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-Διεύθυνση Εκπαίδευσης
και Έρευνας
ΚΟΙΝ: -Γραφείο Πρύτανη

ΘΕΜΑ: Πρότυπος Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης προπτυχιακών
και μεταπτυχιακών Φοιτητών του ΕΚΠΑ.
ΣΧΕΤ:

Το 1718030896/7-6-18 έγγραφο.

Σας γνωρίζουμε ότι η Σύγκλητος στη συνεδρία της 29-6-2018, ενέκρινε
Πρότυπο Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών Φοιτητών του ΕΚΠΑ.
Κατόπιν αυτών παρακαλούμε για τις ενέργειες της αρμοδιότητάς σας.
Συνηαιιένα: η σχετική απόφαση

Εσωτερική διανομή
-Γραμματεία Συγκλήτου

Ί

Απόσπασμα πρακτικών Συγκλήτου της συνεδρίας της 29-6-2018
(19η συνεδρία ακαδημαϊκού έτους 2017-18)
Θέμα 2ο
Πρότυπος Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών Φοιτητών του ΕΚΠΑ.
Η Σύγκλητος, λαμβάνοντας υπόψη τα αναγραφόμενα επί εγγράφου του
Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων με αρ. πρωτ.
1718030896/7-6-18 σε ορθή επανάληψη, εγκρίνει τον διαβιβαζόμενο Πρότυπο
Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Ε.Κ.Π.Α., βάσει του
οποίου θα συνταχθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης των οικείων
Τμημάτων και το εκάστοτε Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης, που θα
συνάπτουν τα Ακαδημαϊκά Τμήματα με τους ιδιωτικούς φορείς/επιχειρήσεις και τους
ασκούμενους φοιτητές για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.
Ο δια της παρούσης εγκρινόμενος Πρότυπος Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής
Άσκησης έχει ως κάτωθι:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Κ.Π.Α)
Πρότυπος Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης
Άρθρο 1
Α.

Οι

Προπτυχιακοί

και

Μεταπτυχιακοί

φοιτητές του

Εθνικού

και

Καποδιστριακού

Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚ.Π.Α), δύνανται να πραγματοποιούν την θεσμοθετημένη από
το Πρόγραμμα Σπουδών τους Πρακτική Άσκηση:
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 κοινωνικο-ασφαλιστική νομοθεσία.
3. Σύμφωνα με τα ορισθέντα στον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του οικείου
Τμήματος, κατ'εωαουονή του παοόντοε Ποάτυπου Εσωτερικού Κανονισυού Πρακτικής
Άσκπσπο Φοιτητών Ε.Κ.Π.Α. [ο οποίος προτάθηκε με τις από 18/12/2017, 03/04/2018
και 24/05/2018 εισηγήσεις της Δ/νσης Εκπαίδευσης και Έρευνας σε συνεργασία με τον
Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών 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
ιδρύματος 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
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(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 τις ασφαλιστικές διατάξεις και
την πράξη χρηματοδότησης.
Β. Όροι και Προϋποθέσεις
Για τη διασφάλιση των ακαδημαϊκών κριτηρίων αξιολόγησης και της σύννομης λειτουργίας
του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Ε.Κ.Π.Α., ορίζονται τα ακόλουθα:
1. Το Ακαδημαϊκό Τμήμα, σύμφωνα

με την ισχύουσα νομοθεσία, συντάσσει τον

Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Ασκησης του Τμήματος και

καθορίζει τα

ακαδημαϊκά κριτήρια αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης. Για την ορθή λειτουργία της
Πρακτικής Άσκησης τη γενική μέριμνα φέρει το οικείο Τμήμα. Συνεπικουρείται δε από
το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματος στο πλαίσιο της παροχής συμβουλών και
τεχνογνωσίας, εφόσον αυτό ζητηθεί από τα ακαδημαϊκά Τμήματα.
Σε κάθε περίπτωση, το ακαδηυαϊκό Τυόυα ενημερώνει το Γραφείο Ποακτικόο Άσκπσηο
για τον αριθμό των φοιτητών που εκπονούν Πρακτική Άσκηση ετησίως στο οικείο
Τμήμα,

ώστε να τηρούνται συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία των ασκούμενων

