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Άρθρο 69  Πρακτική άσκηση φοιτητών 

 

 

1. Στα προγράμματα σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου δύναται να προβλέπεται 

η διενέργεια πρακτικής άσκησης φοιτητών, ως υποχρεωτική ή προαιρετική 

εκπαιδευτική δραστηριότητα του προγράμματος ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4826 Τεύχος A’ 141/21.07.2022 σπουδών που στοχεύει στην 

πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών επιστημονικών γνώσεων που αποκτήθηκαν από 

την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών και την εξοικείωση των 

φοιτητών με πιθανούς χώρους εργασίας. Η πρακτική άσκηση φοιτητών διεξάγεται σε 

δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και 

επιχειρήσεις, εφεξής καλούμενους «φορείς υποδοχής», υπό την εποπτεία διδάσκοντος 

του προγράμματος σπουδών. Η πρακτική άσκηση δύναται να διεξάγεται και σε 

φορείς της αλλοδαπής, εφόσον καθίσταται εφικτή η εποπτεία της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του 

προγράμματος σπουδών της παρ. 2. Για την πρακτική άσκηση φοιτητών συνάπτεται 

σύμβαση πρακτικής άσκησης μεταξύ του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 

(Α.Ε.Ι.), του φοιτητή και του φορέα υποδοχής. Η επιτυχής ολοκλήρωση της 

πρακτικής άσκησης συνεπάγεται την απονομή του  αριθμού των πιστωτικών μονάδων 

(European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS), που καθορίζονται με 

απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 



 

2. Η καταχώριση και διάθεση θέσεων πρακτικής άσκησης για φοιτητές πρώτου 

κύκλου σπουδών υποστηρίζεται από το ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ της 

ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο 

Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Για τους σκοπούς του 

Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ L119) και του ν. 4624/2019 

(Α’ 137), το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων ενεργούν ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας και η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. ως 

Εκτελούσα την Επεξεργασία. Κάθε θέση πρακτικής άσκησης που αφορά σε φοιτητές 

πρώτου κύκλου σπουδών των Α.Ε.Ι. υποχρεωτικά δημοσιεύεται και 

καταγράφεται στο πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ. 

 

3. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καθορίζονται λεπτομέρειες σχετικά με 

τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης, όπως η υποχρεωτική ή μη διεξαγωγή 

της για την απονομή του τίτλου σπουδών, το σύνολο των ωρών πρακτικής άσκησης, 

η χρονική της διάρκεια σε ημερολογιακούς μήνες, η περίοδος υλοποίησής της 

σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, καθώς και οι 

ελάχιστες προϋποθέσεις ακαδημαϊκής προόδου που πρέπει να πληρούνται πριν 

από την έναρξη διεξαγωγής της. Εάν η πρακτική άσκηση δεν είναι υποχρεωτική για 

την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, με τον εσωτερικό κανονισμό 

του προγράμματος σπουδών δύναται να καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα 

κριτήρια επιλογής εάν ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων πρακτικής άσκησης δεν 

επαρκεί για την κάλυψη του συνόλου των αιτήσεων των ενδιαφερομένων φοιτητών 

του προγράμματος. 

 

4. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. δύναται να ορίζεται ο Ιδρυματικός 

Υπεύθυνος της πρακτικής άσκησης του Α.Ε.Ι. Με απόφαση της Συνέλευσης του 

Τμήματος ή του ανά περίπτωση αρμόδιου οργάνου για τα Προγράμματα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ανά ακαδημαϊκό έτος ορίζονται: 

α) Ο Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης, ο οποίος προέρχεται από τα μέλη Διδακτικού 

Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 

(Ε.ΔΙ.Π.) ή Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Ειδικού Τεχνικού 

Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος, και έχει ως αντικείμενο τη 

γενική εποπτεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας της πρακτικής άσκησης 



στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών, τον συντονισμό των Εποπτών Πρακτικής 

Άσκησης και των φορέων υποδοχής. 

β) Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, η οποία αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. 

