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Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Ρρακτικήσ Άςκηςησ Ρροπτυχιακϊν Φοιτητϊν 

του Τμήματοσ Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ του Εθνικοφ και Καποδιςτριακοφ 
Ρανεπιςτημίου Αθηνϊν 

 

 

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΡΟΔΙΣΤΙΑΚΟΥ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Ζχοντασ υπόψθ τθν απόφαςθ τθσ Συγκλιτου του ΕΚΡΑ, θ οποία, ςτθ ςυνεδρία τθσ 29-6-2018, 
ενζκρινε Ρρότυπο Εςωτερικό Κανονιςμό Ρρακτικισ Άςκθςθσ προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν 
Φοιτθτϊν  

Αποφαςίηει: 

τθν ζγκριςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Ρρακτικισ Άςκθςθσ των Ρροπτυχιακϊν Φοιτθτϊν του 
Τμιματοσ Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ του ΕΚΡΑ ωσ ακολοφκωσ: 

 

Άρθρο 1: Γενικζσ Αρχζσ 
 

Οι Ρροπτυχιακοί Φοιτθτζσ του Τμιματοσ Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ του ΕΚΡΑ, δφνανται να 
πραγματοποιοφν τθν κεςμοκετθμζνθ από το Ρρόγραμμα Σπουδϊν τουσ Ρρακτικι Άςκθςθ: 

1. Σφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, που κατοχυρϊνει ρθτά τθν πρακτικι άςκθςθ ωσ 

μορφι διεξαγωγισ διδακτικοφ ζργου, όπωσ ορίηουν τα άρκρα 31, 32, παρ.1 και 53, παρ. 2 

του Ν.4009/2011. 

2. Σφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα εργαςιακι και κοινωνικι-αςφαλιςτικι νομοκεςία. 

3. Σφμφωνα με τα οριςκζντα ςτον Εςωτερικό Κανονιςμό Ρρακτικισ Άςκθςθσ του οικείου 

Τμιματοσ, κατ' εφαρμογι του Ρρότυπου Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Ρρακτικισ Άςκθςθσ 

Φοιτθτϊν ΕΚΡΑ *ο οποίοσ προτάκθκε με τισ από 18/12/2017, 03/04/2018 και 24/05/2018 

ειςθγιςεισ τθσ Δ/νςθσ Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ ςε ςυνεργαςία με τον Αναπλθρωτι 

Ρρφτανθ Ακαδθμαϊκϊν Υποκζςεων και Διεκνϊν Σχζςεων, Κακθγθτι κ. Κ. Μπουραηζλθ και 

ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τισ υπ' αρικμ. 671/Ε2274/05-03-2018 (Κεντρ. Ρρωτ. ΕΚΡΑ: 

1718020083/05-03-2018) και 878/Ε2274(β)/27-04-2018 (κεντρ. πρωτ. ΕΚΡΑ 1718025916/27-

04-2018) γνωμοδοτιςεισ τθσ Νομικισ Συμβοφλου του ιδρφματοσ μασ, οι οποίεσ ζγιναν 

αποδεκτζσ από τον Ρρφτανθ+, και μζχρι εκδόςεωσ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ του 

Ιδρφματοσ. 

4. Σφμφωνα με τισ ιδιαιτερότθτεσ που προκφπτουν από τθν υπ' αρικμ. Κοιν. Υπ. Απ. 

679/22/08/96, θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 36 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ156Α) και τθν από 

14.2.2017 (ςυν.2θ) απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν 



 

 

Σελ. 4 από 13 

 

(ΑΔΑ:ΩΤ0Δ46ΨΗ2Ν-ΩΞΑ) για τθν Ρρακτικι Άςκθςθ Φοιτθτϊν που διενεργείται με 

επιχοριγθςθ μζςω Ρρογραμμάτων ΕΣΡΑ. 

5. Επιςθμαίνεται ότι, θ Ρρακτικι Άςκθςθ Φοιτθτϊν του ΕΚΡΑ που διενεργείται με 

επιχοριγθςθ μζςω Ρρογραμμάτων ΕΣΡΑ, τθσ οποίασ τθ μζριμνα ζχει το Γραφείο Ρρακτικισ 

Άςκθςθσ του ΕΚΡΑ, εμπίπτει ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ Κανονιςμοφ, που εφαρμόηονται 

αναλόγωσ ωσ προσ το ςκζλοσ των ακαδθμαϊκϊν κριτθρίων, με τθν επιφφλαξθ τυχόν ειδικϊν 

ρυκμίςεων, που απορρζουν από τισ αςφαλιςτικζσ διατάξεισ και τθν πράξθ χρθματοδότθςθσ. 

 

Άρθρο 2: Προι και Ρροχποθζςεισ 
 

Για τθ διαςφάλιςθ των ακαδθμαϊκϊν κριτθρίων αξιολόγθςθσ και τθσ ςφννομθσ λειτουργίασ του 
Ρρογράμματοσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ Φοιτθτϊν του ΕΚΡΑ, ορίηονται τα ακόλουκα: 

1. Το Τμιμα Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, κακορίηει τα 

ακαδθμαϊκά κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ. Για τθν ορκι λειτουργία τθσ 

Ρρακτικισ Άςκθςθσ τθ γενικι μζριμνα φζρει το οικείο Τμιμα. Συνεπικουρείται δε από το 

Γραφείο Ρρακτικισ Άςκθςθσ του ΕΚΡΑ ςτο πλαίςιο τθσ παροχισ ςυμβουλϊν και 

τεχνογνωςίασ, εφόςον αυτό ηθτθκεί από το Τμιμα Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ. Σε κάκε 

περίπτωςθ, το Τμιμα ενθμερϊνει το Γραφείο Ρρακτικισ Άςκθςθσ για τον αρικμό των 

φοιτθτϊν που εκπονοφν Ρρακτικι Άςκθςθ ετθςίωσ ςτο Τμιμα, ϊςτε να τθροφνται 

ςυγκεντρωτικά ςτατιςτικά ςτοιχεία των αςκοφμενων φοιτθτϊν ςτο ΕΚΡΑ. 

