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1. Εισαγωγή 

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς 

είναι ένας τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη και συμβάλλει ενεργά τόσο στην 

καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές(-τριες) 

κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, όσο και στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των 

αποφοίτων στην αγορά εργασίας.  

Το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης αποσκοπεί, μέσω της τοποθέτησης των φοιτητών(-

τριών) σε φορείς και οργανισμούς, στην εδραίωση της συνεργασίας μεταξύ των 

Ακαδημαϊκών Τμημάτων και των Υπηρεσιών/Επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα: 

• Η εξοικείωση των φοιτητών(-τριών) με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις 

ενός επαγγελματικού χώρου, θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν ρεαλιστικές απόψεις σχετικά 
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με τις εργασιακές σχέσεις, το ύψος των απολαβών και την αγορά εργασίας, όπως 

διαμορφώνονται στο ελληνικό και ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. 

• Οι εμπειρίες των ασκούμενων φοιτητών(-τριών), μεταφερόμενες στο Τμήμα, έχουν 

ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση των παρεχόμενων σπουδών. 

• Η Πρακτική Άσκηση δίνει την ευκαιρία στις Οργανισμούς, Υπηρεσίες και Επιχειρήσεις 

να γνωρίσουν φοιτητές(-τριες) στο πλαίσιο μιας διαδικασίας μελλοντικής επιλογής του 

επιστημονικού τους προσωπικού. 

• Με την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών(-τριών) επιτυγχάνεται η αμφίδρομη διάχυση 

γνώσεων, πληροφοριών και τρόπων σκέψης μεταξύ μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας 

και των Υπηρεσιών/Επιχειρηματικής κοινότητας, με θετικές επιπτώσεις στη σύνδεση Έρευνας 

και Παραγωγής. 

 

2. Θεσμικό Πλαίσιο 

Το γενικό πλαίσιο, που αφορά στην ΠΑ καθορίζεται από το άρθρο 69, Ν. 4957/2022. 

Ειδικότερα θέματα καθορίζονται από τον παρόντα Κανονισμό.  

Οι φοιτητές(-τριες) μπορούν να  εκπονήσουν Πρακτική Άσκηση οπουδήποτε στην Ελλάδα ή 

και στο εξωτερικό, εφόσον πληρούνται οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις.  

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». 

Στο Τμήμα Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας ισχύουν τα παρακάτω. 

 Η ΠΑ περιλαμβάνεται στο ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών, όπου προβλέπονται πέντε 

(5) πιστωτικές μονάδες ECTS και είναι προαιρετική για την λήψη του πτυχίου.  

 Η διάρκειά της είναι δύο (2) μήνες. 

 Δεν βαθμολογείται αλλά χαρακτηρίζεται είτε ως Επιτυχής είτε ως Μη Επιτυχής. 

 Μπορεί να διεξαχθεί μετά το τέλος του 8ου εξαμήνου σπουδών, εφόσον έχουν 

εξεταστεί επιτυχώς στα δύο τρίτα του προβλεπόμενου αριθμού μαθημάτων έως και 

το 5ο εξάμηνο του ΠΣ1. 

                                                             
1 Όλα τα παραπάνω αποφασίστηκαν από την Συνέλευση της 19ης Σεπτεμβρίου 2022 
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 Οι φορείς υποδοχείς θα πρέπει να έχουν αντικείμενο σχετικό με αυτό, που 

θεραπεύεται από το Τμήμα. 

 

3. Οργάνωση και Διοίκηση 

Τον συντονισμό και την γενική εποπτεία της ΠΑ ασκεί ο Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης, ο 

οποίος προΐσταται της Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης. Τόσο ο Υπεύθυνος όσο και τα μέλη της 

Επιτροπής ΠΑ είναι μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Ε.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. και ορίζονται ανά ακαδημαϊκό 

έτος από την Συνέλευση του τμήματος. Η Επιτροπή ΠΑ ορίζει για κάθε ασκούμενο φοιτητή 

Επόπτη, οποίος είναι μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Ε.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού 

έτους συντάσσεται από την Επιτροπή ΠΑ έκθεση, που αφορά στην υλοποίηση και στην 

αξιολόγηση των ΠΑ, που διενεργήθηκαν το προηγούμενο έτος. Μπορεί επίσης να 

περιλαμβάνει και προτάσεις, που αφορούν στην τροποποίηση του παρόντος κανονισμού ή 

και του προγράμματος σπουδών, στα σχετικά με την ΠΑ σημεία. 

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. Μετά το πέρας της ΠΑ ο 

Επόπτης εισηγείται στην Επιτροπή ΠΑ εγγράφως σχετικά με την επιτυχή ή μη ολοκλήρωσή 

της. Αρνητική εισήγηση θα πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη. Η τελική απόφαση 

λαμβάνεται από την Επιτροπή ΠΑ και διαβιβάζεται με σχετικό πρακτικό στην Γραμματεία του 

Τμήματος.  

