
Φορέα Υποδοχής. Για όλους τους Ασκούμενους Φοιτητές απαιτείται δημοσίευση της θέσης 
Πρακτικής Άσκησης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ. 

 

Άρθρο 4 

Άδειες Ασκούμενου Φοιτητή 

1. Ο Ασκούμενος Φοιτητής δικαιούται να απουσιάζει 1 ημέρα / μήνα κατά τη διάρκεια της 
Πρακτικής του Άσκησης. 

2. Οι μέρες απουσίας μπορεί να αφορούν είτε προσωπικούς λόγους, είτε λόγους υγείας, είτε 
εκπαιδευτικές υποχρεώσεις (π.χ. εξετάσεις). 

3. Ο Ασκούμενος Φοιτητής μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ημέρες απουσίας είτε τμηματικά είτε 
συνολικά. 

4. Εάν χρειάζεται για σοβαρό λόγο να απουσιάσει από την Πρακτική Άσκηση περισσότερες από 
τις προαναφερόμενες ημέρες, θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με το Γραφείο Πρακτικής 
Άσκησης (για Πρακτικές μέσω ΕΣΠΑ) ή με τον Επιστ. Υπεύθυνο (για Πρακτικές εκτός ΕΣΠΑ). 

5. Θα πρέπει να ενημερώσει για την απουσία του δύο (2) ημέρες νωρίτερα το Γραφείο Πρακτικής 
Άσκησης (για Πρακτικές μέσω ΕΣΠΑ) ή τον Επιστ. Υπεύθυνο (για Πρακτικές εκτός ΕΣΠΑ) 
καθώς και το Φορέα Υποδοχής. Σε περίπτωση που δεν ενημερώσει δύο ημέρες νωρίτερα και 
έπειτα από έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο Ασκούμενος Φοιτητής απουσιάζει από το Φορέα 
Υποδοχής, η απουσία αυτή θα θεωρείται αδικαιολόγητη και θα αποτελεί λόγο ακύρωσης της 
σύμβασης/συμφωνητικού Πρακτικής Άσκησης. 

 

 

Άρθρο 5 

Ορισμός ακαδημαϊκών και εργασιακών απαιτήσεων και υποχρεώσεων των 
συμβαλλόμενων μερών 

1. Η συμμετοχή των φοιτητών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης είναι 
προαιρετική. Η Πρακτική Άσκηση έχει ενταχθεί στα μαθήματα του Προπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών ως εναλλακτική της Πτυχιακής Εργασίας. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές 
εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία η οποία είναι ετήσια και αντιστοιχεί σε δύο 
υποχρεωτικά μαθήματα των 8 πιστωτικών μονάδων (ECTS) έκαστο. Ένα ή δύο εξάμηνα της 
πτυχιακής εργασίας μπορούν να αντικατασταθούν από αντίστοιχα μέρη Πρακτικής Άσκησης 
που εκπονείται αποκλειστικά εκτός ΕΚΠΑ, σε Ιδιωτικό ή Δημόσιο φορέα και έχει αντίστοιχη 
διάρκεια και φόρτο εργασίας. 

2. Η συνολική διάρκεια για την κατοχύρωση καθενός από τα δύο μέρη της Πρακτικής Άσκησης 
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είναι τρεις (3) μήνες πλήρους απασχόλησης που αντιστοιχεί σε οκτώ (8) ώρες ανά εργάσιμη 
ημέρα με εβδομαδιαία διάρκεια πέντε (5) εργάσιμων ημερών, ή το ισοδύναμο μερικής 
απασχόλησης. 

3. Δικαίωμα έναρξης εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης έχουν οι φοιτητές του ΤΜΗΜΑΤΟΣ οι οποίοι 
έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το Δ΄ εξάμηνο σπουδών τους.  

4. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε συνεργασία με Φορείς Υποδοχής από τον Δημόσιο 
και Ιδιωτικό Τομέα. Προς διευκόλυνση της επιλογής Φορέα Υποδοχής συστήνεται στους 
φοιτητές, πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησής τους, να απευθύνονται σε διδάσκοντα του 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ με γνωστικό αντικείμενο σχετικό με το αντικείμενο άσκησης, ώστε από κοινού με 
το φοιτητή και τον Επιβλέποντα του Φορέα Υποδοχής να ορίσουν το ακριβές αντικείμενο της 
Πρακτικής Άσκησης. 

5. Σε κάθε περίπτωση, το αντικείμενο και τα καθήκοντα της εργασίας κατά την Πρακτική Άσκηση 
κάθε Ασκούμενου Φοιτητή θα πρέπει να είναι σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα που 
θεραπεύει το ΤΜΗΜΑ και να περιγράφονται σαφώς πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης 
στο σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό. 

 

Άρθρο 6 

Διαδικασία έναρξης Πρακτικής Άσκησης 

1. Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης πρέπει να επικοινωνούν 
με τον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης πριν την έναρξη αυτής, ώστε να επιβεβαιώνεται η 
δυνατότητα εκπόνησης της άσκησης και να λαμβάνουν το πρότυπο Ιδιωτικό Συμφωνητικό 
Πρακτικής Άσκησης.  

2. Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να κατατίθεται στην Γραμματεία του 
Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών σε τρία (3) αντίτυπα  τουλάχιστον πέντε (5) 
ημέρες πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, υπογεγραμμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπο 
του Φορέα Υποδοχής και τον Ασκούμενο Φοιτητή, προς υπογραφή από τον Πρόεδρο του 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Καμία Πρακτική Άσκηση δεν είναι δυνατόν να  ξεκινήσει πριν την υπογραφή του 
Ιδιωτικού Συμφωνητικού και από τα τρία μέρη (Πρόεδρο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ – νόμιμο 
εκπρόσωπο Φορέα Υποδοχής – Ασκούμενο Φοιτητή). 

3. Με την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Πρακτικής Άσκησης, ο Φορέας Υποδοχής 
αναλαμβάνει να καλύψει πλήρως τις όποιες μισθολογικές και ασφαλιστικές δαπάνες για την 
εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης, όπως προκύπτουν από το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο και 
καμία επιβάρυνση δεν προκύπτει για το ΕΚΠΑ. Εξαιρούνται οι Πρακτικές Ασκήσεις με 
χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ, όπου το αντίστοιχο κόστος βαρύνει το ΕΚΠΑ για το διάστημα της 
χρηματοδότησης. 

4. Για τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω 
χρηματοδότησης ΕΣΠΑ, ακολουθείται διαδικασία επιλογής κατόπιν αιτήσεων των 
ενδιαφερομένων, αναλόγως του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων, με βάση σχετική απόφαση 
της Συνέλευσης του ΤΜΗΜΑΤΟΣ (Πρακτικά ΓΣ της 30/10/2017). Τα κριτήρια επιλογής 
επισυνάπτονται στον παρόντα κανονισμό ως Παράρτημα Γ. Σε κάθε κύκλο χρηματοδότησης 
ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος τριμελής επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων και 
τριμελής επιτροπή ενστάσεων.   

5. Ο ορισμός Ακαδημαϊκού Επόπτη για κάθε Πρακτική Άσκηση (με ή χωρίς χρηματοδότηση 
ΕΣΠΑ) πραγματοποιείται από τον Υπεύθυνο και την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης  μετά την  
υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού με βάση το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης, όπως 
αυτό περιγράφεται στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό. Έως τότε, οποιοδήποτε θέμα προκύπτει 
χειρίζεται από τον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης. 
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Άρθρο 7 

Ολοκλήρωση και Αξιολόγηση Πρακτικής άσκησης 

1. Μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης και σε διάστημα ενός (1) μηνός από την περάτωσή της, 
ο Ασκούμενος Φοιτητής υποχρεούται να προσκομίσει στον Ακαδημαϊκό Επόπτη τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 

i.   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. και η οποία συντάσσεται και υπογράφεται από τον Ασκούμενο 
Φοιτητή σύμφωνα με το πρότυπο που είναι αναρτημένο στην ιστοθέση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ. 

