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Ορολογία/Οργανισμοί 

 

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ): Μια από τις δράσεις του ΕΣΠΑ είναι 

η «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο της 

οποίας υλοποιείται το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής». 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης: Το γραφείο Πρακτικής  Άσκησης που λειτουργεί στο ισόγειο 

της διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) (Πανεπιστημιούπολη 1). 

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος προγράμματος Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ. Το μέλος ΔΕΠ που 

είναι διοικητικά και οικονομικά υπόλογο για τη λειτουργία του προγράμματος. 

Φορέας Πρακτικής Άσκησης (ΦΥΠΑ). Κάθε οργανισμός ιδιωτικός ή δημόσιος που έχει 

νόμιμη άδεια λειτουργίας και έχει τουλάχιστον ένα υπάλληλο απόφοιτο ΑΕΙ ή/και άτομο με 

άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 

ATLAS (Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ). 

Ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΘ) (https://submit-

atlas.grnet.gr/Default) που διαχειρίζεται τις ΠΑ που χρηματοδοτούνται   από το ΕΣΠΑ. 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ναυπηγών. Ο φυσικός χώρος διεξαγωγής του 

προγράμματος (γραφείο Κ4-102) και ο ηλεκτρονικός χώρος εντός  της ιστοσελίδας ATLAS. 

Χρήστες του γραφείου ΠΑ εντός του ATLAS είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος του 

προγράμματος αλλά και τουλάχιστον ένα μέλος ΔΕΠ από κάθε τομέα που ασχολείται με την 

εύρεση φορέων Πρακτικής Άσκησης. 
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Εισαγωγή 

Ο παρών εσωτερικός κανονισμός ακολουθεί τις υποδείξεις της εγκυκλίου Αρ. 9697 

21/3/2017 που εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Μονάδα Β2.2. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο κάθε τμήμα ΑΕΙ θα πρέπει να έχει ένα εσωτερικό κανονισμό του 

προγράμματος «Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ» ο οποίος κοινοποιείται στο «Γραφείο Πρακτικής 

Άσκησης» συνοδευόμενος από τα ονόματα της επιτροπής αξιολόγησης των        αιτήσεων των 

φοιτητών και της επιτροπής ενστάσεων επί αυτών. 

1. Στόχος 

Η Πρακτική Άσκηση έχει σκοπό την απόκτηση πολύτιμης εμπειρίας σε χώρους εργασίας, 

όπως σε ναυπηγεία, ναυπηγο-επισκευαστικές μονάδες, νηογνώμονες, ναυπηγικά γραφεία, 

ναυτιλιακές επιχειρήσεις ή άλλες τεχνικές επιχειρήσεις ή σε υπηρεσίες του ευρύτερου 

ναυπηγικού-ναυτιλιακού τομέα, ενώ αποτελεί την άμεση σύνδεση των ικανοτήτων του 

τελειόφοιτου φοιτητή/τριας με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στο συγκεκριμένο 

επαγγελματικό κλάδο. 

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ο φοιτητής/τρια μπορεί να απασχοληθεί σε ένα 

μεγάλο εύρος γνωστικών αντικειμένων, σχετικών με τις σπουδές του. Ενδεικτικά 

αναφέρονται οι μελέτες ναυπηγικού τομέα, οι επιθεωρήσεις πλοίων, οι τεχνικές 

πραγματογνωμοσύνες, η επίβλεψη νέων κατασκευών/μετασκευών πλοίων, η έγκριση 

ναυπηγικών σχεδίων, η παροχή εξειδικευμένων τεχνικών υπηρεσιών υποστήριξης σε 

ναυτιλιακές εταιρείες κ.α. 

2. Θεσμοθέτηση 

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) μπορεί να πραγματοποιηθεί στο 7ο, 8ο ή στο 9ο εξάμηνο του 

προγράμματος σπουδών του Τμήματος και είναι κατ’ επιλογή προαιρετική. Στην Πρακτική 

Άσκηση αντιστοιχούν 8 ΕCTS, όπως αναφέρεται στον Οδηγό Σπουδών και στο Πρόγραμμα 

Σπουδών, και έχει διάρκεια 4 μήνες. 