2. Θ Συνζλευςθ του Τμιματοσ Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ, ςφμφωνα με τον οικείο Εςωτερικό 

Κανονιςμό Ρρακτικισ Άςκθςθσ, ορίηει ζνα διδάςκοντα ωσ «Επιςτθμονικό Υπεφκυνο» τθσ 

Ρρακτικισ Άςκθςθσ που τελεί και ωσ «Ακαδθμαϊκόσ Επόπτθσ» των αςκουμζνων ςε αυτιν 

Ρροπτυχιακϊν φοιτθτϊν. Ο Ακαδθμαϊκόσ Επόπτθσ ζχει τθν ακαδθμαϊκι επίβλεψθ και τον 

ςυντονιςμό των ςυμβαλλομζνων μερϊν ςε ςυνεργαςία με τον Ρρόεδρο και τουσ Διευκυντζσ 

Τομζων για τθν εκάςτοτε Ρρακτικι Άςκθςθ, που τελείται υπό τθν αιγίδα του Τμιματοσ 

Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ.  

3. Μετά το πζρασ τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ, ο Ακαδθμαϊκόσ Επόπτθσ, εξετάηει προφορικά ι 

γραπτά τον φοιτθτι και, ςυνυπολογίηοντασ τισ αντίςτοιχεσ Εκκζςεισ Αξιολόγθςθσ του φορζα 

απαςχόλθςθσ, κατακζτει ςτθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ τθν 

βακμολογία, που αντιςτοιχεί ςτθν ακαδθμαϊκι βακμολογικι κλίμακα (0-10) με τισ 

αντίςτοιχεσ πιςτωτικζσ μονάδεσ (5.5 ECTS), όπωσ αυτζσ ορίςκθκαν από τθ Συνζλευςθ και 

αναφζρονται ςτο Ρρόγραμμα και τον Οδθγό Σπουδϊν του Τμιματοσ. Θ βακμολογία 

ςυνοδεφεται και από τθν Ζκκεςθ Ρεπραγμζνων τθσ εκάςτοτε Ρρακτικισ Άςκθςθσ. 

4. Το Ακαδθμαϊκό Τμιμα ςυνάπτει τετραμερι ςφμβαςθ υπό τον τίτλο: «Ιδιωτικό Συμφωνθτικό 

Ρρακτικισ Άςκθςθσ Φοιτθτϊν ΕΚΡΑ-Τμιμα Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ» με τον εκάςτοτε 

Δθμόςιο ι Ιδιωτικό Φορζα υποδοχισ, που απαςχολεί φοιτθτζσ του Τμιματοσ Ιςτορίασ και 

Αρχαιολογίασ ΕΚΡΑ ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ (το πρότυπο 
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ςχζδιο ςφμβαςθσ ςυντάςςεται και διανζμεται ςτα Τμιματα από το Γραφείο Ρρακτικισ 

Άςκθςθσ). 

5. Το Ιδιωτικό Συμφωνθτικό Ρρακτικισ Άςκθςθσ εκδίδεται ςε τζςςερα (4) πρωτότυπα αντίτυπα 

και υπογράφεται από τον/τθν Δικαιοφχο φοιτθτι/τρια, τον Επιςτθμονικό Υπεφκυνο του 

Τμιματοσ και επίςθσ υπογράφεται και ςφραγίηεται από τον Νόμιμο Εκπρόςωπο του φορζα 

υποδοχισ/απαςχόλθςθσ και από τον Νόμιμο Εκπρόςωπο του  ΕΚΡΑ/ΕΛΚΕ. 

6. Για τθν Ρρακτικι Άςκθςθ που κα εκπονθκεί μζςω προγραμμάτων ΕΣΡΑ μετά τθ δθμοςίευςθ 

του παρόντοσ, τα Συμφωνθτικά κα ςυντάςςονται ςφμφωνα με τισ τυχόν ειδικζσ ρυκμίςεισ 

που απορρζουν από τθν πράξθ χρθματοδότθςθσ ι και των τυχόν ειδικϊν αςφαλιςτικϊν 

καλφψεων και κα εντάςςονται ςτο πλαίςιο του παρόντοσ κανονιςμοφ, μόνο ωσ προσ το 

ςκζλοσ των ακαδθμαϊκϊν κριτθρίων και των γενικϊν αςφαλιςτικϊν καλφψεων, ελλείψει 

άλλων (βλ. άρκρο 9). 

7. Επιπροςκζτωσ, διευκρινίηεται ότι, όςα Συμφωνθτικά Ρρακτικισ Άςκθςθσ ζχουν ιδθ 

εκτελεςκεί ι εκτελοφνται μζςω προγραμμάτων ΕΣΡΑ διατθροφν εν όλω τθν ιςχφ τουσ 

*ςφμφωνα τθν υπ' αρικμ. Κοιν. Υπ. Απ. 679/22/08/96, θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 36 του 

Ν.3794/2009 (ΦΕΚ156Α) και τθν από 14.2.2017 (ςυν.2θ) απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν 

του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν (ΑΔΑ: ΩΤ0Δ46ΨΗ2Ν-ΩΞΑ)+, μζχρι και τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

διενεργθκείςασ ι ιδθ διενεργοφμενθσ πρακτικισ άςκθςθσ. 