ii.   Την Έκθεση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης, που υπογράφεται από τον Επιβλέποντα του 
Φορέα Υποδοχής, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες στις οποίες συμμετείχε, η 
εκπαίδευση που έλαβε και η αξιολόγηση της απόδοσής του, η οποία συντάσσεται σύμφωνα 
με το πρότυπο που είναι αναρτημένο στην ιστοθέση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ. 

iii. Τη Βεβαίωση Εκτέλεσης της Πρακτικής Άσκησης με το ακριβές διάστημα εκπόνησής της, και 
το ωράριο εργασίας, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα Υποδοχής, ή 
εξουσιοδοτημένο υπάλληλο (π.χ. Υπεύθυνο Ανθρώπινου Δυναμικού) η οποία συντάσσεται ι 
σύμφωνα με το πρότυπο που είναι αναρτημένο στην ιστοθέση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ. 

iv. Μόνο για Πρακτική Άσκηση μέσω χρηματοδότησης ΕΣΠΑ, το απογραφικό δελτίο σύμφωνα 
με το πρότυπο που έχει διαμορφωθεί από το γραφείο πρακτικής άσκησης του ΕΚΠΑ, καθώς 
και τη δήλωση φυσικού προσώπου για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό μαζί με 
φωτοτυπία της αρχικής σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού. 

2. Μετά από την προφορική εξέταση του Ασκούμενου Φοιτητή και τη μελέτη των δικαιολογητικών, 
ο Ακαδημαϊκός Επόπτης συμπληρώνει τη βεβαίωση-έκθεση αξιολόγησης της Πρακτικής 
Άσκησης (σύμφωνα με το πρότυπο που είναι αναρτημένο στην ιστοθέση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ) 
βεβαιώνοντας ότι ο Ασκούμενος Φοιτητής έχει εκπληρώσει τις σχετικές υποχρεώσεις του, 
αναφέροντας συνοπτικά τα πεπραγμένα του, αποτυπώνοντας το ειδικότερο περιεχόμενο της 
εκπαίδευσης του και βαθμολογώντας την επίδοση του Ασκούμενου Φοιτητή. Η βεβαίωση-
έκθεση αξιολόγησης και η βαθμολογία που έλαβε ο φοιτητής κατατίθενται από τον Ακαδημαϊκό 
Επόπτη στη Γραμματεία του Τμήματος, μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά i.,ii., iii. ή και iv. 
που προσκόμισε ο Ασκούμενος Φοιτητής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 
ΜΕΤΑΞΥ 

Του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ  
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

& της εταιρείας ή του οργανισμού:  
………………………………………………………………………………… 

 
Στην Αθήνα σήμερα,  ………………… μεταξύ αφ’ ενός: 

I. Του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
Πρόεδρο του Τμήματος Καθηγητή Δημήτριο Γουνόπουλο, δυνάμει της απόφασης της 
Πανεπιστημιακής Συγκλήτου του ΕΚΠΑ της 26-6-2018, η οποία ενέκρινε τον Πρότυπο 
Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών Φοιτητών, 
και εκδόθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στο Φ.Ε.Κ 4161 τ.Β΄ /21-09-2018, 
καλούμενο στο εξής ΤΜΗΜΑ, 

II. ………………………….………………………………………………………………….………,  
που εδρεύει στη διεύθυνση: 
οδός……………………………………………….αριθμός…………. 

              Τ.Κ. ……….., πόλη……………………………………………………….………  
            νομίμως  εκπροσωπούμενη από τον ………………………………………………………      

……………………………………του……….……………., καλούμενη εφεξής ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΠΟΔΟΧΗΣ, 

III. Του Φοιτητή / Της Φοιτήτριας του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών με τα εξής 

στοιχεία:  

Όνομα …………………………………………… Επώνυμο……………………………………… 

Όνομα πατέρα …………………………… Επώνυμο πατέρα …………………………………… 

Όνομα μητέρας ……………………………Επώνυμο μητέρας……….………………………….. 

