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Άρθρο 1: Γενικές Αρχές 

Οι Προπτυχιακοί Φοιτητές του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ 

δύνανται να πραγµατοποιούν τη θεσµοθετηµένη από το Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών τους 

Πρακτική Άσκηση. Η Πρακτική Άσκηση προσφέρεται ως µάθηµα Ελεύθερης Επιλογής, είτε στο 7
ο
 

(χειµερινό) εξάµηνο σπουδών µε κωδικό µαθήµατος TEK-114, είτε στο 8
ο
 (εαρινό) εξάµηνο σπουδών 

µε κωδικό µαθήµατος ΤΕΚ-128 και βαθµολογείται στην κλίµακα 0-10. Στην Πρακτική Άσκηση 

αντιστοιχούν 5 ECTS (απόφαση 7
ης

 Γενικής Συνέλευσης της 16.4.2019). Η βαθµολογία και τα 

αντίστοιχα ECTS σηµειώνονται στο παράρτηµα του πτυχίου του Φοιτητή και στην αναλυτική του 

βαθµολογία και δεν συνυπολογίζονται στη γενική βαθµολογία ούτε στο σύνολο των πιστωτικών 

µονάδων για την απόκτηση πτυχίου. 

1. Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, που κατοχυρώνει ρητά την Πρακτική Άσκηση ως µορφή 

διεξαγωγής διδακτικού έργου, όπως ορίζουν τα άρθρα 31, 32, παρ.1 και 53, παρ. 2 του Ν.4009/2011.  

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

3. Σύµφωνα µε τα ορισθέντα στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισµό Πρακτικής Άσκησης του 

Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, κατ' εφαρµογή του Πρότυπου Εσωτερικού 

Κανονισµού Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΕΚΠΑ [ο οποίος προτάθηκε µε τις από 18/12/2017, 

03/04/2018 και 24/05/2018 εισηγήσεις της ∆/νσης Εκπαίδευσης και Έρευνας σε συνεργασία µε τον 

Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και ∆ιεθνών Σχέσεων, Καθηγητή κ. Κ. Μπουραζέλη 

και συντάχθηκε σύµφωνα µε τις υπ' αριθµ. 671/Ε2274/05-03-2018 (Κεντρ. Πρωτ. ΕΚΠΑ: 

1718020083/05-03-2018) και 878/Ε2274(β)/27-04-2018 (Κεντρ. Πρωτ. ΕΚΠΑ 1718025916/27-04-

2018) γνωµοδοτήσεις της Νοµικής Συµβούλου του ιδρύµατός µας, οι οποίες έγιναν αποδεκτές από τον 

Πρύτανη], και µέχρι εκδόσεως του Εσωτερικού Κανονισµού του Ιδρύµατος. 

4. 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 (Α∆Α: ΩΤ0∆46ΨΖ2Ν-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 τις 

ασφαλιστικές διατάξεις και 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 ΕΚΠΑ, ορίζονται τα ακόλουθα: 

Το Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 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 Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης. Συνεπικουρείται δε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο της 

παροχής συµβουλών και τεχνογνωσίας, εφόσον αυτό ζητηθεί από το Παιδαγωγικό Τµήµα 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση, το Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης ενηµερώνει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για τον αριθµό των Φοιτητών που εκπονούν 

Πρακτική Άσκηση ετησίως στο Τµήµα, ώστε να τηρούνται συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία των 

Φοιτητών στο ΕΚΠΑ. 

Η Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ορίζει έναν διδάσκοντα ως 

Ακαδηµαϊκό Επόπτη Πρακτικής Άσκησης (ή αλλιώς Επόπτη) και έναν διδάσκοντα ως αναπληρωτή 

του Επόπτη σε περίπτωση κωλύµατος του πρώτου. Ο Επόπτης έχει την ακαδηµαϊκή επίβλεψη και τον 

συντονισµό των συµβαλλόµενων µερών σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο του Τµήµατος για την 

εκάστοτε Πρακτική Άσκηση που τελείται υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

Το Ακαδηµαϊκό Τµήµα συνάπτει τετραµερή σύµβαση υπό τον τίτλο: «Ιδιωτικό Συµφωνητικό 

Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΕΚΠΑ- Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης» (ή 

αλλιώς Ιδιωτικό Συµφωνητικό) µε τον εκάστοτε Φορέα υποδοχής που απασχολεί Φοιτητές του 

Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Προγράµµατος της 

Πρακτικής Άσκησης (το πρότυπο σχέδιο Ιδιωτικού Συµφωνητικού συντάσσεται και διανέµεται στα 

Τµήµατα από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης).   