 

Άρθρο 3: Αςφαλιςτικζσ Καλφψεισ 
 

Ωσ προσ τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ των φοιτθτϊν κατά τθ διάρκεια τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ, ιςχφουν 
οι ακόλουκεσ διατάξεισ: 

• Άρκρο 53 ν. 4009/2011 (όπωσ θ περ. α' τθσ παρ. 1 αντικαταςτάκθκε με το αρκ.31 παρ. 3, ν. 
4452/2017-Α 17): «1. α) Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ και οι υποψιφιοι διδάκτορεσ, 
που δεν ζχουν άλλθ ιατροφαρμακευτικι και νοςοκομειακι περίκαλψθ, δικαιοφνται πλιρθ 
ιατροφαρμακευτικι και νοςοκομειακι περίκαλψθ ςτο Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψθ 
των ςχετικϊν δαπανϊν από τον Εκνικό Οργανιςμό Παροχισ Υπθρεςιϊν Υγείασ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ' 
ανάλογθ εφαρμογι του άρκρου 33 του ν. 4368/2016 (Α' 83). Οι όροι, οι προχποκζςεισ και θ 
διαδικαςία παροχισ τθσ περίκαλψθσ κακορίηονται με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν, 
Παιδείασ, Έρευνασ και Θρθςκευμάτων και Υγείασ. (...) 2. Οι διατάξεισ του άρκρου 13 του ν. 
2640/1998 (Α' 206) εφαρμόηονται αναλόγωσ και ςτουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ ι υποψιφιουσ 
διδάκτορεσ που πραγματοποιοφν πρακτικι άςκθςθ ςφμφωνα με το Πρόγραμμα ςπουδϊν τουσ». 

• Άρκρο 13 ν. 2640/1998: «Στισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 10 του ν. 2217/1994(ΦΕΚ 
83Α) υπάγονται όλα τα Α.ΕΙ. των οποίων οι φοιτθτζσ, ςφμφωνα με το πρόγραμμα ςπουδϊν τουσ, 
πραγματοποιοφν πρακτικι άςκθςθ». 

• Άρκρο 10 παρ. 2 ν. 2217/1994: «Τα πρόςωπα που αναφζρονται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 25 
του ν. 1474/1984 (ΦΕΚ 128 Α') υπάγονται από 1.1.1995 ςτθν αςφάλιςθ του ΙΚΑ μόνο για τον κίνδυνο 
του ατυχιματοσ». 
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Άρθρο 4: Οριςμόσ Ακαδημαϊκϊν και Εργαςιακϊν Απαιτήςεων και Υποχρεϊςεων των 
Συμβαλλομζνων Μερϊν 

 

Σφμφωνα με τον Εςωτερικό Κανονιςμό Ρρακτικισ Άςκθςθσ του Τμιματοσ και ςφμφωνα με τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία ορίηονται οι ςτόχοι, οι ακαδθμαϊκζσ και εργαςιακζσ απαιτιςεισ, κακϊσ και οι 
ανάλογεσ υποχρεϊςεισ των ςυμβαλλομζνων μερϊν ωσ εξισ: 

 

1.Στόχοι 

Θ Ρρακτικι Άςκθςθ των φοιτθτϊν του Τμιματοσ Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ ςτοχεφει ςτθν 

ερευνθτικι και επαγγελματικι εξοικείωςθ όςο το δυνατόν μεγαλφτερου αρικμοφ φοιτθτϊν και 

φοιτθτριϊν του Τμιματοσ ςτουσ φυςικοφσ χϊρουσ τθσ μελλοντικισ επαγγελματικισ τουσ 

δραςτθριότθτασ, προκειμζνου να αποκτθκεί θ αναγκαία εμπειρία ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ και να 

επιτευχκεί θ δθμιουργία διαφλου αμφίδρομθσ μετάδοςθσ πλθροφοριϊν μεταξφ πανεπιςτθμιακισ 

εκπαίδευςθσ και ςυναφϊν προσ αυτιν υπθρεςιϊν, με ςκοπό τθν αμοιβαία ςυνεργαςία (Οδθγόσ 

Σπουδϊν Τμιματοσ, www.arch.uoa.gr). 

2.Φορείσ υποδοχήσ 

Θ Ρρακτικι Άςκθςθ πραγματοποιείται ςε φορείσ ιδιωτικοφσ και δθμόςιουσ, ςχετικοφσ με τθν 
Ιςτορία, τθν Αρχαιολογία και τθν Ιςτορία τθσ Τζχνθσ, όπωσ Εφορείεσ Αρχαιοτιτων, Ιςτορικά Αρχεία, 
Μουςεία, Βιβλιοκικεσ, Υπθρεςίεσ Υπουργείων, όπωσ Ρολιτιςμοφ, Ραιδείασ, Ζρευνασ και 
Θρθςκευμάτων, κακϊσ και ςε ερευνθτικά ιδρφματα και οργανιςμοφσ. 

3.Συμμετοχή και διάρκεια 

1. Το πρόγραμμα Ρρακτικισ Άςκθςθσ προκθρφςςεται κατ’ ζτοσ από το ΕΚΡΑ και θ προκιρυξθ 

αναρτάται ςτθν Ιςτοςελίδα του ΕΚΡΑ, του ΓΑΡΑΣ και του Τμιματοσ Ιςτορίασ και 

Αρχαιολογίασ. 

2. Θ ςυμμετοχι των φοιτθτϊν του Τμιματοσ Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ ςτο πρόγραμμα 

Ρρακτικισ Άςκθςθσ είναι προαιρετικι και μποροφν να ςυμμετζχουν μόνο μία φορά κατά τθ 

διάρκεια των ςπουδϊν τουσ.  Θ Ρρακτικι Άςκθςθ εντάςςεται ςτα μακιματα επιλογισ του 

εαρινοφ και χειμερινοφ εξαμινου του ανακεωρθμζνου Ρροπτυχιακοφ Ρρογράμματοσ 

Σπουδϊν ωσ μάκθμα κοινό για τουσ δφο τομείσ, Ιςτορίασ, και Αρχαιολογίασ και Ιςτορίασ τθσ 

Τζχνθσ. 

3. Θ Ρρακτικι Άςκθςθ πραγματοποιείται ςε ςυνεργαςία με Φορείσ Υποδοχισ από τον Δθμόςιο 

και Ιδιωτικό Τομζα. 

4. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ Ρρακτικισ άςκθςθσ είναι οκτϊ (8) εβδομάδεσ (ιτοι 2 μινεσ) 

ςυνεχόμενεσ, με θμερομθνίεσ ζναρξθσ και λιξθσ που ορίηονται για κάκε ακαδθμαϊκι 

περίοδο από το ΕΚΡΑ. 

5. Θ Ρρακτικι Άςκθςθ είναι αμειβόμενθ ςφμφωνα με τθν κατ’ ζτοσ οριηόμενθ από το ΕΣΡΑ και 

το ΕΚΡΑ χρθματοδότθςθ. Θ αμοιβι των φοιτθτϊν κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2022-2023 

εξακολουκεί να είναι 260 ευρϊ ανά μινα όπωσ και θ αμοιβι του Επ. Υπευκφνου 700 ευρϊ 
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ανά ακαδθμαϊκό ζτοσ ανάλογα και με τθν απορρόφθςθ ςφμφωνα με απόφαςθ του Ειδικοφ 

Λογαριαςμοφ (ΑΔΑ: 6Φ3546ΨΗ2Ν-5ΔΘ) 

6. Κατά το δίμθνο τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ οι αςκοφμενοι φοιτθτζσ είναι αςφαλιςτικά 

καλυμμζνοι μζςω των πόρων του Ρρογράμματοσ. Οι φορείσ δεν ζχουν ανάμιξθ ςε κζματα 

αμοιβισ και αςφάλιςθσ. 

7. Θ θμεριςια διάρκεια εργαςίασ είναι ζξι ζωσ οκτϊ (6-8) ϊρεσ και θ εβδομαδιαία διάρκεια 

εργαςίασ τριάντα ζωσ ςαράντα (30-40) ϊρεσ. 

8. Ο/Θ αςκοφμενοσ/θ δικαιοφται να απουςιάηει 1 θμζρα / μινα κατά τθ διάρκεια τθσ 

Ρρακτικισ του/τθσ Άςκθςθσ. Οι μζρεσ απουςίασ μπορεί να αφοροφν είτε προςωπικοφσ 

λόγουσ, είτε λόγουσ υγείασ, είτε εκπαιδευτικζσ υποχρεϊςεισ (π.χ. εξετάςεισ). Ο/Θ 

αςκοφμενοσ/θ μπορεί να χρθςιμοποιιςει τισ θμζρεσ απουςίασ είτε τμθματικά είτε 

ςυνολικά. Εάν χρειάηεται για ςοβαρό λόγο να απουςιάςει από τθν Ρρακτικι Άςκθςθ 

περιςςότερεσ από τισ προαναφερόμενεσ θμζρεσ, κα πρζπει να επικοινωνιςει ΑΜΕΣΑ με το 

Γραφείο Ρρακτικισ Άςκθςθσ. Θα πρζπει να ενθμερϊςει για τθν απουςία του/τθσ 2 θμζρεσ 

νωρίτερα το Γραφείο Ρρακτικισ Άςκθςθσ και φυςικά το Φορζα Υποδοχισ. Σε περίπτωςθ 

που δεν ενθμερϊςει το Γραφείο Ρρακτικισ Άςκθςθσ δφο θμζρεσ νωρίτερα και ζπειτα από 

ζλεγχο διαπιςτωκεί ότι ο/θ φοιτθτισ/τρια απουςιάηει από το Φορζα Υποδοχισ, θ απουςία 

αυτι κα κεωρείται αδικαιολόγθτθ και κα αποτελεί λόγο ακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

9. Τα κακικοντα τθσ εργαςίασ  των φοιτθτϊν κατά τθν Ρρακτικι Άςκθςθ κα πρζπει να είναι 

ςχετικά με τισ ςπουδζσ του Τμιματοσ Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ. 

10. Ο/Θ αςκοφμενοσ/θ επιβλζπεται ςτον χϊρο εργαςίασ από εξειδικευμζνο ςτο αντικείμενο 

άςκθςθσ μζλοσ του φορζα, το οποίο και ςυντάςςει τθν Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ του 

αςκοφμενου μετά το πζρασ τθσ άςκθςθσ. 

 

4.Ρροχποθζςεισ ςυμμετοχήσ και κριτήρια επιλογήσ των φοιτητϊν 
 

Απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για να πραγματοποιιςει ζνασ φοιτθτισ Ρρακτικι Άςκθςθ και να λάβει 
τθ ςχετικι αποηθμίωςθ είναι:  

 να μθν ζχει ςυμμετάςχει ξανά ςτο πρόγραμμα πρακτικισ άςκθςθσ ωσ φοιτθτισ του ιδίου 

Τμιματοσ ι άλλου Τμιματοσ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν 

 να διατθρεί τθ φοιτθτικι ιδιότθτα κακ’ όλθ τθ διάρκεια πραγματοποίθςθσ τθσ Ρρακτικισ 

Άςκθςθσ  

 Οι φοιτθτζσ του  8ου   εξαμινου  και οι επί πτυχίω, που πρόκειται να δϊςουν τα τελευταία 

τουσ μακιματα για πτυχίο ςτθν εξεταςτικι περίοδο του Ιουνίου ι του Σεπτεμβρίου, πρζπει 

να ζχουν ολοκλθρϊςει αντίςτοιχα μζχρι τζλοσ Ιουνίου ι τζλοσ Σεπτεμβρίου ΚΑΙ το δίμθνο 

τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ.  Ειδικότερα, οι επί πτυχίω φοιτθτζσ πρζπει να ςυνυπολογίςουν τθν 

Ρρακτικισ Άςκθςθ ςτον ςυνολικό αρικμό μακθμάτων τουσ, ϊςτε να μθν τον ξεπεράςουν 

πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ. 
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Αίτηςη ςυμμετοχήσ  

Οι φοιτθτζσ που ενδιαφζρονται να ςυμμετάςχουν ςτθν Ρρακτικι Άςκθςθ υποβάλλουν, μετά τθν 
Ρροκιρυξθ των κζςεων εκ μζρουσ του ΕΚΡΑ, αίτθςθ ςυμμετοχισ μζςω τθσ υπθρεςίασ θλεκτρονικισ 
υποβολισ αιτθμάτων του ΕΚΡΑ (eprotocol.uoa.gr/aitisi/praktikiaskisiespa/) (για τθν διαδικαςία 
υποβολισ αίτθςθσ, βλ. άρκρο 5). 

