
Στο ΠΜΣ «Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική 

Προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής (Διάγνωση και Στοχευμένη Θεραπεία)» 

της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ δεν πραγματοποιείται πρακτική άσκηση ούτε υπάρχει δυνατότητα 

κινητικότητας των φοιτητών κατά τη διάρκεια των εξαμήνων. Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση 

και ενσωματωθούν τα ανωτέρω στον Κανονισμό του ΠΜΣ θα τηρηθούν οι κανονισμοί της Ιατρικής 

Σχολής και του ΕΚΠΑ όπως ήδη αυτοί τηρούνται σχετικά με την εκπόνηση των εργασιών και όπως 

αυτοί παρατίθενται ακολούθως: 



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 

ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Απόφαση Συνέλευσης 31/08/2022 

 

Α) Πρακτική Άσκηση  

1. Η Ιατρική Σχολή, της Σχολής Επιστημών Υγείας βάσει της κείμενης 

νομοθεσίας κατάρτισε Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης η οποία 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4161/21.09.2018 (επισυνάπτεται).  

Σύμφωνα με τον ανωτέρω οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές της Ιατρικής 

Σχολής ΕΚΠΑ - δύνανται να πραγματοποιούν τη θεσμοθετημένη από το 

Πρόγραμμα Σπουδών τους Πρακτική Άσκηση. 

Ο ενδιαφερόμενοι φοιτητές καταθέτουν σχετική αίτηση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης στη γραμματεία του 

ΠΜΣ και ακολουθεί σχετική απόφαση του οργάνου Διοίκησης του ΠΜΣ.  

Η Συνέλευση της Σχολής,  ορίζει ένα διδάσκοντα του ΠΜΣ ως 

«Ακαδημαϊκό Επόπτη Πρακτικής Άσκησης» για κάθε ασκούμενο 

Μεταπτυχιακό φοιτητή.  Ο «Ακαδημαϊκός Επόπτης» έχει την 

ακαδημαϊκή επίβλεψη και τον συντονισμό των συμβαλλομένων μερών 

για την εκάστοτε Πρακτική Άσκηση που τελείται υπό την αιγίδα της 

Σχολής. Μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης, ο «Ακαδημαϊκός 

Επόπτης», εξετάζει προφορικά ή γραπτά τον φοιτητή - συνυπολογίζοντας 

τις αντίστοιχες «Εκθέσεις» του φορέα απασχόλησης και καταθέτει στη 

Συνέλευση της Σχολής τη βαθμολογία που αντιστοιχεί στην ακαδημαϊκή 

βαθμολογική κλίμακα (0-10) με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες 

(ECTS), όπως αυτές ορίσθηκαν από τη Συνέλευση και αναφέρονται στο 

Πρόγραμμα και τον Οδηγό Σπουδών του εκάστοτε Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών.  Η βαθμολογία συνοδεύεται και από την 

«Έκθεση Πεπραγμένων» της εκάστοτε Πρακτικής Άσκησης. 



Η Ιατρική Σχολή συνάπτει μία τριμερή σύμβαση υπό τον τίτλο: «Ιδιωτικό 

Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης Μεταπτυχιακού Φοιτητή Ε.Κ.Π.Α. -  

Ιατρική Σχολή» με τον εκάστοτε Ιδιωτικό Φορέα/Επιχείρηση υποδοχής 

που απασχολεί μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής, στο πλαίσιο του 

Προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης σύμφωνα με πρότυπο σχέδιο 

σύμβασης σε τρία (3) πρωτότυπα αντίγραφα που συνοδεύει τον 

Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης όπως αυτός δημοσιεύθηκε. 

Σημειώνεται ότι διενέργεια Πρακτικής Άσκησης ως εναλλακτική 

δυνατότητα εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας δεν 

προβλέπεται.  

Λεπτομέρειες αναφορικά με τη διάρκεια της άσκησης, το αντικείμενο 

εργασίας, το ύψος της αμοιβής, ασφαλιστική κάλυψη, κ.α. 

προσδιορίζονται ρητά στο Συμφωνητικό πρακτικής άσκησης.  