Το Ιδιωτικό Συµφωνητικό υπογράφεται από τα τέσσερα συµβαλλόµενα µέρη (Επιτροπή Ερευνών του 

ΕΚΠΑ - Επόπτη - Φορέα υποδοχής - Φοιτητή). Τα τρία πρωτότυπα αντίτυπα κατατίθενται στον 

εκάστοτε Φοιτητή, στον Φορέα υποδοχής µε προσαρτηµένο τον Εσωτερικό Κανονισµό Πρακτικής 

Άσκησης του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και στο Γραφείο Πρακτικής 

Άσκησης, ενώ το τέταρτο πρωτότυπο αντίτυπο κρατείται στο αρχείο του Τµήµατος. 

Για την Πρακτική Άσκηση που θα εκπονηθεί µέσω προγραµµάτων ΕΣΠΑ µετά τη δηµοσίευση του 

παρόντος, τα Ιδιωτικά Συµφωνητικά θα συντάσσονται σύµφωνα µε τις τυχόν ειδικές ρυθµίσεις που 

απορρέουν από την πράξη χρηµατοδότησης ή και των τυχόν ειδικών ασφαλιστικών καλύψεων και θα 

εντάσσονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού, µόνο ως προς το σκέλος των ακαδηµαϊκών 

κριτηρίων και των γενικών ασφαλιστικών καλύψεων, ελλείψει άλλων.  

Επιπροσθέτως, διευκρινίζεται ότι τα Συµφωνητικά Πρακτικής Άσκησης που έχουν ήδη εκτελεσθεί ή 

εκτελούνται µέσω προγραµµάτων ΕΣΠΑ διατηρούν την ισχύ τους [σύµφωνα την υπ' αριθµ. Κοιν. 



Υπ. Απ. 679/22/08/96, η οποία κυρώθηκε µε το Άρθρο 36 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156Α) και την από 

14.2.2017 (συν.2η) απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου Αθηνών 

(Α∆Α:ΩΤ0∆46ΨΖ2Ν-ΩΞΑ)], µέχρι και την ολοκλήρωση της διενεργηθείσας ή ήδη διενεργούµενης 

Πρακτικής Άσκησης.  

Άρθρο 3: Ορισµός ακαδηµαϊκών απαιτήσεων και υποχρεώσεων των συµβαλλόµενων µερών 

Η  Πρακτική Άσκηση απευθύνεται σε Φοιτητές του 4ου έτους, καθώς και σε Φοιτητές «επί πτυχίω», 

µε την προϋπόθεση να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον τριάντα (30) µαθήµατα του 

Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών. Οι Φοιτητές ΑΜΕΑ επιλέγονται κατά προτεραιότητα, χωρίς 

µοριοδότηση, εφόσον α) είναι Φοιτητές 4ου έτους ή «επί πτυχίω» και β) έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε 

τουλάχιστον 30 µαθήµατα (βλ. Άρθρο 4). Ισχύει και για αυτούς η προϋπόθεση της επιτυχούς εξέτασης 

στο προαπαιτούµενο µάθηµα Θεωρία και Μεθοδολογία της ∆ιδασκαλίας (βλ. Άρθρο 4).Στο Ιδιωτικό 

Συµφωνητικό ορίζονται ρητά η συνολική διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης, η ηµερήσια και 

εβδοµαδιαία διάρκεια εργασίας, το ύψος της αµοιβής του Φοιτητή, οι ακαδηµαϊκές και εργασιακές 

απαιτήσεις και οι ανάλογες υποχρεώσεις των συµβαλλόµενων µερών, το αντικείµενο της εργασίας στο 

πλαίσιο του γνωστικού αντικειµένου της Πρακτικής Άσκησης, οι συναφείς µε το αντικείµενο 

εργασιακές απαιτήσεις και τα επιθυµητά αποτελέσµατα.  

Η επίβλεψη του Φοιτητή γίνεται από υπάλληλο του Φορέα ο οποίος πρέπει να ικανοποιεί 

συγκεκριµένα κριτήρια επιστηµονικής κατάρτισης και επαγγελµατικής εµπειρίας στο υπόψη γνωστικό 

αντικείµενο, σε συνεργασία µε τον Ακαδηµαϊκό Επόπτη του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης. 