Υπεύθυνο για την κεντρική Διοικητική Υποστήριξη των φοιτητών είναι το Γραφείο Πρακτικής 

Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (www.pa.uth.gr). 

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης συντάσσει Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών, η 

οποία υπογράφεται από τον φοιτητή, τον Υπεύθυνο ΠΑ του Τμήματος, τον Υπεύθυνο του 

φορέα υποδοχής και κατά περίπτωση την Επιτροπή Ερευνών, και στην οποία περιγράφονται 

οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των συμβαλλόμενων μερών. Μετά την υπογραφή της, ο 

κάθε συμβαλλόμενος κρατά ένα αντίτυπό της.  
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4. Αναζήτηση θέσεων ΠΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης το 

οποίο είναι σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τους φορείς υποδοχής, συμβάλει 

ουσιαστικά στην αναζήτηση θέσεων Πρακτικής Άσκησης. 

Η αναζήτηση και εξεύρεση θέσεων Πρακτικής Άσκησης είναι δυνατό να γίνεται και από τους 

ίδιους τους/τις φοιτητές(-τριες) στη βάση δεδομένων ΑΤΛΑΣ (https://atlas.grnet.gr/). Είναι 

δυνατή και η εξεύρεση θέσης ΠΑ  μέσω προσωπικής αναζήτησης στην περιοχή που τους 

ενδιαφέρει να ασκηθούν. Οι θέσεις που προκύπτουν με αυτόν τον τρόπο τίθενται στην κρίση 

του Υπευθύνου ΠΑ του Τμήματος, ο οποίος μετά από σχετική διερεύνηση αποφασίζει για την 

καταλληλότητα τους.  

 

5. Αίτηση – Δικαιολογητικά 

Οι ενδιαφερόμενοι(-ες) εισέρχονται με τα στοιχεία του Εύδοξου στην ιστοσελίδα του 

Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (www.pa.uth.gr) για να υποβάλουν ηλεκτρονικά την Αίτηση 

Εγγραφής και καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Γραφείο 

Πρακτικής Άσκησης. Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η σχετική υποδομή στο Γραφείο Πρακτικής 

Άσκησης, η Αίτηση και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στην γραμματεία του τμήματος. 

Δικαιολογητικά (φωτοαντίγραφα εις διπλούν) : 

• Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου στο ΙΚΑ (ΑΜΑ ΙΚΑ) 

(https://apps.ika.gr/eInsEligibility/). Ο/Η φοιτητής(-τρια) το παραλαμβάνει από οποιοδήποτε 

Υποκαταστήμα ΙΚΑ με την επίδειξη της ταυτότητάς του. 

• Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης - ΑΜΚΑ (στο www.amka.gr ή στο ΚΕΠ) 

• Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ΑΦΜ και τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία – ΔΟΥ 

στην οποία υπάγεται. 

• Αριθμός Ταυτότητας και Εκδούσα Αρχή (στην περίπτωση που δεν υπάρχει 

Ταυτότητα, τότε απαιτείται Διαβατήριο). 

• Ενεργό λογαριασμό σε μία Τράπεζα (πρώτος συνδικαιούχος ή μοναδικός 

δικαιούχος). Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής(-τρια) δε διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό σε 

καμία Τράπεζα πρέπει να κάνει αίτηση για να ανοίξει λογαριασμό στην Τράπεζα που 

επιθυμεί. 
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• Βιβλιάριο ασθενείας ή Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας (είτε έμμεσα ασφαλισμένοι στους 

γονείς/κηδεμόνες τους είτε διαθέτουν δική τους ασφάλεια). Σε περίπτωση που ο φοιτητής 

είναι ανασφάλιστος καταθέτει βεβαίωση ασφάλισης από τον ΕΟΠΥΥ. 

• Αναλυτική βαθμολογία, όταν ζητείται η ένταξη σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα 

ΠΑ, στο οποίο απαιτείται αξιολόγηση και κατάταξη των αιτούντων με βάση την βαθμολογία.  

 

6. Φορείς Υποδοχείς - Υποχρεώσεις 

Οι φορείς υποδοχείς δημοσιεύουν τις διατιθέμενες θέσεις ΠΑ στο 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.), στον σύνδεσμο 

https://atlas.grnet.gr/.  

Το αντικείμενο απασχόλησης και το ωράριο των φοιτητών καθορίζεται από το πρόγραμμα 

του φορέα όπου πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση. Παρόλα αυτά, συνιστάται το 

αντικείμενο απασχόλησής τους να έχει συνάφεια με το αντικείμενο σπουδών τους. 