 

Β) Κινητικότητα  

Η κινητικότητα δύναται να πραγματοποιείται σε χρονικό διάστημα ενός 

(1) ακαδημαϊκού εξαμήνου και συγκεκριμένα κάθε φοιτητής μπορεί, είτε 

να παρακολουθεί μέρος του προγράμματος σπουδών του, είτε να 

προχωρά στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας σε αντίστοιχες 

δομές (άλλα Τμήματα του ιδίου ΑΕΙ ή άλλα Τμήματα άλλων ΑΕΙ) σε 

Ελλάδα ή εξωτερικό, εφόσον προβλέπεται ρητώς στον Κανονισμό του 

ΠΜΣ όπου αναφέρεται και η ανώτατη χρονική διάρκεια της 

κινητικότητας.  

Όταν ο φοιτητής επιστρέψει, σε περίπτωση που έχει παρακολουθήσει 

μαθήματα, θα  πρέπει να προσκομίσει επίσημο έγγραφο του φορέα 

υποδοχής όπου θα να αναγράφονται ο τίτλος/οι τίτλοι των μαθημάτων, ο 

βαθμός/οι βαθμοί που έλαβε στις αντίστοιχες εξετάσεις, ο αριθμός ECTS 

(European Credit Transfer and Accumulation System) και η αντίστοιχη 

κλίμακα ECTS grading, έως τη συμπλήρωση του ποσοστού, κατ’ 

ανώτατο όριο, δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού πιστωτικών 



μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του 

προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών. 

Σε περίπτωση που έχει εκπονήσει τη διπλωματική του εργασία, θα πρέπει 

να προχωρά υποχρεωτικά σε μνεία του φορέα και των υποδομών που 

συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας και στις 

περιπτώσεις αυτές με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής /Ε.Δ.Ε. η 

γλώσσα εκπόνησης δύναται να είναι η αγγλική, καθώς και έτερη της 

αγγλικής γλώσσα, μετά από ειδική αιτιολόγηση. 

 

Γ) Εκπόνηση Εργασιών  

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και η επίδοσή τους στα 

μαθήματα που υποχρεούνται να παρακολουθήσουν στο πλαίσιο του ΠΜΣ 

πραγματοποιείται στο τέλος κάθε εξαμήνου με γραπτές ή προφορικές 

εξετάσεις. Ο τρόπος αξιολόγησης πραγματοποιείται όπως περιγράφεται 

στον οδηγό σπουδών του εκάστοτε ΠΜΣ. Η βαθμολόγηση γίνεται στην 

κλίμακα 1-10. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο Κανονισμό και στον Οδηγό Σπουδών του εκάστοτε ΠΜΣ δύνανται 

να εκπονούν εργασίες στο πλαίσιο της εξέτασης του μαθήματος 

(απαλλακτική). 

Επίσης υποχρεούνται στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας το 

τελευταίο εξάμηνο σπουδών προκειμένου να ολοκληρωθεί η φοίτησή 

τους και να λάβουν τον τίτλο σπουδών.  

Η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του υποψηφίου στην οποία 

αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο 

προτεινόμενος επιβλέπων (αν δεν έχει ορισθεί ως επιβλέπων/ουσα του 

μεταπτυχιακού φοιτητή ήδη από την έναρξη των σπουδών του) καθώς και 

περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και 

συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της 

εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων. Μέλη ή 

επιβλέποντες της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής εκπόνησης της 



Διπλωματικής Εργασίας ορίζονται εξ όλων των κατηγοριών διδασκόντων 

του ΠΜΣ κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

Το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας μπορεί να έχει ερευνητικό 

χαρακτήρα να είναι πρωτότυπο ή να αποτελεί εργασία ανασκόπησης. Η 

γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να 

είναι η ελληνική ή η αγγλική. Πιο συγκεκριμένα, οι γενικές οδηγίες για 

τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας δύνανται να είναι: 

• Διπλωματικές Εργασίες Ανασκόπησης: Περιλαμβάνουν την 

ανασκόπηση ενός θέματος της βιβλιογραφίας. Στον Οδηγό Σπουδών 

προβλέπονται οδηγίες σχετικά με τεχνικά χαρακτηριστικά της 

διπλωματικής εργασίας (ελάχιστος/μέγιστος αριθμός σελίδων, 

γραμματοσειρά, μέγεθος γραμμάτων κτλ).  