Η διάρκεια και ο φορέας άσκησης της Πρακτικής Άσκησης αναφέρονται στο Παράρτημα 

Διπλώματος που χορηγεί το Τμήμα. Μετά το πέρας της ΠΑ, ακολουθούν η εκπόνηση 

αναλυτικής έκθεσης από τους φοιτητές συναφούς με τη δραστηριότητα του φορέα άσκησης 

της ΠΑ, η βαθμολόγηση και η χορήγηση στους φοιτητές της σχετικής βεβαίωσης 

ολοκλήρωσης. 

3. Απασχολούμενο Προσωπικό 

Η Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ διενεργείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και 

συγκεκριμένα: 

1. Τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του προγράμματος. Ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος 

συνεπικουρείται από προσωπικό του τμήματος που έχει δικαίωμα ή υποχρέωση να 

επικουρεί μαθήματα. 

2. Τον αναπληρωτή Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο. Αντικαθιστά τον Ακαδημαϊκό  υπεύθυνο 

σε απουσία του. 



 

3. Την Επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών (ένα μέλος ΔΕΠ από κάθε 

τομέα). Κάθε μέλος της επιτροπής αξιολόγησης συνοδεύεται από αναπληρωματικό 

μέλος. Ένα μέλος της επιτροπής αξιολόγησης αποτελεί τον Γραμματέα της 

επιτροπής Πρακτικής Άσκησης. Πρόεδρος της επιτροπής αξιολόγησης είναι ο 

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του προγράμματος. 

4. Την Επιτροπή ενστάσεων των αιτήσεων των φοιτητών (ένα μέλος ΔΕΠ από κάθε  

τομέα). Κάθε μέλος της επιτροπής ενστάσεων συνοδεύεται από το 

αναπληρωματικό του μέλος. Τα μέλη της επιτροπής ενστάσεων είναι διαφορετικά 

από τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης. 

5. Τους Επόπτες της Πρακτικής Άσκησης (μέλη ΔΕΠ από κάθε τομέα και κάθε  άλλο 

μέλος του διδακτικού προσωπικού που μπορεί να ασκεί αυτοδύναμο διδακτικό 

έργο). Τα ονόματά τους κοινοποιούνται στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης μαζί με τα 

ονόματα των φοιτητών που θα ασκηθούν με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, το χρονικό 

διάστημα άσκησης και την επωνυμία του φορέα. 

6. Τους Συντονιστές Πρακτικής Άσκησης κάθε τομέα. Πρόκειται για μέλη του 

διδακτικού προσωπικού που είναι υπεύθυνα για την επιλογή, τον έλεγχο και την 

απόρριψη φορέων Πρακτικής Άσκησης καθώς και για τη συμβουλευτική των 

φοιτητών σε θέματα διενέργειας της Πρακτικής Άσκησης. Μπορεί να είναι τα ίδια 

με τα προηγούμενα πρόσωπα. 

4.  Οργάνωση – Ενημέρωση 

Την ευθύνη για την οργάνωση της ΠΑ έχει η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Στην 

Επιτροπή αυτή συμμετέχουν τρία (3) μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ή 

Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος που ορίζονται από τη 

Συνέλευση του Τμήματος, με τριετή θητεία. 

Το ένα από τα 3 μέλη αποτελεί τον εκάστοτε Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης 

του Τμήματος. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης μαζί με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, έχουν 

τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

1. Είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία σχέσεων με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, 

που θα προσφέρουν θέσεις ΠΑ στους φοιτητές, οι οποίοι θα συνάδουν με την 

κατεύθυνση των σπουδών τους και τα γενικότερα ενδιαφέροντά τους. 

2. Σε συνεργασία με τη Γραμματεία και τους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους των φοιτητών 

καθορίζουν τον Επόπτη Καθηγητή του κάθε φοιτητή που πραγματοποιεί Πρακτική 

Άσκηση. 