Ο φορέας υποδοχής εξασφαλίζει, κατά το δυνατόν, ότι οι ασκούμενοι φοιτητές έχουν τις ίδιες 

υποχρεώσεις αλλά και απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης με τους άλλους εργαζόμενους. 

Μετά την ολοκλήρωση της ΠΑ θα πρέπει να: 

Α) Συμπληρώσει το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης, στο οποίο θα 

πρέπει να καταγράφει τις εντυπώσεις και το βαθμό ικανοποίησης του φορέα υποδοχής, 

σχετικά με τη συμπεριφορά του ασκούμενου φοιτητή, την αποτελεσματικότητά του/της και 

την επίτευξη των στόχων της Πρακτικής Άσκησης. 

Β) Συντάξει και υπογράψει σχετική Βεβαίωση Πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης για 

κάθε φοιτητή. 

 

7. Υποχρεώσεις ασκούμενων φοιτητών 

Οι φοιτητές μεταβαίνουν στο χώρο του φορέα υποδοχής και εκπονούν Πρακτική Άσκηση για 

το χρονικό διάστημα που προβλέπει η Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών. Στο 

διάστημα αυτό, τόσο ο Επόπτης όσο και ο Υπεύθυνος του φορέα υποδοχής καθοδηγούν τους 

φοιτητές. 
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O φοιτητής οφείλει να ελέγχει συστηματικά τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Γραφείου 

Πρακτικής Άσκησης (www.pa.uth.gr) και του Τμήματός του, όπως και το e-mail του, καθώς 

αυτά αποτελούν τα κύρια μέσα επικοινωνίας και πρόσκλησης στις συναντήσεις/εκδηλώσεις 

ενημέρωσης που διοργανώνονται από τα στελέχη της Πρακτικής Άσκησης. 

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών(-τριών) σε φορείς απασχόλησης πρέπει να έχει 

εκπαιδευτικό αλλά και επαγγελματικό χαρακτήρα. Ο/Η φοιτητής(-τρια) που ασκείται σε έναν 

φορέα πρέπει να έχει τις ίδιες υποχρεώσεις και να απολαμβάνει ίσης μεταχείρισης με τους 

υπόλοιπους εργαζόμενους του φορέα, ώστε να αποκτήσει επαγγελματική συνείδηση και να 

μην προκληθούν προβλήματα στο φορέα.  

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές υποχρεούνται επίσης: 

 Εντός δέκα ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο φοιτητής πρέπει να 

συμπληρώσει το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου (www.pa.uth.gr). 

• να ακολουθούν πιστά τις διαδικασίες του πλαισίου της Πρακτικής Άσκησης, ώστε να 

εξασφαλιστεί απολύτως η ασφάλιση και η πληρωμή τους, 

• να είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους έτσι ώστε να μη προκληθούν προβλήματα 

στη συνεργασία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τους φορείς υποδοχής, 

• να συμμετέχουν στις συναντήσεις με τον Υπεύθυνο του Τμήματος και τον 

υπεύθυνο/επόπτη από το φορέα απασχόλησής τους και να απευθύνονται σε αυτούς για 

οποιοδήποτε θέμα προκύψει, 

• να φροντίζουν για την τακτική προσέλευσή τους στο φορέα απασχόλησης, την πιστή 

τήρηση των ωραρίων και την υπεύθυνη εκτέλεση των εργασιών που τους ανατίθενται. 

Στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές υποχρεούνται: 

• Να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά (www.pa.uth.gr) την Έκθεση Αποτίμησης της 

Πρακτικής Άσκησης η οποία περιλαμβάνει μία σύντομη περιγραφή των εργασιών που 

πραγματοποίησαν κατά την Πρακτική Άσκηση. 

• Να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά (www.pa.uth.gr) το Έντυπο Αξιολόγησης των 

ασκούμενων φοιτητών, το οποίο έχει ως στόχο την καταγραφή των εντυπώσεων, των οφελών 

που αισθάνονται ότι αποκόμισαν και του βαθμού ικανοποίησής τους από την ΠΑ, όσο αφορά 

στο αντικείμενο και το περιβάλλον εργασίας, τον φορέα και την παρακολούθηση από τον 

Επιστημονικά Υπεύθυνο. 
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• Να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά (www.pa.uth.gr) το Απογραφικό Δελτίο Εξόδου. 

• Να προσκομίσουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης τα έντυπα: Ερωτηματολόγιο 

Αξιολόγησης και την Βεβαίωση Πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης από τον φορέα 

υποδοχής. 

 

8. Χρηματοδότηση – Ασφάλιση 

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 καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας της πρακτικής άσκησης. 

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. 