• Ερευνητικές διπλωματικές Εργασίες: Οι φοιτητές σε ατομικό 

επίπεδο συνεργάζονται για την ολοκλήρωση μίας ερευνητικής 

προσπάθειας (βασικής, πειραματικής ή κλινικής έρευνας) με την τριμελή 

επιτροπή υπό την εποπτεία του επιβλέποντά του. Για να εγκριθεί η 

εργασία ο φοιτητής οφείλει να υποστηρίξει τη διπλωματική εργασία 

ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. Στη Διπλωματική Εργασία 

απονέμεται  βαθμός βάσει της δεκαβάθμιας κλίμακας (1 -10). 

• Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες εφόσον εγκριθούν από 

την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό 

τόπο του εκάστοτε ΠΜΣ. Επίσης, γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση της 

διπλωματικής εργασίας στο Ψηφιακό Αποθετήριο "ΠΕΡΓΑΜΟΣ". 

 



 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.   Πράξης 872/09-07-2018 
Έγκριση Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης 

Φοιτητών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-

νεπιστημίου Αθηνών - Πρότυπος Εσωτερικός Κα-

νονισμός Πρακτικής Άσκησης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Στη συνεδρία της 29.06.2018, λαμβάνοντας υπόψη:
1) τα αναφερόμενα επί εγγράφου του Αναπληρωτή 

Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων 
με αριθμ. 1718030896/07-06-2018 σε ορθή επανάληψη

2) τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.4485/ 
2017 και κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης 
γ' της παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 26 του 
ν.4386/2016, 

3) το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη ο Εσωτερικός 
Κανονισμός του Ιδρύματος

4) το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

την έγκριση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης 
Φοιτητών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών - Πρότυπος Εσωτερικός Κανονισμός Πρα-
κτικής Άσκησης, ως ακολούθως:

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Κ.ΠΑ.)
Πρότυπος Εσωτερικός Κανονισμός
Πρακτικής Άσκησης

Άρθρο 1
Α. Οι Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί φοιτητές του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Ε.Κ.Π.Α.), δύνανται να πραγματοποιούν την θεσμοθε-
τημένη από το Πρόγραμμα Σπουδών τους Πρακτική 
Άσκηση:

1. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, που κατοχυ-
ρώνει 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 Κα-
νονισμό Πρακτικής Άσκησης του οικείου Τμήματος, 
κατ' εφαρμογή του παρόντος Πρότυπου Εσωτερικού 
Κανονισμού Πρακτικής Άσκησης 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, Κα-
θηγητή Κ. Μπουραζέλη και συντάχτηκε σύμφωνα με 
τις αριθμ. 671/Ε2274/05-03-2018 (Κεντρ. Πρωτ. ΕΚΠΑ: 
1718020083/05-03-2018) και 878/Ε2274(6)/27-04-2018 
(κεντρ. πρωτ. ΕΚΠΑ 1718025916/27-04-2018) γνωμοδο-
τήσεις 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 αριθμ. Κοιν. Υπ. Απ. 679/22.08.1996, η οποία κυρώθη-
κε με το άρθρο 36 του ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156Α΄) και την 
από 14.2.2017 (συν. 2η) απόφαση της Επιτροπής Ερευνών 
του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΔΑ:ΩΤΟΔ46ΨΖ2Ν-ΩΞΛ) 
για την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών που διενεργείται με 
επιχορήγηση μέσω Προγραμμάτων ΕΣΤΙΑ. Επισημαίνεται 
ότι, η Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΕΚΠΑ που διενερ-
γείται με επιχορήγηση μέσω Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, της 
οποίας τη μέριμνα έχει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 
του ΕΚΠΑ, εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Κανονι-
σμού, 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 αξιο-

λόγησης και της σύννομης λειτουργίας του Προγράμμα-
τος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Ε.Κ.Π.Α., ορίζονται 
τα ακόλουθα:

1. Το Ακαδημαϊκό Τμήμα, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία, συντάσσει τον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτι-
κής Άσκησης του Τμήματος και καθορίζει τα ακαδημαϊκά 
κριτήρια αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης. Για την 
ορδή λειτουργία της Πρακτικής Άσκησης τη γενική μέ-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ριμνα 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 ακαδημαϊκό Τμήμα ενημερώ-
νει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για τον αριθμό των 
φοιτητών που εκπονούν Πρακτική Άσκηση ετησίως στο 
οικείο Τμήμα, ώστε να τηρούνται συγκεντρωτικά στα-
τιστικά στοιχεία των ασκούμενων φοιτητών στο ΕΚΠΑ.