3. Η Επιτροπή ενημερώνει τους φοιτητές για τις υφιστάμενες θέσεις ΠΑ, τους 

γνωστοποιεί το χρόνο πραγματοποίησης της ΠΑ, μέσω της ιστοσελίδας, 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων και δια ζώσης ενημέρωσης και τους καλεί να υποβάλλουν 

«Αίτηση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος-Δήλωση Πρακτικής Άσκησης» εντός της 

προθεσμίας που έχει ανακοινωθεί. 

4. Η Επιτροπή πραγματοποιεί την αξιολόγηση και επιλογή των φοιτητών για Πρακτική 

Άσκηση και μετά το πέρας αυτής μεριμνά για τη βαθμολόγηση του φοιτητή από τον 

Επόπτη Καθηγητή της Πρακτικής Άσκησης. 



 

5. Μεριμνά για οργανωτικά ζητήματα και διάφορα θέματα λειτουργίας του 

προγράμματος Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών. 

6. Συνεδριάζει τουλάχιστον 3 φορές ανά ακαδημαϊκό έτος ή όποτε αυτό κρίνεται 

αναγκαίο. 

7. Υποβάλλει ετήσια απολογιστική έκθεση στη Συνέλευση του Τμήματος, που 

περιλαμβάνει τα εξής: αριθμό φοιτητών και κατάλογο φορέων που απασχόλησαν 

φοιτητές, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ΠΑ και προτάσεις βελτίωσης, όπου 

χρειάζεται. 

5.   Διάρκεια 

Η διάρκεια της ΠΑ ανέρχεται σε τέσσερις (4) μήνες, κατά την οποία οι φοιτητές έχουν τη 

δυνατότητα να απασχοληθούν σε Ελληνικούς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς με τους 

οποίους συνεργάζεται το Τμήμα. Ως ωράριο απασχόλησης των φοιτητών ΠΑ ακολουθείται το 

ωράριο του φορέα ΠΑ. 

 6. Τρόπος επιλογής φοιτητών για Πρακτική Άσκηση 

1. Ο επιστημονικός υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ ενημερώνεται για τις  θέσεις 

Πρακτικής Άσκησης από το Γραφείο ΠΑ. 

2. Βγάζοντας δημόσια προκήρυξη καλεί όσους φοιτητές επιθυμούν να κάνουν Πρακτική 

Άσκηση να δηλώσουν την επιθυμία τους εγκαίρως σε ειδική ιστοσελίδα όπου εκτός από 

όνομα, ΑΜ κ.λπ. θα δηλώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Ο επιστημονικός 

υπεύθυνος ορίζει το σχετικό διάστημα υποβολής μέσα σε ημερομηνία που προηγείται 

του διαστήματος που θα γίνει η Πρακτική Άσκηση. Πρακτική Άσκηση μέσω του 

προγράμματος ΕΣΠΑ δικαιούνται όλοι οι φοιτητές/τριες ανεξαρτήτως εξαμήνου 

σπουδών αρκεί να τηρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού αυτού. 

3. Ειδικά για φοιτητές της κατηγορίας ΦμεΑ (φοιτητές με αναπηρία) ή φοιτητές που 

βιώνουν δύσκολες κοινωνικές ή προσωπικές καταστάσεις θα μπορούν να κάνουν 

Πρακτική Άσκηση εντός του ιδρύματος είτε σε δημόσιους φορείς με χρηματοδότηση 

από το ΕΣΠΑ. 

4. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω 

ΕΣΠΑ, καταθέτουν ή αποστέλλουν στη Γραμματεία τα κάτωθι έντυπα: 

α.  Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ. Εκδίδεται μετά από αίτηση του φοιτητή από τη 

Γραμματεία του τμήματος. 

β.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Εκδίδεται από το my.gov.gr  

 Απαιτούνται κωδικοί taxis net. 

γ.  Πιστοποιητικό φορολόγησης εισοδήματος προηγούμενου φορολογικού έτος (Ε1). 

Εκδίδεται από το Mytaxis.net/Προσωπική πληροφόρηση/Δηλώσεις φόρου φυσικών 

προσώπων Ε1, Ε2, Ε3. Απαιτούνται κωδικοί taxis net του φυσικού προσώπου που 

κάνει την φορολογική δήλωση. 