Οικογενειακή κατάσταση ………………………………..Αριθμός παιδιών…………………….. 

Κατηγορία εκπαίδευσης ……………………………..Χώρα κατοικίας………………………….. 

Ημερομηνία γέννησης……………………………ΑΦΜ/ΔΟΥ………………………………..……. 

Διεύθυνση κατοικίας: οδός……….…………………………………………….αριθμός…………. 

Τ.Κ. ……….., πόλη………………………………………..……… 

Tηλέφωνο ………………………………………e-mail………………………………… 

Ιθαγένεια ……………………………….. ΑΔΤ/Α.Μ.Κ.Α. ……………………………………….. 

Αριθμός Μητρώου Φοιτητή……………………………………………………………………….. 

αποκαλούμενος/η στο εξής ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ, 

συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 

1. Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ αναλαμβάνει να απασχολήσει τον ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ ΦΟΙΤΗΤΗ, για 
διάστημα …......... μηνών και συγκεκριμένα από ……………. έως ………………… 
ακολουθώντας ωράριο ….. ωρών ημερησίως ή ……. ωρών εβδομαδιαίως. Η απασχόληση 
του ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ αποτελεί Πρακτική Άσκηση στα πλαίσια της κατεύθυνσης 
……………………………………………. 
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2. Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ θα απασχολήσει τον ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ ΦΟΙΤΗΤΗ στη διεύθυνση 
οδός……………………………………………….αριθμός………….Τ.Κ. ……….., 
πόλη…………………………….……… 

 
3. Το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης θα είναι ……………………………………… 

………………………………………………………………………………. με τα εξής 
αναμενόμενα αποτελέσματα:………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………. Η συγκεκριμένη θέση Πρακτικής Άσκησης έχει δημοσιευθεί 
από το ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ (atlas.grnet.gr) 
λαμβάνοντας κωδικό θέσης ……………… 

 
4. Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει μηνιαία αποζημίωση 

ίση με το 80% του νομοθετημένου κατώτατου βασικού μισθού στον ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ 
ΦΟΙΤΗΤΗ, εφόσον η πρακτική άσκηση αφορά εκπαιδευτική δραστηριότητα που αντιστοιχεί 
σε πλήρη απασχόληση σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως. Εάν η πρακτική άσκηση αφορά 
μικρότερο αριθμό ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης, το ποσό της μηνιαίας αποζημίωσης 
διαμορφώνεται αναλογικά σύμφωνα με τις συνολικές ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης. 
Επιπλέον, ο ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ θα υπαχθεί υποχρεωτικά στην ασφάλιση του 
Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) μέσω του Ηλεκτρονικού 
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) (πρώην Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.), σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 
15 του ν. 3232/2004 (Α’ 48) μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος, το κόστος της οποίας 
βαρύνει αποκλειστικά τον ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ.  

 
5. Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ορίζει ως ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ του ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ στο 

χώρο Πρακτικής Άσκησης τον/την ……………………………………………………….. 
εργαζόμενο/η του ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ στη θέση 
……………………………………………………., ο/η οποίος/α διαθέτει την απαιτούμενη 
επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία και πιο 
συγκεκριμένα:…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………… 

 
6. Με τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης, και εντός διαστήματος δεκαπέντε ημερών, ο ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΠΟΔΟΧΗΣ αποδέχεται να συντάξει Έκθεση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης, και να 
χορηγήσει στον ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ ΦΟΙΤΗΤΗ  Βεβαίωση Εκτέλεσης της Πρακτικής Άσκησης, 
σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα που είναι αναρτημένα στην ιστοθέση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Ο 
ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ υποχρεούται στη σύνταξη Έκθεσης Πεπραγμένων, σύμφωνα 
με το σχετικό πρότυπο που είναι αναρτημένο στην ιστοθέση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ. 

 
7. Την επιστημονική ευθύνη πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης θα έχει διδάσκων του 

Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ο οποίος θα ορισθεί από τη Συνέλευση του 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ και θα καλείται ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ. 