ή Ε.Ε.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος, στην οποία προΐσταται ο Υπεύθυνος Πρακτικής 

Άσκησης, με αντικείμενο την αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών που επιθυμούν 

να διεξάγουν πρακτική άσκηση, εάν αυτή δεν είναι υποχρεωτική, τον συντονισμό των 

δραστηριοτήτων που αφορούν στην πρακτική άσκηση φοιτητών, την επίλυση 

προβλημάτων, τον ορισμό Επόπτη ανά πρακτικά ασκούμενο φοιτητή, τη σύνταξη και 

υποβολή ετήσιας έκθεσης για την υλοποίηση και αξιολόγηση του προγράμματος 

πρακτικής άσκησης προς τη Συνέλευση του Τμήματος, καθώς και την υποβολή 

εισηγήσεων για την τροποποίηση του προγράμματος σπουδών σε ό,τι αφορά τα 

θέματα πρακτικής άσκησης, 

Ο Υπεύθυνος και η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης δύνανται να είναι κοινοί για όλα ή 

για έναν αριθμό προγραμμάτων σπουδών του ίδιου Τμήματος. 

 

5. Ο Επόπτης είναι αρμόδιος για την καθοδήγηση και υποστήριξη των φοιτητών καθ’ 

όλη τη διαδικασία της πρακτικής άσκησης σε φορείς υποδοχής, την επικοινωνία με 

τους φορείς υποδοχής για την επίτευξη των επιδιωκόμενων μαθησιακών 

αποτελεσμάτων και την ενημέρωση του Υπευθύνου και της Επιτροπής Πρακτικής 

Άσκησης. Ως Επόπτες είναι δυνατόν να οριστούν διδάσκοντες του προγράμματος 

σπουδών. 

 

6. Οι φοιτητές που διεξάγουν πρακτική άσκηση, υπάγονται 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 

φορέα υποδοχής. 

 

7. Το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης για τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης σε 

φορείς του ιδιωτικού τομέα ανέρχεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του 

νομοθετημένου κατώτατου βασικού μισθού, 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. Η 

αποζημίωση  δύναται να καταβάλλεται είτε σε μηνιαία βάση είτε με την 

ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας της πρακτικής άσκησης. 

 

8. Το κόστος αποζημίωσης και ασφάλισης των φοιτητών για τη διεξαγωγή πρακτικής 

άσκησης βαρύνει κατά ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4827 Τεύχος A’ 

141/21.07.2022 προτεραιότητα τους φορείς υποδοχής. Κατ’ εξαίρεση, το 

κόστος αποζημίωσης και ασφάλισης δύναται να βαρύνει, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, 

τον προϋπολογισμό συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή έργων χρηματοδοτού- 

μενων από ίδιους ή ιδιωτικούς πόρους που διαχειρίζονται οι Ειδικοί Λογαριασμοί 

Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. Ειδικά, για τους φοιτητές που διεξάγουν 

υποχρεωτική πρακτική άσκηση για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος 

σπουδών τους σε σχολικές μονάδες ή άλλους φορείς του δημοσίου τομέα, το κόστος 

αποζημίωσης και ασφάλισης δύναται να είναι χαμηλότερο από το οριζόμενο στην 

παρ. 7 και να καλύπτεται αποκλειστικά από πόρους συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων ή ίδιους πόρους των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. Το ακριβές ύψος της 

αποζημίωσης του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

 

9. Η χορήγηση αποζημίωσης για τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης δεν συνιστά λόγο 

διακοπής άλλων οικονομικών παροχών που χορηγούνται ή ειδικών επιδομάτων 

ή συντάξεων που λαμβάνουν ή δικαιούνται να λάβουν οι φοιτητές του Α.Ε.Ι. για 

άλλους λόγους. 

 

10. Με απόφαση της Συγκλήτου εγκρίνεται ο κανονισμός πρακτικής άσκησης, που 

αποτελεί διακριτό τμήμα του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Α.Ε.Ι. Με 

τον Κανονισμό καθορίζονται θέματα σχετικά με τον συντονισμό, τη λειτουργία, την 

οργάνωση, την υλοποίηση, την εποπτεία και την αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης 

ανά πρόγραμμα σπουδών, τον καθορισμό του Ιδρυματικού Υπεύθυνου της πρακτικής 

άσκησης, τις αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Πρακτικής Άσκησης, της Επιτροπής 

Πρακτικής Άσκησης και των Εποπτών, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

ασκούμενων φοιτητών, τη συνεργασία με τους φορείς υποδοχής και τις υποχρεώσεις 



τους, τη διαδικασία αλλαγής φορέων υποδοχής, το πρότυπο της σύμβασης πρακτικής 

άσκησης, τη διευκόλυνση των φοιτητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες κατά τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα 

σχετικά με το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης. 

 

 