 

5. Με βάση τον αριθμό των αιτούντων ανά τομέα και τον ετήσιο αριθμό των θέσεων ΕΣΠΑ 

ο επιστημονικός υπεύθυνος κατανέμει τις θέσεις πρακτικής ΕΣΠΑ που έχουν δοθεί στο 

τμήμα σε θέσεις πρακτικής ΕΣΠΑ ανά τομέα. 

6. Ο επιστημονικός υπεύθυνος ταξινομεί τους φοιτητές που επιθυμούν να κάνουν Πρακτική 

Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ σε λίστες αξιολόγησης ανά τομέα με βάση τα παρακάτω κριτήρια. 

Να σημειωθεί ότι θα πρέπει να καλύπτονται οι ακόλουθες προϋποθέσεις από τους 

φοιτητές: 

• Να έχουν εγγραφεί τουλάχιστο στο έβδομο (7) εξάμηνο σπουδών. 

• Να έχουν τελικό προβιβάσιμο βαθμό σε τριάντα (30) μαθήματα υποδομής ή/και 

ειδικότητας. 

• Να έχουν περάσει τουλάχιστο δεκατρία (13) μαθήματα ειδικότητας. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 

1. Επίδοση – Μέσος 

Όρος Βαθμολογίας 

(70%) 

 

Y * 7,0 

 

Μέγιστη 

Βαθμολογία 

Κριτηρίου: 70 

Ελάχιστη 

Βαθμολογία 

Κριτηρίου: 35 

Μέσος όρος Y βαθμολογίας 

μαθημάτων που έχει 

παρακολουθήσει µε 

επιτυχία ο/η φοιτητής / 

φοιτήτρια 

 

Παράδειγμα 

10 x 7,0=70 

5 x 7,0=35 

 

 

2. Εισοδηματικά 

(15%) 

 

< 10.000 € : 15 

> 10.001 € : 0 

 

Βαθμολογία Κριτηρίου: 

15 

Το κατά κεφαλήν εισόδημα 

του/της φοιτητή / 

φοιτήτριας και των μελών 

της οικογένειάς του/της κατά 

το προηγούμενο έτος ή το 

εισόδημα φοιτητή 

εφόσον υπόκειται σε 

φορολογική δήλωση 



 

 

 

 

3. Κοινωνικά (15%) 

 

Μέλος πολύτεκνης ή 

τρίτεκνης ή 

μονογονεϊκής 

οικογένειας ή 

ορφανός/ή 

προβλήματα υγείας 

του/της ιδίου/ιδίας. 

 

Πολύτεκνη οικογένεια : 

15 

Τρίτεκνη οικογένεια : 15 

Ορφανός/ή από 1 

γονέα : 15 

Ορφανός/ή από 2 

γονείς : 15 

Μονογονεϊκή 

οικογένεια : 15 

AMEA ή σοβαρό 

πρόβλημα υγείας* : 15 

 

Μέγιστη 

Βαθμολογία 

Κριτηρίου: 15 

 

 

 

 

 

Μέλος πολύτεκνης ή 

τρίτεκνης ή μονογονεϊκής 

οικογένειας ή ορφανός/ή 

προβλήματα 

υγείας* του/της ιδίου/ιδίας. 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 

 

100 

 

*Βλ. Παράρτημα για λίστα παθήσεων 

 

• Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται ο/η φοιτητής/φοιτήτρια με το  μεγαλύτερο 

αριθμό μορίων στο πρώτο (1) κριτήριο. 

• Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, προηγείται ο/η φοιτητής/φοιτήτρια με το 

μεγαλύτερο αριθμό μορίων στο τρίτο (3) κριτήριο. 

• Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, πραγματοποιείται κλήρωση. 