 
8. Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ οφείλει να παρακολουθεί και να καθοδηγεί τον ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ 

ΦΟΙΤΗΤΗ για την επιτυχή εκτέλεση του έργου που ανατίθεται στο πλαίσιο της Πρακτικής 
του Άσκησης, ενώ ο ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ επιβλέπει το επιστημονικό μέρος της 
Πρακτικής Άσκησης και μεριμνά για την επιτυχή ολοκλήρωσή της. 
 

9. Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ τηρεί όλους τους κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, 
οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα. 
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10. Ο ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας του 
ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας καθώς και κάθε άλλη 
ρύθμιση ή κανονισμό στον ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ. Επίσης θα πρέπει να είναι επιμελής στην 
εργασία που του ανατίθεται, να είναι πειθαρχημένος/η και να κατανοεί τη σχέση ανάμεσα 
στις διάφορες βαθμίδες εργαζομένων στο εργασιακό περιβάλλον. 

 
11. Ο ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ οφείλει να διατηρεί εμπιστευτικές όλες τις πληροφορίες, 

στοιχεία ή τεχνογνωσία, που τυχόν λαμβάνει γνώση κατά τη διάρκεια της Πρακτικής 
Άσκησης και να χρησιμοποιεί αυτές αποκλειστικά για την ορθή εκτέλεση του φυσικού 
αντικειμένου της Πρακτικής Άσκησης. 

 
12. Ο ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ με την υπογραφή του παρόντος παρέχει τη ρητή 

συγκατάθεσή του/της για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται στο παρόν συμφωνητικό και στα τυχόν 
συνυποβαλλόμενα με αυτό έγγραφα, από το ΤΜΗΜΑ και το ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, 
προκειμένου να διενεργηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες στο πλαίσιο της συμβατικής 
σχέσης που αναπτύσσεται με αυτούς.       
 

13. Το παρόν συμφωνητικό δύναται να λυθεί μονομερώς από οποιοδήποτε από τα τρία μέρη, 
αποκλειστικά για σπουδαίο λόγο1, μετά από τεκμηριωμένη αιτιολόγηση, και κοινοποίηση2 
στο άλλα δύο μέρη. Τυχόν καταγγελία (λύση μονομερώς) ή συναινετική λύση του παρόντος 
δύναται να πραγματοποιηθεί όσο το συμφωνητικό είναι ενεργό. 

 
14. Οι όροι του παρόντος συμφωνητικού δύναται να τροποποιηθούν μετά από τη σύμφωνη 

γνώμη όλων των συμβαλλομένων μερών. 
 

15. Στο τρέχον Ιδιωτικό Συμφωνητικό προσαρτάται ο Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής 
Άσκησης του ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού.  

 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Για το 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
 
 
 
 
 

 
 

(υπογραφή & σφραγίδα) 
Δημήτριος Γουνόπουλος 

Καθηγητής 
 

Για τον Φορέα Υποδοχής: 
…………………………………. 
………………………………… 

 
 

 
 
 
 
 

(υπογραφή & σφραγίδα) 
Ονοματεπώνυμο:                        

 
…………………………… 

 
 

Ο ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(υπογραφή) 
Ονοματεπώνυμο: 

 
………………………….. 

 
 

 
 

 

                                                           
1 Ως σπουδαίος λόγος για τη μονομερή λύση ενός συμφωνητικού είναι οιοσδήποτε λόγος ανωτέρας βίας, 
ή μη ορθή και επιμελής εκτέλεση των συμβατικών καθηκόντων του/της δικαιούχου. 
2 Ως κοινοποίηση θεωρείται η αποστολή ενημερωτικού e-mail στις διευθύνσεις επικοινωνίας του 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ και του ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, καθώς και στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ στα στοιχεία επικοινωνίας του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 
ΜΕΤΑΞΥ 

Του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ  
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

& της εταιρείας ή του οργανισμού:  
………………………………………………………………………………… 

 
Στην Αθήνα σήμερα,  ………………… μεταξύ αφ’ ενός: 