 

Επί μέρουσ προϋποθέςεισ ςυμμετοχήσ  

Ρροκειμζνου οι φοιτθτζσ του Τμιματοσ Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ να ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα 
Ρρακτικισ Άςκθςθσ, πρζπει να πλθροφν και τισ εξισ προχποκζςεισ: 

 να ζχουν ολοκλθρϊςει το 3ο εξάμθνο ςπουδϊν τουσ και να ζχουν περατϊςει επιτυχϊσ 

τουλάχιςτον δζκα (10) μακιματα (υποχρεωτικά και επιλογισ) των προθγοφμενων 

εξαμινων. 

 να ανικουν κατά προτεραιότθτα ςτο 7ο και 8ο εξάμθνο, και ζπειτα ςτο 5ο και 6ο εξάμθνο 

ςπουδϊν. Αν δεν καλυφκοφν όλεσ οι διακζςιμεσ κζςεισ, ακολουκοφν φοιτθτζσ του 4ου  

εξαμινου και, ςτθ ςυνζχεια, οι επί πτυχίω φοιτθτζσ (9ου  εξαμινου και εξισ). 

 

Κριτήρια επιλογήσ 

α. Τα κριτιρια επιλογισ των υποψθφίων φοιτθτϊν/τριϊν για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν Ρρακτικι 
Άςκθςθ είναι Ακαδθμαϊκά και Κοινωνικά και μοριοδοτοφνται, όπωσ περιγράφεται ςτον πίνακα 
μοριοδότθςθσ (βλ. παρακάτω), εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ τθσ προθγουμζνθσ 
παραγράφου. 

Στα Ακαδθμαϊκά κριτιρια εντάςςονται το εξάμθνο φοίτθςθσ και ο Μζςοσ Προσ βακμολογίασ των 
φοιτθτϊν/τριϊν. 

Για τον ςυνυπολογιςμό των κοινωνικϊν κριτθρίων απαιτείται κατάκεςθ βεβαιϊςεων δθμοςίων 
φορζων, που να αποδεικνφουν τθν ζνταξθ των φοιτθτϊν ςτισ προβλεπόμενεσ κοινωνικζσ ομάδεσ.  

β. Θ επιλογι των φοιτθτϊν που κα ςυμμετζχουν ςτθν Ρρακτικι Άςκθςθ, γίνεται από Τριμελι 
Επιτροπι Αξιολόγθςθσ με ετιςια κθτεία που ορίηεται από τθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ, με βάςθ τα 
ςυγκεκριμζνα κριτιρια και ςε ςχζςθ με τον αρικμό των προκθρυγμζνων κζςεων. Επίςθσ θ 
Συνζλευςθ του Τμιματοσ ορίηει και αντίςτοιχθ Τριμελι Επιτροπι Ελζγχου Ενςτάςεων με ετιςια 
κθτεία.  

γ.  Πςοι φοιτθτζσ διαπιςτϊςουν ότι, παρά τθν αίτθςθ και τθν επιλογι τουσ, δεν μποροφν τελικϊσ να 
πραγματοποιιςουν τθν άςκθςθ, είναι υποχρεωμζνοι να ενθμερϊνουν εγκαίρωσ τον Ακαδθμαϊκό 
Επόπτθ, προκειμζνου να αποδεςμευκεί θ κζςθ τουσ και να επωφελθκοφν οι επιλαχόντεσ.  
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Κριτήρια Ρεριγραφή Μόρια 

Ακαδημαϊκά 
κριτήρια 

Κριτήριο 
Α 

Χριςθ αλγορίκμου: 
 
(Αρικμόσ μακθμάτων x Μ.Ο. 
βακμολογίασ) / τθν ςτακερι 
μονάδα 5 

Αποτζλεςμα αλγορίκμου: 
 
Π.χ. Φοιτθτισ Α: (49 μακιματα 
x Μ.Ο. 8.8) / 5 = 86,2 μόρια 
 
Π.χ. Φοιτθτισ Β: (49 μακιματα 
x Μ.Ο 6.2) / 5 = 60,76 μόρια 

Κριτήριο 
Β 

 7ο και 8ο εξάμθνο φοίτθςθσ 100 μόρια 

 5ο και 6ο εξάμθνο φοίτθςθσ 90 μόρια 

4ο εξάμθνο φοίτθςθσ 80 μόρια 

9ο και 10ο εξάμθνο φοίτθςθσ 70 μόρια 

11ο κ.ε. εξάμθνο φοίτθςθσ 60 μόρια 

Κοινωνικά 
κριτήρια 

Άποροι γονείσ, δθλαδι δικαιοφχοι με ελάχιςτο εγγυθμζνο ειςόδθμα, 
πριμοδοτοφνται με 20 μόρια ςωρευτικά.  

Στθν κατθγορία αυτι εμπίπτουν οι φοιτθτζσ που είναι οι ίδιοι άποροι γονείσ και 
οι φοιτθτζσ που είναι προςτατευόμενα μζλθ άπορων γονζων 

Ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ και μζλθ πολφτεκνων οικογενειϊν  
πριμοδοτοφνται με 10 μόρια ςωρευτικά.  

