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Οδηγός Πρακτικής Άσκησης 

  
Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, στοχεύει στην ερευνητική και επαγγελματική εξοικείωση όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος, στους φυσικούς 

χώρους επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η πρακτική άσκηση 

πραγματοποιείται σε δημόσιους και ιδωτικούς φορείς όπως, Μουσεία, Αρχαιολογικές 

Υπηρεσίες, Ιστορικά Αρχεία, Ερευνητικά Κέντρα και Αίθουσες Τέχνης κ. ά., όπου οι φοιτητές 

έχουν την δυνατότητα μιας άμεσης επαφής με το μελλοντικό εργασιακό περιβάλλον τους.  

 Ο/Η φοιτητής/ρια που ασκείται σε έναν φορέα πρέπει να έχει τις ίδιες υποχρεώσεις και να 

απολαμβάνει ίσης μεταχείρισης με τους άλλους εργαζόμενους του φορέα ώστε να αποκτήσει 

επαγγελματική συνείδηση και να μη δημιουργήσει προβλήματα στο φορέα. Όλοι οι φοιτητές 

υποχρεούνται να έχουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι ατυχημάτων κατά την περίοδο της 

άσκησής τους που καλύπτεται από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο πλαίσιο της Πρακτικής τους 

Άσκησης οι φοιτητές/ριες υποχρεούνται να: 

 Ακολουθούν πιστά τις διαδικασίες, γιατί έτσι θα εξασφαλιστεί απολύτως η ασφάλιση, η 

αμοιβή και η κατοχύρωση των ημερών που ασκήθηκαν.  

 Είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους έτσι ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα με 

την περαιτέρω συνεργασία του Πανεπιστημίου Αθηνών με τους φορείς απασχόλησης.  

 



 Φροντίζουν για την τακτική προσέλευσή τους στο φορέα απασχόλησης, την πιστή τήρηση 

των ωραρίων και την υπεύθυνη εκτέλεση των εργασιών που τους ανατίθενται, 

συμβουλευόμενοι τον επόπτη τους από το φορέα.  

 Συμπληρώνουν κατά τη διάρκεια αλλά και με το πέρας της Πρακτικής Άσκησης τα Έντυπα 

Εποπτείας και Αξιολόγησης που θα τους δοθούν από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Διαδικασία για τη συμμετοχή τους στην πρακτική άσκηση 

 

1. Αίτηση στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 

Συμπληρώνετε ηλεκτρονικά το έντυπο Αίτηση φοιτητή/τριας για συμμετοχή στην Πρακτική 

Άσκηση ή εναλλακτικά στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. 

2. Ενημέρωση για τις θέσεις 

Μετά απο σχετική ανακοίνωση προσέρχεστε στο γραφείο πρακτικής άσκησης και 

ενημερώνεστε για τους φορείς, τον αριθμό φοιτητών που δέχονται, τις ημερομηνίες και το 

αντικείμενο εργασίας από το ΓΠΑ. 

Προσκομίζετε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης τα ακόλουθα δικαιολογητικά. 

 τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),  

 το IBAN του λογαριασμού σας (πρέπει να είναι στην Emporiki Bank),  

 τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜKΑ)  

 τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) σε περίπτωση που έχετε συμμετάσχει σε 

πρακτική άσκηση στο παρελθόν ή έχετε εργαστεί με ένσημα  

3. Απαραίτητα έγγραφα 

Παίρνετε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκηση τα ακόλουθα έντυπα: 

 τη βεβαίωση έκδοσης ΑΜΑ (θα σας χρησιμεύσει στο ΙΚΑ)  

 το Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ Πανεπιστημίου και Φορέα Πρακτικής Άσκησης ,σε 3 

αντίτυπα  

 το έντυπο αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης από τον 1 Φύλλο αξιολόγησης της 

πρακτικής άσκησης από τον/ην φοιτητή/τρια 

 το έντυπο αξιολόγησης 4 Έκθεση αποτίμησης της πρακτικής άσκησης από 

τον/ηνφοιτητή/τρια  
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 την  Βεβαίωση πρακτικής άσκησης, που συνυπογράφεται από τον φορέα 

απασχόλησης και τον επιστημονικό υπεύθυνο. 

4. Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ) 

Εάν δεν έχετε ήδη ΑΜΑ, την πρώτη μέρα εργασίας σας εκδίδετε τον ΑΜΑ (Αριθμός Μητρώου 

Ασφαλισμένου). Καταθέτετε τον αριθμό αυτό στο Γραφείο Πρακτικής άσκησης το 

συντομότερο. 

5. Υπογραφή της σύμβασης 

Κατά την πρώτη βδομάδα εργασίας σας υποχρεούστε να υπογράψετε με τον φορέα τη 

σύμβασή σας. Η σύμβαση πρέπει να έχει την σφραγίδα του φορέα και την υπογραφή του 

νόμιμου εκπροσώπου του. Προσκομίζετε τα 3 αντίγραφα οι ίδιοι στο Γραφείο Πρακτικής 

Άσκησης ή τα στέλνετε ταχυδρομικώς (σε περίπτωση που η πρακτική πραγματοποι. 

Εξηγήστε στους φορείς ότι πρέπει να είστε κατοχυρωμένοι με σύμβαση για πολλούς λόγους 

και πρωτίστως για την ασφάλισή σας σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος. 

6. Αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης 

Στο τέλος της ΠΑ υποχρεούστε να συμπληρώσετε τα ακόλουθα έντυπα αξιολόγησης: 

 έντυπο αξιολόγησης 1 Φύλλο αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης από τον/ην 

φοιτητή/τρια  

 Έκθεση πεπραγμένων της πρακτικής άσκησης από τον/ην φοιτητή/τρια  

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές φέρουν την ευθύνη για τη σωστή συμπλήρωση των εντύπων 

που τους αφορά. 
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Έκδοση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) στο ΙΚΑ 

Ο ΑΜΑ εκδίδεται στο ΙΚΑ για μια φορά, με την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, δηλαδή την 

πρώτη μέρα. 

Ο φορέας είναι ενήμερος για την ημερομηνία άφιξης του φοιτητή/ριας και γνωρίζει ότι την 

πρώτη ημέρα της Πρακτικής ο φοιτητής/ρια θα πρέπει να επισκεφθεί το ΙΚΑ για να αποκτήσει 

τον ΑΜΑ. Για την έκδοση Α.Μ.Α. θα πρέπει ο/η φοιτητής/ρια να έχει μαζί του/ης: 

 Φωτοαντίγραφο ταυτότητας,  

 Φωτοαντίγραφο ΑΦΜ.   

 ένα (1) αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ το οποίο έχει εκδοθεί στο όνομά του/ης 

(αν δεν έχει λογαριασμό στο όνομά του/ης μπορεί να έχει λογαριασμό στο όνομα των 

γονιών του/ης ή μια υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει με ευθύνη του/ης ότι 

είναι κάτοικος Αθηνών ή άλλης πόλης (π.χ. εκεί που θα πραγματοποιήσει Πρακτική 

Άσκηση).  

 βεβαίωση εργοδότη, στην οποία θα αναγράφονται ο αριθμός Μητρώου του Εργοδότη 

και θα παραλαμβάνεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν μπορεί ο/η φοιτητής/ρια να καταθέσει αίτηση για απόκτηση ΑΜΑ πριν την 

ημερομηνία που αναγράφεται δίπλα από το όνομα του/ης στη λίστα της βεβαίωσης εργοδότη. 

Αφού εκδοθεί ο ΑΜΑ, θα πρέπει ο/η φοιτητής/ρια να προσκομίσει το συντομότερο δυνατό ένα 

αντίγραφο στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.  
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Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού 

Για την πληρωμή του, με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης ο/η φοιτητής/ρια πρέπει να 

έχει τραπεζικό λογαριασμό στην Εmporiki ,Bank. Αν δεν διαθέτει, τότε υποχρεούτε να εκδόσει 

στο όνομά του/ης, αναφέροντας ότι είναι φοιτητής/ρια σε Πρακτική Άσκηση, ώστε να μην 

επιβαρυνθεί οικονομικά για το άνοιγμα του λογαριασμού. 
 
 
 
 
Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου 

Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 

 
 
 
 