 Άρθρο 4: ∆ιαδικασία επιλογής Φοιτητών 

Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται βάσει των εξής κριτηρίων:   

Α.1. Ακαδηµαϊκά Κριτήρια 

α) (προαπαιτούµενο): Ολοκλήρωση των έξι πρώτων εξαµήνων σπουδών  

β) (προαπαιτούµενο): Επιτυχής εξέταση στο προαπαιτούµενο µάθηµα Θεωρία και Μεθοδολογία της 

∆ιδασκαλίας 

γ) Αριθµός µαθηµάτων τα οποία οι φοιτητές/τριες έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς. Επιλέγονται οι 

φοιτητές/τριες που έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον τριάντα (30) µαθήµατα. (αριθµός 

µαθηµάτων Χ 10 µόρια) 

δ)Εξάµηνο σπουδών: 

Εξάµηνο 

σπουδών 
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ε) Μέσος όρος βαθµολογίας των τουλάχιστον τριάντα µαθηµάτων που έχουν εξεταστεί επιτυχώς 

(βαθµός Χ 10 µόρια). 



Σηµ. Η επιτυχής παρακολούθηση στα πιο πάνω µαθήµατα δεν συνιστά προϋπόθεση για τη συµµετοχή 

στην Πρακτική Άσκηση. 

 

στ) ∆ιακρίσεις σπουδών – υποτροφίες (κάθε διάκριση σπουδών/υποτροφία = 25 µόρια). 

ζ) Ισοβαθµία: Σε περίπτωση ισοβαθµίας  θα υπερισχύσει ο φοιτητής/τρια µε τον υψηλότερο µέσο όρο 

βαθµολογίας των τουλάχιστον τριάντα (30) µαθηµάτων. 

Α.2. Κοινωνικά κριτήρια (πριµοδότηση µε 10 µόρια σωρευτικά):  φοιτητές/τριες που είναι τέκνα 

πολύτεκνων οικογενειών, που είναι οι ίδιοι/ες πρόσφυγες/παλιννοστούντες, Ροµά, απεξαρτηµένα 

άτοµα, ή που είναι οι ίδιοι/ίδιες γονείς µονογονεϊκής οικογένειας µε προστατευόµενα ανήλικα τέκνα 

Α.3. Φοιτητές ΑΜΕΑ 

 Οι Φοιτητές ΑΜΕΑ επιλέγονται κατά προτεραιότητα, χωρίς µοριοδότηση, εφόσον α) είναι Φοιτητές 

4ου έτους ή «επί πτυχίω» και β) έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 30 µαθήµατα (βλ. Άρθρο 3). 

Ισχύει και για αυτούς η προϋπόθεση της επιτυχούς εξέτασης στο προααπαιτούµενο µάθηµα Θεωρία 

και Μεθοδολογία της ∆ιδασκαλίας (βλ. Άρθρο 3). 

Β. ∆ιαδικασία Επιλογής 

Β.1. Η επιλογή γίνεται από τα µέλη της Τριµελούς Επιτροπής Επιλογής Φοιτητών/τριών, η οποία έχει 

ορισθεί από την Γενική Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

Β.2. Τα ονόµατα των φοιτητών/τριών που επιλέγονται, ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του 

Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, τουλάχιστον πέντε ηµέρες πριν την έναρξη 

της εµπλοκής των φοιτητών/τριών στις διαδικασίες πραγµατοποίησης της Άσκησης. 

Με απόφαση της 1ης Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

της 17.9.2019: α) Ορίστηκαν ο Ακαδηµαϊκός Επόπτης και ο Αναπληρωτής Ακαδηµαϊκός Επόπτης της 

Άσκησης ΕΣΠΑ, β) συστήθηκε Τριµελής Επιτροπή Αξιολόγησης των υποψηφίων, υπεύθυνη για την 

κατάταξη των υποψηφίων, γ) συστήθηκε  Τριµελής Επιτροπή  Ενστάσεων, η οποία θα εξετάζει τυχόν 

ενστάσεις των υποψηφίων σχετικά µε τον πίνακα κατάταξης.  

Άρθρο 5: Εκπόνηση, Αξιολόγηση και Βαθµολόγηση της Πρακτικής Άσκησης 

∆ιαδικασία Πραγµατοποίησης της Άσκησης  

Η διαδικασία πραγµατοποίησης της άσκησης, ως προς τα γραφειοκρατικά της στοιχεία, υποστηρίζεται 

από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΕΚΠΑ. 

Όσοι φοιτητές/τριες έχουν ήδη πραγµατοποιήσει την πρακτική άσκηση ΕΣΠΑ δεν δικαιούνται να την 

επαναλάβουν. 