Στθν κατθγορία αυτι, εμπίπτουν οι φοιτθτζσ που είναι οι ίδιοι: πρόςφυγεσ, 
παλιννοςτοφντεσ, ομά, απεξαρτθμζνα άτομα 

Φοιτθτζσ ΑμεΑ πριμοδοτοφνται με 10 μόρια 

Φοιτθτζσ που είναι οι ίδιοι γονείσ μονοπρόςωπθσ οικογζνειασ με 
προςτατευόμενα ανιλικα τζκνα πριμοδοτοφνται με 5 μόρια 

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

Στο αποτζλεςμα του αλγόρικμου που χρθςιμοποιείται για τθν κατάταξθ (βλ. Ακαδθμαϊκά Κριτιρια, 
Κριτιριο Α) προςτίκενται τα μόρια που προκφπτουν από το εξάμθνο ςπουδϊν (βλ. Ακαδθμαϊκά 
Κριτιρια, Κριτιριο Β) και επιπλζον προςτίκενται όςα μόρια προκφπτουν από ενδεχόμενα κοινωνικά 
κριτιρια (βλ. ανωτ). 

Π.χ. Φοιτθτισ Α:  
(49 μακιματα Χ Μ.Ο. 8.8) / 5 = 86,2 μόρια + 100 μόρια (8ο εξάμθνο ςπουδϊν) = 186,2 μόρια 
ςυνολικά. 
 
Π.χ. Φοιτθτισ Β:  
(49 μακιματα Χ Μ.Ο 6.2) / 5 = 60,76 μόρια + 70 μόρια (10ο εξάμθνο ςπουδϊν) = 130,76 μόρια 
ςυνολικά. 

 
Αν π.χ. ο Φοιτθτισ Α ανικει ςε κάποια από τισ ανωτζρω ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ, λαμβάνει τα 
αντίςτοιχα επιπλζον μόρια. 

Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ επιλζγονται όλοι οι ιςοβακμοφντεσ υποψιφιοι. 
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Άρθρο 5: Διαδικαςία Υποβολήσ Αίτηςησ για Εκπόνηςη Ρρακτικήσ Άςκηςησ 
 

Οι υποψιφιοι που ενδιαφζρονται για εκπόνθςθ Ρρακτικισ Άςκθςθσ και πλθροφν τα ανωτζρω 
αναφερόμενα κριτιρια επιλογισ  μποροφν, να υποβάλλουν αίτθςθ μετά τθν Ρροκιρυξθ του 
προγράμματοσ από το ΕΚΡΑ, και τθν ανάρτθςθ τθσ «Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ 
Ρροπτυχιακϊν φοιτθτϊν για τθν Ρραγματοποίθςθ Ρρακτικισ Άςκθςθσ» ςτθν ιςτοςελίδα του 
ΓΑΡΑΣ (https://grapas.uoa.gr/) και ςτθν ιςτοςελίδα του Τμιματοσ Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ ςτον 
ειδικό χϊρο που αναφζρεται ςτθν Ρρακτικι Άςκθςθ (http://www.arch.uoa.gr/proptyxiakes-
spoydes/praktiki-askhsh-ekpa-espa.html). 

Θ αίτθςθ για ςυμμετοχι ςτθν Ρρακτικι Άςκθςθ υποβάλλεται αποκλειςτικά θλεκτρονικά μζςω τθσ 
υπθρεςίασ θλεκτρονικισ υποβολισ αιτθμάτων του ΕΚΡΑ (eprotocol.uoa.gr/aitisi/praktikiaskisiespa/), 
ςε θμερομθνίεσ που ανακοινϊνονται ςτθν Ιςτοςελίδα του Τμιματοσ και ςτθν Ρρόςκλθςθ.  

Θ αίτθςθ ςυνοδεφεται από τα εξισ δικαιολογθτικά (ςε μορφι pdf): 

 Βεβαίωςθ Αναλυτικισ Βακμολογίασ με αναφορά ςτον Μζςο Προ από τθν Γραμματεία του 
Τμιματοσ κατόπιν αιτιςεωσ του/τθσ φοιτθτι/τριασ.  

 Υπεφκυνθ Διλωςθ ςυγκατάκεςθσ με το οποίο δθλϊνονται ότι ο/θ φοιτθτισ/τρια «παρζχει 
τθ ρθτι ςυγκατάκεςι του/τθσ για τθν τιρθςθ, ςυλλογι και επεξεργαςία δεδομζνων 
προςωπικοφ χαρακτιρα, που περιλαμβάνονται ςτθν αίτθςθ και ςτα τυχόν 
ςυνυποβαλλόμενα με αυτιν ζγγραφα, από το ΕΚΠΑ, από το Τμιμα Ιςτορίασ και 
Αρχαιολογίασ του ΕΚΠΑ, από τον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ και από τον Επιςτθμονικό Υπεφκυνο, 
προκειμζνου να διενεργθκοφν όλεσ οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν εκπόνθςθ τθσ 
πρακτικισ άςκθςθσ». Το παραπάνω κείμενο ςυμπλθρϊνεται από τον/τθν φοιτθτι/τρια ςε 
ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ άρκρου 8 Ν.1599/1986 ι ςτο κατάλλθλο πεδίο τθσ φόρμασ 
ζκδοςθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ από το gov.gr. 

 Για τθν περίπτωςθ των φοιτθτϊν που εντάςςονται ςτισ ευαίςκθτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ, 
απαιτείται κατάκεςθ βεβαιϊςεων δθμοςίων φορζων, που να αποδεικνφουν τθν ζνταξθ των 
φοιτθτϊν ςε αυτζσ.   

 

Θ αίτθςθ πρζπει απαραιτιτωσ να ςυνοδεφεται από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, όπωσ αυτά 
ορίηονται αμζςωσ παραπάνω.  

Θ αίτθςθ με τθν επιτυχι υποβολι τθσ λαμβάνει αρικμό Θλεκτρονικοφ Ρρωτοκόλλου.  