I. Του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
Πρόεδρο του Τμήματος Καθηγητή Δημήτριο Γουνόπουλο, δυνάμει της απόφασης της 
Πανεπιστημιακής Συγκλήτου του ΕΚΠΑ της 26-6-2018, η οποία ενέκρινε τον Πρότυπο 
Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών Φοιτητών, 
και εκδόθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στο Φ.Ε.Κ 4161 τ.Β΄ /21-09-2018, 
καλούμενο στο εξής ΤΜΗΜΑ, 

II. ………………………….………………………………………………………………….………,  
που εδρεύει στη διεύθυνση: 
οδός……………………………………………….αριθμός…………. 

              Τ.Κ. ……….., πόλη……………………………………………………….………  
            νομίμως  εκπροσωπούμενη από τον ………………………………………………………      

……………………………………του……….……………., καλούμενη εφεξής ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΠΟΔΟΧΗΣ, 

III. Του Φοιτητή / Της Φοιτήτριας του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών με τα εξής 

στοιχεία:  

Όνομα …………………………………………… Επώνυμο……………………………………… 

Όνομα πατέρα …………………………… Επώνυμο πατέρα …………………………………… 

Όνομα μητέρας ……………………………Επώνυμο μητέρας……….………………………….. 

Οικογενειακή κατάσταση ………………………………..Αριθμός παιδιών…………………….. 

Κατηγορία εκπαίδευσης ……………………………..Χώρα κατοικίας………………………….. 

Ημερομηνία γέννησης……………………………ΑΦΜ/ΔΟΥ………………………………..……. 

Διεύθυνση κατοικίας: οδός……….…………………………………………….αριθμός…………. 

Τ.Κ. ……….., πόλη………………………………………..……… 

Tηλέφωνο ………………………………………e-mail………………………………… 

Ιθαγένεια ……………………………….. ΑΔΤ/Α.Μ.Κ.Α. ……………………………………….. 

Αριθμός Μητρώου Φοιτητή……………………………………………………………………….. 

αποκαλούμενος/η στο εξής ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ, 

συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
 

1. Ο ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ εργάζεται ήδη στο ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ με την εξής 

εργασιακή σχέση3: 

………………………………………………………………………………………….. και ωράριο 

….. ώρες εβδομαδιαίως. Στο πλαίσιο της ως άνω απασχόλησης, ο ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ 

                                                           
3 Συμπληρώνεται κατά περίπτωση: σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου (Ιδιωτ. Τομέας), μον. υπάλληλος ή 
συμβασιούχος (Δημόσιο). Επισυνάπτεται υποχρεωτικά η αναγγελία πρόσλήψης από το πληρ. σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ή 
σε περίπτωση υπαλλήλων του Δημοσίου βεβαίωση εργασίας του Φορέα. 
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ΦΟΙΤΗΤΗΣ θα πραγματοποιήσει την Πρακτική του Άσκηση από ……………. έως 

…………… Το διάστημα αυτό καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την ως άνω εργασιακή σχέση. 

 
2. Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ θα απασχολήσει τον ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ ΦΟΙΤΗΤΗ στη διεύθυνση 

οδός……………………………………………….αριθμός………….Τ.Κ.……….., 
πόλη…………………………….……… 

 
3. Το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης θα είναι ……………………………………… 

………………………………………………………………………………. με τα εξής 
αναμενόμενα αποτελέσματα:………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………. Η συγκεκριμένη θέση Πρακτικής Άσκησης έχει δημοσιευθεί 
από το ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ (atlas.grnet.gr) 
λαμβάνοντας κωδικό θέσης ……………… 

 
4. Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ έχει αναλάβει την υποχρέωση να καταβάλλει στον ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ 

ΦΟΙΤΗΤΗ μηνιαίως αμοιβή ίση τουλάχιστον με το νομοθετημένο κατωτατο μισθό, με βάση 

την ανωτέρω εργασιακή σχέση, συμπεριλαμβανομένων και όλων των ασφαλιστικών 

καλύψεων που προβλέπονται από την Ελληνική εργατική νομοθεσία.  