φοιτητών στο ΕΚΠΑ.
2. Η Συνέλευση του Τμήματος, σύμφωνα με τον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής
Άσκησης, ορίζει σε κάθε επιμέρους περίπτωση ένα διδάσκοντα ως «Ακαδημαϊκό
Επόπτη

Πρακτικής Ασκησης»

για τους ασκούμενους

Προπτυχιακούς και

ένα

αντιστοίχως για τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές του οικείου Τμήματος. Ο «Επόπτης»
έχει την ακαδημαϊκή επίβλεψη και τον συντονισμό των συμβαλλομένων μερών σε
συνεργασία

με τον

Πρόεδρο

και

τους Διευθυντές Τομέων

ή τους Διευθυντές

Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων για την εκάστοτε πρακτική άσκηση που τελείται υπό
την αιγίδα του Τμήματος.
Μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης, ο «Επόπτης», εξετάζει προφορικά ή γραπτά τον
φοιτητή -συνυπολογίζοντας τις αντίστοιχες Εκθέσεις του φορέα απασχόλησης- και
καταθέτει

στη

ακαδηυαϊκό

Συνέλευση

του

Τυόυατοο τη

βαθυολονική κλίυακα Ϊ0-10Ί υε

βαθυολονία
tic

που

αντιστοιγεί

στην

αντίστοιγεο πιστωτικέο υονάδεο

(ECTS! όπως αυτές ορίσθηκαν από τη Συνέλευση και αναφέρονται στο Ποόνοαυυα και
τον Οδηγό Σπουδών του οικείου Τυπυατοο. Η βαθμολογία συνοδεύεται και από την
Έκθεση Πεπραγμένων της εκάστοτε Πρακτικής Άσκησης.
3. Το Ακαδημαϊκό Τμήμα συνάπτει μία τριμερή σύμβαση υπό τον τίτλο: «Ιδιωτικό
Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Ε.Κ.Π.Α-Τμήμα....» με τον εκάστοτε
Ιδιωτικό Φορέα/Επιχείρηση υποδοχής που απασχολεί φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α. στο πλαίσιο
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του Προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης (το πρότυπο σχέδιο σύμβασης συντάσσεται
και διανέμεται στα Τμήματα από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης).
Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης εκδίδεται σε τρία (3) πρωτότυπα
αντίτυπα και υπογράφεται αντιστοίχους από τα τρία συμβαλλόμενα μέρη (Πρόεδρο
Τμήματος - Ιδιωτικό φορέα/Επιχείρηση υποδοχής - Ασκούμενο Φοιτητή).
Τα δύο πρωτότυπα αντίτυπα κατατίθενται στους εκάστοτε Ασκούμενους Φοιτητές και
στους Ιδιωτικούς Φορείς/Επιχειρήσεις υποδοχής με προσαρτημένο τον Εσωτερικό
Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του οικείου Τμήματος, ενώ το τρίτο πρωτότυπο
αντίτυπο κρατείται στο αρχείο του Τμήματος.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: α) Το ανωτέρω τριμερές Ιδιωτικό Συμφωνητικό, το οποίο συντάσσεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό, αφορά αποκλειστικά και υόνο την
πρακτική

άσκηση

φοιτητών

που

εκπονείται

σε

ιδιωτικούς

φορείς,

ΕΚΤΟΣ

ποονοαυυάτων ΕΣΠΑ.
β) Για την πρακτική άσκηση που θα εκπονηθεί ΜΕΣΩ προνοαυυάτων ΕΣΠΑ μετά τη
δημοσίευση του παρόντος, τα 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, υόνον ooc nooc το σκέλος των ακαδπυαϊκών κριτηρίων και των νενικών
ασφαλιστικών καλύψεων, ελλείψει άλλων (βλ. άρθρο 2).
Επιπροσθέτως, διευκρινίζεται ότι, όσα Συυωωνητικά Πρακτικής Άσκησης ένουν ήδη
εκτελεσθεί ή εκτελούνται ΜΕΣΩ ποοσαναυμάτων ΕΣΠΑ. διατηρούν εν όλω 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 (ΦΕΚ156Α) και την από 14.2.2017 (συν.2η) απόφαση της
Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΔΑ:ΩΤ0Δ46ΨΖ2Ν-ΩΞΑ)], μέχρι και
την ολοκλήρωση της διενεργηθείσας ή ήδη διενεργούμενης πρακτικής άσκησης.
Γ. Πρακτική Ασκηση ως εναλλακτική δυνατότητα γραπτής εργασίας (τελική
προπτυχιακή εργασία)
Η πρακτική άσκηση
Εσωτερικού