Μετά τθν ολοκλιρωςθ υποβολισ των αιτιςεων, πραγματοποιείται αξιολόγθςι τουσ από τθν 
Επιτροπι Αξιολόγθςθσ, γίνεται θ επιλογι των υποψθφίων, ςφμφωνα με τα κριτιρια που ορίηονται  
ςτο Άρκρο 4 του παρόντοσ Κανονιςμοφ, και ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα ανακοινϊνονται πίνακεσ 
προςωρινϊν αποτελεςμάτων ςτθν ιςτοςελίδα του Τμιματοσ και ςτθν ιςτοςελίδα του Γραφείου 
Ρρακτικισ Άςκθςθσ. 

Τα προςωρινά αποτελζςματα περιλαμβάνουν πίνακεσ επιλεγζντων (και απορριφκζντων εφόςον 
υπάρχουν) υποψθφίων που κατατάςςονται βάςει τθσ μοριοδότθςθσ που ζλαβαν οι αιτιςεισ τουσ, 
με αναφορά του αρικμοφ του θλεκτρονικοφ πρωτοκόλλου τθσ αίτθςθ, του αρικμοφ φοιτθτικοφ 
μθτρϊου, και του εξαμινου που ανικαν οι υποψιφιοι/εσ κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ. 

Αν ο αρικμόσ των αιτιςεων υπερβαίνει τον αρικμό των κζςεων που προβλζπονται από τθν 
προκιρυξθ, δθμιουργείται κατάλογοσ επιλαχόντων, ςφμφωνα με τθν (ανά εξάμθνο και βακμό) 
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ςειρά προτεραιότθτασ. Οι επιλαχόντεσ καλοφνται να ςυμμετάςχουν ςε περίπτωςθ που δεν 
πραγματοποιιςουν τθν άςκθςθ οριςμζνοι από τουσ επιλεγζντεσ.  

Οι φοιτθτζσ ζχουν δικαίωμα να υποβάλουν τεκμθριωμζνθ ζνςταςθ επί των προςωρινϊν πινάκων 
αποτελεςμάτων εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία ανακοίνωςισ τουσ.  

Μετά τθν εξζταςθ ενδεχόμενων ενςτάςεων από τθν Επιτροπι Ενςτάςεων του Τμιματοσ, 
ςυντάςςεται το Ρρακτικό Τελικϊν Αποτελεςμάτων το οποίο αποςτζλλεται για ζγκριςθ από τθν 
Συνζλευςθ του Τμιματοσ. Οι πίνακεσ οριςτικϊν αποτελεςμάτων που κα εγκρικοφν από τθν 
Συνζλευςθ αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του Τμιματοσ και ςτθν ιςτοςελίδα του Γραφείου Ρρακτικισ 
Άςκθςθσ. 

 

Άρθρο 6: Απαιτοφμενα Δικαιολογητικά για την Ζναρξη Εκπόνηςησ Ρρακτικήσ Άςκηςησ 
 

Οι επιλεγζντεσ φοιτθτζσ/τριεσ καλοφνται να επιςκεφκοφν το «ΑΤΛΑΣ» - Σφςτθμα Κεντρικισ 
Υποςτιριξθσ τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ των Φοιτθτϊν ΑΕΙ: atlas.grnet.gr, όπου είναι ανθρτθμζνεσ ςτο 
Εκνικό Μθτρϊο Φορζων Ραροχισ Ρρακτικισ Άςκθςθσ οι προςφερόμενεσ από τουσ φορείσ κζςεισ 
απαςχόλθςθσ.  

Οι φοιτθτζσ εγγράφονται, επιλζγουν τον φορζα απαςχόλθςθσ, ςτον οποίο επικυμοφν να αςκθκοφν 
(υπθρεςία, μουςείο, αρχείο) και επικοινωνοφν με αυτόν, προκειμζνου να επιβεβαιϊςουν τθ 
διακεςιμότθτα τθσ κζςθσ. Αποκτοφν κωδικό και τον αποςτζλλουν/κατακζτουν ςτον Ακαδθμαϊκό 
Επόπτθ τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ, ϊςτε να γίνει αντιςτοίχιςθ για δζςμευςθ τθσ κζςθσ.  

Για τθν περίπτωςθ ερωτθμάτων, οι φοιτθτζσ μποροφν να απευκφνονται ςτο τθλζφωνο αρωγισ του 
ςυςτιματοσ «ΑΤΛΑΣ»: 215-2157860. 

 

Για τθν ζναρξθ απαςχόλθςθσ απαιτοφνται ζγγραφα, τα οποία, μαηί με οδθγίεσ, είναι ανθρτθμζνα 
ςτθν ενότθτα «Φοιτθτζσ» τθσ ιςτοςελίδασ του Γραφείου Ρρακτικισ Άςκθςθσ (grapas.uoa.gr), από 
όπου οι φοιτθτζσ τα εκτυπϊνουν και τα προςκομίηουν πλιρωσ ςυμπλθρωμζνα και υπογεγραμμζνα 
(κατά περίπτωςθ - από τουσ ίδιουσ, τον φορζα απαςχόλθςθσ ι τον Ακαδθμαϊκό Επόπτθ), ςτον 
Ακαδθμαϊκό Επόπτθ, απαραιτιτωσ  ζνα (1) μινα πριν τθν ζναρξθ τθσ άςκθςθσ. 

Τα ζγγραφα ζναρξθσ απαςχόλθςθσ, για τθν ςυμπλιρωςθ, υπογραφι και ςφράγιςθ των οποίων 
πρζπει να φροντίςει ο φοιτθτισ/τρια είναι τα εξισ:  

1. Τετραμερζσ Ιδιωτικό Συμφωνθτικό Ρρακτικισ Άςκθςθσ Φοιτθτι, το οποίο  υπογράφεται από 

τον Δικαιοφχο φοιτθτι/τρια, τον Επιςτθμονικό Υπεφκυνο του Τμιματοσ και επίςθσ 

υπογράφεται και ςφραγίηεται από τον Νόμιμο Εκπρόςωπο του φορζα 

υποδοχισ/απαςχόλθςθσ και από τον Νόμιμο Εκπρόςωπο του ΕΚΡΑ/ΕΛΚΕ (εισ τετραπλοφν). 