2. Η Συνέλευση του Τμήματος, σύμφωνα με τον οι-
κείο Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης, ορί-
ζει σε κάθε επιμέρους περίπτωση ένα διδάσκοντα ως 
«Ακαδημαϊκό Επόπτη Πρακτικής Άσκησης» για τους 
ασκούμενους Προπτυχιακούς και ένα αντιστοίχως για 
τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές του οικείου Τμήματος. Ο 
«Επόπτης» έχει την ακαδημαϊκή επίβλεψη και τον συντο-
νισμό των συμβαλλομένων μερών σε συνεργασία με τον 
Πρόεδρο και τους Διευθυντές Τομέων ή τους Διευθυντές 
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων για την εκάστοτε πρα-
κτική άσκηση που τελείται υπό την αιγίδα του Τμήματος.

Μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης, ο «Επόπτης», 
εξετάζει προφορικά ή γραπτά τον φοιτητή - συνυπολο-
γίζοντας τις αντίστοιχες Εκθέσεις του φορέα απασχόλη-
σης- και καταθέτει στη Συνέλευση του Τμήματος τη βαθ-
μολογία που αντιστοιχεί στην ακαδημαϊκή βαθμολογική 
κλίμακα (0-10) με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες 
(ECTS), όπως αυτές ορίστηκαν από τη Συνέλευση και 
αναφέρονται στο Πρόγραμμα και τον Οδηγό Σπουδών 
του οικείου Τμήματος. Η βαθμολογία συνοδεύεται και 
από την Έκθεση Πεπραγμένων της εκάστοτε Πρακτικής 
Άσκησης.

3. Το Ακαδημαϊκό Τμήμα συνάπτει μία τρίμερη σύμ-
βαση 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 του Προγράμματος 
της Πρακτικής Άσκησης (το πρότυπο σχέδιο σύμβασης 
συντάσσεται και διανέμεται στα Τμήματα από το Γραφείο 
Πρακτικής Άσκησης).

Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης εκδί-
δεται σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται 
αντιστοίχως από τα τρία συμβαλλόμενα μέρη (Πρόε-
δρο Τμήματος - Ιδιωτικό Φορέα/Επιχείρηση υποδοχής - 
Ασκούμενο Φοιτητή). Τα δύο πρωτότυπα αντίτυπα κα-
τατίθενται 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 Συμ-
φωνητικό, το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στον παρόντα κανονισμό, αφορά αποκλειστικά και 
μόνο την πρακτική άσκηση φοιτητών που εκπονείται σε 
ιδιωτικούς φορείς, ΕΚΤΟΣ προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

β) Για την πρακτική άσκηση που θα εκπονηθεί ΜΕΣΩ 
προγραμμάτων ΕΣΠΑ μετά τη δημοσίευση του παρό-
ντος, 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, μόνον ως προς το σκέλος των ακαδημαϊκών 
κριτηρίων και των γενικών ασφαλιστικών καλύψεων, ελ-
λείψει άλλων (βλ. άρθρο 2).

Επιπροσθέτως, διευκρινίζεται ότι, όσα Συμφωνητικά 
Πρακτικής Άσκησης έχουν ήδη εκτελεσθεί ή εκτελούνται 
ΜΕΣΩ προγραμμάτων ΕΣΠΑ, διατηρούν εν όλω την ισχύ 
τους, [σύμφωνα την αριθμ. Κοιν. Υπ. Απ. 679/22.08.1996, 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν.3794/2009 
(ΦΕΚ 156Α΄) και την από 14.2.2017 (συν. 2η) απόφαση 
της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών 
(ΑΔΑ:ΩΤΟΔ46ΨΖ2Ν-ΩΞΑ)], μέχρι και την ολοκλήρωση 
της διενεργηθείσας ή ήδη διενεργούμενης πρακτικής 
άσκησης.

Γ. Πρακτική Άσκηση ως εναλλακτική δυνατότητα γρα-
πτής εργασίας (τελική προπτυχιακή εργασία).