 
5. Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ορίζει ως ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ του ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ στο 

χώρο Πρακτικής Άσκησης τον/την ……………………………………………………….. 
εργαζόμενο/η του ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ στη θέση 
……………………………………………………., ο/η οποίος/α διαθέτει την απαιτούμενη 
επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία και πιο 
συγκεκριμένα:…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
6. Με τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης, και εντός διαστήματος δεκαπέντε ημερών, ο ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΠΟΔΟΧΗΣ αποδέχεται να συντάξει Έκθεση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης, και να 
χορηγήσει στον ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ ΦΟΙΤΗΤΗ  Βεβαίωση Εκτέλεσης της Πρακτικής Άσκησης, 
σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα που είναι αναρτημένα στην ιστοθέση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Ο 
ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ υποχρεούται στη σύνταξη Έκθεσης Πεπραγμένων, σύμφωνα 
με το σχετικό πρότυπο που είναι αναρτημένο στην ιστοθέση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ. 

 
7. Την επιστημονική ευθύνη πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης θα έχει διδάσκων του 

Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ο οποίος θα ορισθεί από τη Συνέλευση του 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ και θα καλείται ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ. 

 
8. Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ οφείλει να παρακολουθεί και να καθοδηγεί τον ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ 

ΦΟΙΤΗΤΗ για την επιτυχή εκτέλεση του έργου που ανατίθεται στο πλαίσιο της Πρακτικής 
του Άσκησης, ενώ ο ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ επιβλέπει το επιστημονικό μέρος της 
Πρακτικής Άσκησης και μεριμνά για την επιτυχή ολοκλήρωσή της. 
 

9. Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ τηρεί όλους τους κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, 
οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα. 

 
10. Ο ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας του 

ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας καθώς και κάθε άλλη 
ρύθμιση ή κανονισμό στον ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ. Επίσης θα πρέπει να είναι επιμελής στην 
εργασία που του ανατίθεται, να είναι πειθαρχημένος/η και να κατανοεί τη σχέση ανάμεσα 
στις διάφορες βαθμίδες εργαζομένων στο εργασιακό περιβάλλον. 
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11. Ο ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ οφείλει να διατηρεί εμπιστευτικές όλες τις πληροφορίες, 

στοιχεία ή τεχνογνωσία, που τυχόν λαμβάνει γνώση κατά τη διάρκεια της Πρακτικής 
Άσκησης και να χρησιμοποιεί αυτές αποκλειστικά για την ορθή εκτέλεση του φυσικού 
αντικειμένου της Πρακτικής Άσκησης. 

 
12. Ο ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ με την υπογραφή του παρόντος παρέχει τη ρητή 

συγκατάθεσή του/της για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται στο παρόν συμφωνητικό και στα τυχόν 
συνυποβαλλόμενα με αυτό έγγραφα, από το ΤΜΗΜΑ και το ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, 
προκειμένου να διενεργηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες στο πλαίσιο της συμβατικής 
σχέσης που αναπτύσσεται με αυτούς.       
 

13. Το παρόν συμφωνητικό δύναται να λυθεί μονομερώς από οποιοδήποτε από τα τρία μέρη, 
αποκλειστικά για σπουδαίο λόγο4, μετά από τεκμηριωμένη αιτιολόγηση, και κοινοποίηση5 
στο άλλα δύο μέρη. Τυχόν καταγγελία (λύση μονομερώς) ή συναινετική λύση του παρόντος 
δύναται να πραγματοποιηθεί όσο το συμφωνητικό είναι ενεργό. 

 
14. Οι όροι του παρόντος συμφωνητικού δύναται να τροποποιηθούν μετά από τη σύμφωνη 

γνώμη όλων των συμβαλλομένων μερών. 
 

15. Στο τρέχον Ιδιωτικό Συμφωνητικό προσαρτάται ο Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής 
Άσκησης του ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού.  