Η Πρακτική Άσκηση συνίσταται σε δίµηνη εργασία πλήρους απασχόλησης  

Η προκήρυξη του Προγράµµατος Πρακτικής Άσκησης δηµοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του 

Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Οι Φοιτητές που ενδιαφέρονται να 

συµµετέχουν στο Πρόγραµµα συµπληρώνουν ηλεκτρονική αίτηση που είναι διαθέσιµη διαδικτυακά 

στον ιστότοπο του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και προσκοµίζουν στον 

Επόπτη το συµπληρωµένο έντυπο της αίτησης µαζί µε την αναλυτική βαθµολογία και ενδεχόµενα 

έγγραφα που σχετίζονται µε τα κοινωνικά κριτήρια τις ηµέρες και ώρες που ορίζονται στην 

ανακοίνωση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Τµήµατος. 

Ο Φορέας υποχρεούται να αναγγείλει την Πρακτική Άσκηση στις αρµόδιες υπηρεσίες. 



Κατά την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, οι Φοιτητές/τριες υποχρεούνται να συµπληρώσουν και 

να προσκοµίσουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΕΚΠΑ τα δικαιολογητικά όπως προβλέπονται 

από την προκήρυξη. 

Οι Φοιτητές/τριες πρέπει να τηρούν τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησής τους, όπως έχουν 

συµφωνηθεί µε τον εκάστοτε φορέα και να ενηµερώνουν τον Επόπτη του Προγράµµατος για 

οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή πρόβληµα προκύπτει κατά την απασχόλησή τους στον φορέα. 

Η επιτυχής ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης τεκµηριώνεται µε την προσκόµιση πέντε (5) 

Παραδοτέων: 1. Βεβαίωση εκτέλεσης της Πρακτικής Άσκησης υπογεγραµµένη και σφραγισµένη από 

τον Φορέα, 2. Βεβαίωση εκτέλεσης της Πρακτικής Άσκησης υπογεγραµµένη από τον Επόπτη 

Καθηγητή, 3. Έκθεση Αξιολόγησης του Φοιτητή από τον Επόπτη του Φορέα, 4. Έκθεση Πεπραγµένων 

του Φοιτητή, 5. Απογραφικό ∆ελτίο Εισόδου και Εξόδου. Η Πρακτική Άσκηση βαθµολογείται ως 

µάθηµα βάσει κλίµακας 0-10. Η επιτυχής ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης βαθµολογείται µε 

5/10. Η βαθµολόγηση που σχετίζεται µε το υπόλοιπο 5/10 εξάγεται από την αξιολόγηση των 

Παραδοτέων 3 και 4, όπως αναφέρονται πιο πάνω. Ο Επόπτης καταθέτει στη Συνέλευση του Τµήµατος 

τις βαθµολογίες των Φοιτητών (βλ. Άρθρο 1) καθώς και την Έκθεση Πεπραγµένων του Προγράµµατος 

της Πρακτικής Άσκησης.   

Άρθρο 6: Αποζηµίωση και Ασφαλιστικές καλύψεις 

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 53 ν. 4009/2011 (όπως η περ. α' της παρ. 1 αντικαταστάθηκε µε το αρθ.31 παρ. 3, ν. 4452/2017-

Α 17): 

« 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. (...) 

1. Οι διατάξεις του Άρθρου 13 του ν. 2640/1998 (Α' 206) εφαρµόζονται αναλόγως και στους 

µεταπτυχιακούς Φοιτητές ή υποψήφιους διδάκτορες που πραγµατοποιούν Πρακτική Άσκηση σύµφωνα µε 

το πρόγραµµα σπουδών τους». 

Άρθρο 13 ν. 2640/1998: «Στις διατάξεις της παρ. 2 του Άρθρου 10 του ν. 2217/1994(ΦΕΚ 83 Α) 

υπάγονται όλα τα Α.ΕΙ. των οποίων οι Φοιτητές, σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών τους, 

πραγµατοποιούν Πρακτική Άσκηση». Άρθρο 10 παρ. 2 ν. 2217/1994: «Τα πρόσωπα που αναφέρονται 

στην παρ. 1 του Άρθρου  25 του ν. 1474/1984 (ΦΕΚ 128 Α') υπάγονται από 1.1.1995 στην ασφάλιση 

του ΙΚΑ µόνο  για τον κίνδυνο του ατυχήµατος». 