Η πρακτική άσκηση (που διέπεται από τα ακαδημαϊ-
κά κριτήρια αξιολόγησης του Εσωτερικού Κανονισμού 
Πρακτικής Άσκησης του οικείου 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 παρέχεται και για τη Με-
ταπτυχιακή Διπλωματική εργασία.

Δ. Ενδεικτικό Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Πρακτι-
κής Άσκησης των Τμημάτων.

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής 
Άσκησης του οικείου Τμήματος της παρ. Β 1. του παρό-
ντος άρθρου και την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία θα 
αναφέρεται στο εκάστοτε Ιδιωτικό Συμφωνητικό, ορί-
ζονται ρητά οι ακαδημαϊκές και εργασιακές απαιτήσεις, 
καθώς και οι ανάλογες υποχρεώσεις των συμβαλλομέ-
νων μερών, που αφορούν ενδεικτικά:

• Τη συνολική διάρκεια της άσκησης.
• Την ημερήσια και εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας.
• Το αντικείμενο της εργασίας στο πλαίσιο του γνωστι-

κού 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 ανα-
πλήρωσης αυτών.

• Την επίβλεψη του ασκούμενου από υπάλληλο του 
Ιδιωτικού Φορέα/Επιχείρησης υποδοχής - ο οποίος να 
ικανοποιεί συγκεκριμένα κριτήρια επιστημονικής κατάρ-
τισης και επαγγελματικής εμπειρίας στο υπόψη γνωστικό 
αντικείμενο - σε συνεργασία με τον Ακαδημαϊκό Επόπτη 
του οικείου Τμήματος.

• Τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων - από τον Ιδιωτι-
κό Φορέα/Επιχείρηση υποδοχής προς τον Ακαδημαϊκό 
Επόπτη- στις οποίες θα αποτυπώνεται το ειδικότερο πε-
ριεχόμενο της εκπαίδευσης του ασκούμενου φοιτητή 
και οι επιδόσεις του.

• Την τελική σύνταξη και υποβολή έκθεσης από τον 
Ακαδημαϊκό Επόπτη του οικείου Τμήματος προς τη Συνέ-
λευση για την έγκριση και αξιολόγηση της συνολικής πο-
ρείας και των αποτελεσμάτων της Πρακτικής Άσκησης.
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• Τη διαδικασία αναγγελίας της άσκησης από τον Ιδι-
ωτικό Φορέα/Επιχείρηση υποδοχής στις αρμόδιες υπη-
ρεσίες.

Ε. Σχέδιο Ιδιωτικού Συμφωνητικού Πρακτικής Άσκησης 
Φοιτητών ΕΚΤΟΣ προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Την ευθύνη της σύνταξης του αρχικού σχεδίου (ως 
προτύπου) Ιδιωτικού Συμφωνητικού Πρακτικής Άσκησης 
Φοιτητών του ΕΚΠΑ, και εκτός προγραμμάτων ΕΣΠΑ, 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, φέρει το Γραφείο 
Πρακτικής Άσκησης. Ομοίως, σύμφωνα με το πρότυπο 
σχέδιο που θα διανείμει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, 
να συνταχτούν 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 ακόλου-
θες διατάξεις:

• Άρθρο 53 του ν.4009/2011 (όπως τη 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 ιατροφαρμα-
κευτική 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 δι-

αδικασία 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 φοι-
τητές ή υποψήφιους διδάκτορες που πραγματοποιούν 
πρακτική άσκηση σύμφωνα με το Πρόγραμμα σπουδών 
τους».

• Άρθρο 13 του ν. 2640/1998:
«Στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του 

ν. 2217/1994 (ΦΕΚ 83 Α΄) υπάγονται όλα τα Α.Ε.Ι. των 
οποίων οι φοιτητές, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπου-
δών τους, πραγματοποιούν πρακτική άσκηση».

• Άρθρο 10 παρ. 2 του ν. 2217/1994:
«Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρ-

θρου 25 του ν. 1474/1984 (ΦΕΚ 128 Α') υπάγονται από 
1.1.1995 στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. μόνο για τον κίνδυνο 
του ατυχήματος».

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Ιουλίου 2018 

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ    
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*02041612109180004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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