Σε αυτό προςαρτάται ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ. 

2. Απογραφικό Δελτίο Ειςόδου φοιτθτι, που ςυμπλθρϊνεται από τον/τθν δικαιοφχο 

φοιτθτι/τρια. 

3. Φωτοτυπία τθσ πρϊτθσ ςελίδασ βιβλιαρίου τραπζηθσ, ςτο οποίο πρζπει να υπάρχει το 

όνομα του/τθσ φοιτθτι/τριασ (όχι απαραίτθτα ωσ πρϊτο όνομα), προκειμζνου να κατατεκεί 



 

 

Σελ. 12 από 13 

 

εκεί, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ και τθν υποβολι των εγγράφων λιξθσ, 

το ποςόν που ζχει οριςκεί  ωσ αμοιβι του/τθσ.  

4. Συνυποβάλλεται από κάκε δικαιοφχο και ζντυπο διλωςθσ φυςικοφ προςϊπου για 

κατάκεςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό προκειμζνου να γίνει θ πλθρωμι μζςω τραπεηικοφ 

λογαριαςμοφ. 

Πςοι φοιτθτζσ δεν είναι δικαιοφχοι ςε κανζνα τραπεηικό λογαριαςμό, πρζπει να ανοίξουν ζνα ςε 
τράπεηα τθσ επιλογισ τουσ, ςτθν οποία κα προςκομίςουν αντίγραφο του Ιδιωτικοφ Συμφωνθτικοφ 
τουσ με το ΕΚΡΑ, αφοφ αυτό πρωτοκολλθκεί από το ΕΚΡΑ. 

Πςοι φοιτθτζσ δεν ζχουν προςωπικό αρικμό μθτρϊου ΕΦΚΑ (πρϊθν ΙΚΑ), πρζπει οπωςδιποτε να 
αποκτιςουν απευκυνόμενοι ςτθν διεφκυνςθ: Ακαδθμίασ 22, Ακινα. Είναι υποχρεωτικό να 
ςυμπλθρωκεί ςτα ςυμφωνθτικά, τα οποία, χωρίσ αυτόν, δεν γίνονται δεκτά. 

 

Άρθρο 7: Ολοκλήρωςη και Αξιολόγηςη Ρρακτικήσ Άςκηςησ 
 

Μετά το πζρασ τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ και ςε διάςτθμα ενόσ (1) μθνόσ από τθν περάτωςι τθσ, ο 
αςκοφμενοσ φοιτθτισ/τρια υποχρεοφται να προςκομίςει ςτον Ακαδθμαϊκό Επόπτθ τα κατωτζρω 
ζγγραφα λιξθσ, προκειμζνου να προχωριςουν οι διαδικαςίεσ για τθν κατάκεςθ τθσ αμοιβισ του. 

1. Βεβαίωςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν για το ακριβζσ διάςτθμα εκπόνθςθσ τθσ άςκθςθσ από τον 

υπεφκυνο του φορζα απαςχόλθςθσ (προϊςτάμενο/διευκυντι) με υπογραφι και ςφραγίδα.  

2. Ζκκεςθ Επίδοςθσ/Αξιολόγθςθσ από τον επιβλζποντα τον φοιτθτι/τρια κατά τθ διάρκεια τθσ 

άςκθςισ του/τθσ (που μπορεί να ςυμπίπτει ι όχι με τον υπεφκυνο του φορζα) με υπογραφι 

και ςφραγίδα. 

3. Ζκκεςθ Ρεπραγμζνων που ςυντάςςεται από τον ίδιο τον φοιτθτι/τρια ςχετικά με τθν 

απαςχόλθςι του/τθσ, ςτθν οποία πρζπει να αναφζρεται το αντικείμενο εναςχόλθςθσ 

του/τθσ κατά τθ διάρκεια τθσ άςκθςθσ και να αποτυπϊνεται θ επαγγελματικι εμπειρία και 

το όφελοσ που αποκόμιςε ςτον ςυγκεκριμζνο εργαςιακό χϊρο με τουσ ςυγκεκριμζνουσ 

ςυνεργάτεσ. Επίςθσ, να αποτυπϊνεται ο βακμόσ ικανοποίθςθσ από τθν προβολι του 

προγράμματοσ και τουσ ςυντελεςτζσ υποςτιριξισ του. 

4. Θμεριςιο πρόγραμμα παρουςίασ και δραςτθριοτιτων αςκοφμενου (παρουςιολόγιο). 

Τα ζγγραφα αυτά υποβάλλονται ςτον Ακαδθμαϊκό Επόπτθ για ζλεγχο. 

5. Μετά τθν εξζταςθ του φοιτθτι και τθν επιτυχι αξιολόγθςι τθσ, ο Ακαδθμαϊκόσ Επόπτθσ 

παραδίδει τθν αξιολόγθςθ-βακμολογία του φοιτθτι/τριασ και υπογράφει Βεβαίωςθ 

Εκτζλεςθσ τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ. 

6. Απογραφικό Δελτίο Εξόδου φοιτθτι. 

7. Ο Ακαδθμαϊκόσ Επόπτθσ υπογράφει τθν Εντολι Ρλθρωμισ του φοιτθτι/τριασ. 

Τα ανωτζρω ζγγραφα κατατίκενται ςτο Γραφείο Ρρακτικισ Άςκθςθσ, προκειμζνου να προχωριςουν 
οι απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ για τθν πλθρωμι των φοιτθτϊν.  
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Τζλοσ, ο Ακαδθμαϊκόσ Επόπτθσ ςυντάςςει ζκκεςθ αξιολόγθςθσ τθσ ςυνολικισ πορείασ και των 
αποτελεςμάτων τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ, τθν οποία υποβάλλει για ζγκριςθ ςτθ Συνζλευςθ του 
Τμιματοσ. 