 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Για το 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
 
 
 
 
 

 
 

(υπογραφή & σφραγίδα) 
Δημήτριος Γουνόπουλος 

Καθηγητής 
 

Για τον Φορέα Υποδοχής: 
…………………………………. 
………………………………… 

 
 

 
 
 
 
 

(υπογραφή & σφραγίδα) 
Ονοματεπώνυμο:                        

 
…………………………… 

 
 

Ο ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(υπογραφή) 
Ονοματεπώνυμο: 

 
………………………….. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Ως σπουδαίος λόγος για τη μονομερή λύση ενός συμφωνητικού είναι οιοσδήποτε λόγος ανωτέρας βίας, 
ή μη ορθή και επιμελής εκτέλεση των συμβατικών καθηκόντων του/της δικαιούχου. 
5 Ως κοινοποίηση θεωρείται η αποστολή ενημερωτικού e-mail στις διευθύνσεις επικοινωνίας του 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ και του ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, καθώς και στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ στα στοιχεία επικοινωνίας του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

Κριτήρια επιλογής φοιτητών για τη χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ 

1. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές υποβάλλουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή 
στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) του ΕΚΠΑ μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
ανά περίπτωση (αναλυτική βαθμολογία, οικογενειακή κατάσταση, κτλ.). 
 

2. Η επιλογή πραγματοποιείται με βάση φθίνουσα σειρά συνολικής μοριοδότησης και μέχρι 
την συμπλήρωση του διαθέσιμου αριθμού θέσεων.  
 

3. Τα κριτήρια επιλογής είναι τα ακόλουθα: 
i. Εξάμηνο φοίτησης 
ii. Αριθμός πιστωτικών μονάδων  
iii. Μέσος όρος βαθμολογίας 
iv. Κοινωνικό κριτήριο 

 
4. Πιο αναλυτικά, το κάθε ένα από τα παραπάνω κριτήρια συμμετέχει στη συνολική 

μοριοδότηση των υποψήφιων φοιτητών, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Αριθμός μορίων Μέγιστος 
αριθμός μορίων 

1 Εξάμηνο φοίτησης  Από 5ο έως 6ο εξάμηνο: 25 μόρια 
Από 7ο έως 10ο εξάμηνο: 30 μόρια 
Από 11ο έως 12ο εξάμηνο: 25 μόρια 
Από το 13ο εξάμηνο και μετά 20 
μόρια 

 
 
 

30 

2 Αριθμός πιστωτικών 
μονάδων μαθημάτων που 
έχουν εξετασθεί επιτυχώς 
(ECTS) 

(Αριθμός πιστωτικών μονάδων 
μαθημάτων που έχουν εξετασθεί 
επιτυχώς) / 8 μόρια 

 
30 

3 Μέσος όρος βαθμολογίας (Μέσος όρος βαθμολογίας) x 2 μόρια 20 

4  
Κοινωνικό κριτήριο 
(εφαρμόζεται αυτό με τα 
περισσότερα μόρια) 

AμEA ή σοβαρό πρόβλημα υγείας: 
20 μόρια 
Πολύτεκνη οικογένεια: 15 μόρια 
Τρίτεκνη οικογένεια: 10 μόρια 
Ορφανός από 1 γονέα: 10 μόρια 
Ορφανός από 2 γονείς: 20 μόρια 
Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας: 20 
μόρια 
 
 

 
 

20 

 
Ανώτατη μοριοδότηση 
 

 
100 

Τα ανωτέρω κριτήρια εφαρμόζονται στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για συμμετοχή 

στο Πρόγραμμα ΠΑ του ΕΚΠΑ υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων στο Τμήμα μας. Σε 

αντίθετη περίπτωση επιλέγονται όλοι οι φοιτητές ανεξαρτήτως κριτηρίων. Σε περίπτωση 

ισοβαθμίας, προηγείται ο/η φοιτητής/φοιτήτρια με το μεγαλύτερο αριθμό μορίων στο τέταρτο 

κριτήριο. Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, πραγματοποιείται κλήρωση. 