Το κόστος αποζημίωσης και ασφάλισης των φοιτητών για τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης 

βαρύνει κατά 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 χρηματοδοτούμενων 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 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. 
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9. Πρακτική Άσκηση στα πλαίσια Προγράμματος ΕΣΠΑ 

Κατ' έτος, προκηρύσσεται συγκεκριμένος αριθμός χρηματοδοτούμενων θέσεων Πρακτικής 

Άσκησης στα πλαίσια του Προγράμματος ΕΣΠΑ. Οι αιτήσεις εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης 

κατατίθενται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματος, τουλάχιστον δύο μήνες πριν 

την περίοδο έναρξης της Πρακτικής Άσκησης του κάθε Τμήματος. Το ακριβές διάστημα 

κατάθεσης των αιτήσεων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής, αλλά και 

του Τμήματος. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές οφείλουν να καταθέτουν την αίτησή τους 

μαζί με τα δικαιολογητικά εμπρόθεσμα, διαφορετικά αποκλείονται από τη διαδικασία. 

Στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μπορούν να συμμετέχουν μόνο προπτυχιακοί φοιτητές(-

τριες), που πληρούν τα κριτήρια επιλογής του τμήματος. Στο Πρόγραμμα δε μπορούν να 

συμμετέχουν αλλοδαποί φοιτητές(-τριες) που έρχονται στο Ίδρυμα μέσω του Προγράμματος 

Erasmus. 

Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων από τις χρηματοδοτούμενες θέσεις θα 

γίνεται ταξινόμηση των αιτούντων με βάση τον αλγόριθμο, που προτάθηκε από την Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης, δηλαδή, 

(ΕCTS μαθημάτων που έχουν εξεταστεί επιτυχώς (έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης)/ 

Συνολικό αριθμό ΕCTS του ΠΣ) Χ 10 Χ Μ.Ο. βαθμολογίας των επιτυχώς εξετασθέντων 

μαθημάτων. 

Η διαδικασία ταξινόμησης θα γίνεται από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα 

ανακοινώνει το αποτέλεσμα στην ιστοσελίδα του τμήματος και θα κοινοποιεί την τελική 

κατάταξη στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Κατά της κρίσης της Επιτροπής Αξιολόγησης 

μπορεί από τους ενδιαφερόμενους να ασκηθεί ένσταση, η οποία υποβάλλεται εντός πέντε 

(5) το πολύ ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης του αποτελέσματος στην Επιτροπή 

Ενστάσεων του ΠΘ. 

Η πληρωμή των ασκούμενων γίνεται εφάπαξ με το πέρας της Πρακτικής Άσκησης, μετά τον 

έλεγχο ολοκλήρωσης όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Πρόγραμμα. Το 

χρηματικό ποσό ορίζεται κεντρικά από το Ίδρυμα και ενιαία για όλα τα Τμήματα του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το ύψος της αμοιβής υπολογίζεται αναλόγως του διαθέσιμου 

προϋπολογισμού και της εκτίμησης του αριθμού των φοιτητών που θα συμμετάσχουν σε 
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αυτή. Η πληρωμή γίνεται με κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασμό που έχει δηλώσει ο 

φοιτητής. 

Οι φοιτητές ασφαλίζονται κάθε μήνα για το 1% του ασφαλίστρου που αντιστοιχεί στην 

κατώτερη κλάση ασφάλισης και πρόκειται για ασφάλιση έναντι εργατικού ατυχήματος. Οι 

φοιτητές, λόγω της ασφάλισής τους από την Πρακτική του/της Άσκηση, δεν παύουν να είναι 

ασφαλισμένοι στους γονείς τους (ή αν είναι άμεσα ασφαλισμένοι στη δική τους ασφάλεια) 

και δε χάνουν την ασφάλισή τους. Το 1% του ασφαλίστρου αντιστοιχεί σε 10,11 € μηνιαίως, 

το οποίο υπολογίζεται, βάσει νόμου, επί του τεκμαρτού ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη 

(δηλαδή επί του μηνιαίου ποσού 1.011 €). Το ποσό επί του οποίου υπολογίζεται η εισφορά 

υπέρ ΙΚΑ είναι ανεξάρτητο από το ποσό που αντιστοιχεί στη σύμβαση των ασκούμενων. 

Η  Συνέλευση ορίζει την τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, δύο μέλη της οποίας θα πρέπει να 

είναι ΔΕΠ. Ως Επιστημονικός Υπεύθυνος ορίζεται ο Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης του 

Τμήματος. 

 

10 Διάφορα 

Με πρωτοβουλία του Υπεύθυνου ΠΑ στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους διοργανώνεται 

ενημερωτική εκδήλωση για τους φοιτητές. 

Στην Συνέλευση, στην οποία ορίζεται ο Υπεύθυνος ΠΑ γίνεται και ανασκόπηση του παρόντος 

κανονισμού και ενδεχόμενα αναθεώρησή του. 