(που διέπεται

Κανονισμού

από τα ακαδημαϊκά

Πρακτικής

Άσκησης

του

οικείου

κριτήρια

αξιολόγησης του

Τμήματος)

δύναται

-ως

εναλλακτική δυνατότητα γραπτής εργασίας (τελική προπτυχιακή εργασία)- να αντικαθιστά
την τελευταία, εφόσον αυτή προβλέπεται στο Πρόγραμμα Σπουδών του οικείου Τμήματος.
Η ανωτέρω δυνατότητα δεν παοένεται και για τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία.
Δ. Ενδεικτικό Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Πρακτικής Ασκησης των Τμημάτων
Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του οικείου Τμήματος της παρ.
Β1. του παρόντος άρθρου και την ισνύουσα νουοθεσία, η οποία θα αναωέοεται στο
εκάστοτε
απαιτήσεις,

Ιδιωτικά

ΣυυΦωνητικό.

ορίζονται

ρητά

οι

ακαδημαϊκές

και

εργασιακές

καθώς και οι ανάλογες υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών,

που

αωοοούν ενδεικτικά:
• Τη συνολική διάρκεια της άσκησης.
• Την ημερήσια και εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας.

Σελίδα 3 από 5

• Το αντικείμενο της εργασίας στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου της πρακτικής
άσκησης.
• Τις συναφείς με το αντικείμενο εργασιακές απαιτήσεις και επιθυμητά αποτελέσματα.
• Το ύψος της αμοιβής του ασκούμενου φοιτητή και τις τυχόν ειδικές άδειες απουσίας και
του τρόπου αναπλήρωσης αυτών.
• Την επίβλεψη του ασκούμενου από υπάλληλο του Ιδιωτικού Φορέα/Επιχείρησης
υποδοχής -ο οποίος να ικανοποιεί συγκεκριμένα κριτήρια επιστημονικής κατάρτισης και
επαγγελματικής εμπειρίας στο υπόψη γνωστικό αντικείμενο- σε συνεργασία με τον
Ακαδημαϊκά Επόπτη του οικείου Τμήματος.
• Τη 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.
• Την 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.
• Τη διαδικασία αναγγελίας της άσκησης από τον Ιδιωτικό Φορέα/Επιχείρηση υποδοχής
στις αρμόδιες υπηρεσίες.
Ε.

Σχέδιο

Ιδιωτικού

Συμφωνητικού

Πρακτικής

Άσκησης

Φοιτητών

ΕΚΤΟΣ

προγραμμάτων ΕΣΠΑ
Την ευθύνη της σύνταξης του αογικού σχεδίου (ως προτύπου) Ιδιωτικού Συμφωνητικού
Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του ΕΚΠΑ και εκτός ποονοαυυάτων ΕΣΠΑ. σύμφωνα με
τον παρόντα κανονισμό, φέρει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Ομοίως, σύμφωνα με το
πρότυπο σχέδιο που θα διανείμει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, θα συνταχθούν και τα
Ιδιωτικά Συμφωνητικά Πρακτικής Άσκησης των Σχολών και Τμημάτων του Ιδρύματος.
Άρθρο 2
Ασφαλιστικές Καλύψεις
Ως προς την ασφαλιστική κάλυψη των φοιτητών κατά τη διάρκεια της Πρακτικής
Άσκησης, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:
• Αρθρο 53 ν. 4009/2011 (όπως η περ. α' της παρ. 1 αντικαταστάθηκε με το
αρθ.31 παρ. 3, ν. 4452/2017-Α 17): «1. 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. (...)
2. 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».
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• Άρθρο 13 ν. 2640/1998: «Στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.
2217/1994(ΦΕΚ 83Α) 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 nap. 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».
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Έχοντας

υπόψη τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του ν.4485/2017 και κατ'

εφαρμογήν των διατάξεων της περίπτωσης γ' της παρ. 22 του άρθρου 80 του ν.
4009/2011, όπως αντί καταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν.4386/2016,
παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως»

&

Αθήνα, 9-7-2018
Ο Πρύτανης
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