7. Μετά τη δημοσίευση της αξιολόγησης των φοιτητών ανά τομέα ο ακαδημαϊκά 

υπεύθυνος ανακοινώνει ένα χρονικό διάστημα πιθανών ενστάσεων. Το ελάχιστο 

χρονικό διάστημα είναι πέντε (5) ημέρες. Οι ενστάσεις γίνονται στην κεντρική 

γραμματεία του Τμήματος ενώ ταυτόχρονα ενημερώνεται ηλεκτρονικά ο Ακαδημαϊκός 

υπεύθυνος για να πραγματοποιηθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα η σχετική διερεύνηση 

σε περίπτωση που πρόκειται απλά για γραφειοκρατικό θέμα. Αν η ένσταση δεν μπορεί 

να λυθεί άμεσα από τον Ακαδημαϊκό υπεύθυνο,  επιλύεται από την επιτροπή 

ενστάσεων. 

8. Μετά και την ολοκλήρωση των ενστάσεων οι φοιτητές αναζητούν θέσεις Πρακτικής 

Άσκησης είτε σε φορείς της δικής τους προτίμησης είτε σε φορείς που συνεργάζονται 



 

τακτικά με το Τμήμα και υπάρχουν στις σχετικές λίστες. Επίσης, ενημερώνονται για τη 

λειτουργία της ιστοσελίδας ATLAS και κάνουν εγγραφή σε αυτή. 

9. Οι φοιτητές αναγράφουν στην ιστοσελίδα που θα τους υποδειχθεί, τον φορέα στον 

οποίο επιθυμούν να ασκηθούν. Οι εν λόγω δηλώσεις/αιτήσεις πρωτοκολλώνται 

ηλεκτρονικά και αυτόματα. Σε δεύτερο στάδιο, οι φοιτητές ανεβάζουν στην 

ιστοσελίδα που θα τους υποδειχθεί ή καταθέτουν στη Γραμματεία το έντυπο 

αποδοχής από τον φορέα Πρακτικής Άσκησης. 

10. Ο ακαδημαϊκά υπεύθυνος αναθέτει στους φοιτητές τον φορέα Πρακτικής Άσκησης και 

γίνεται η αντιστοίχιση των εποπτών μελών ΔΕΠ ύστερα από τις προτάσεις του κάθε 

τομέα. 

11. Πριν την έναρξη των εγγραφών στο εξάμηνο που διενεργείται η Πρακτική Άσκηση οι 

φοιτητές καλούνται στη γραμματεία για να υποβάλλουν εγγράφως την αίτηση 

εκπόνησης ΠΑ όπου θα αναφέρουν και τον φορέα Πρακτικής Άσκησης. 

12. Η επιτροπή αξιολόγησης φοιτητών παίρνει τις σχετικές λίστες αιτήσεων των φοιτητών 

από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο και αντιπαραβάλλει αυτές με τις ηλεκτρονικές δηλώσεις 

των επιλέξιμων φοιτητών. Σε περίπτωση που κάποιος επιλέξιμος φοιτητής μετανιώσει 

και δεν κάνει έγγραφη αίτηση, η θέση του δίνεται στον αμέσως επόμενο επιλαχόντα. 

Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ μιας 

κατεύθυνσης σπουδών, οι αντίστοιχες θέσεις δίνονται στην επόμενη με τον 

μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων. 

13. Ο ακαδημαϊκά υπεύθυνος ανακοινώνει ηλεκτρονικά την τελική κατανομή αναθέσεων 

και ετοιμάζει το σχετικό έντυπο αναθέσεων. 

14. Ο ακαδημαϊκά υπεύθυνος ή άλλο μέλος της επιτροπής ΠΑ του Τμήματος εγγράφει και 

κατοχυρώνει τις θέσεις Πρακτικής Άσκησης στην ιστοσελίδα ATLAS  όπου ορίζει το 

χρονικό διάστημα άσκησης, τον φορέα ΠΑ και τον τρόπο χρηματοδότησης. 

15. Οι φοιτητές πηγαίνουν στους επιλέξιμους φορείς και υπογράφουν τη σχετική σύμβαση 

και ότι άλλο έντυπο χρειάζεται. Οι συμβάσεις και τα συνοδά έντυπα δίνονται από το 

Γραφείο ΠΑ του ΠΑΔΑ. 

16. Οι φοιτητές καταθέτουν στη γραμματεία που θα τους υποδειχθεί τα έντυπα που τους 

έχει υποδείξει ο ακαδημαϊκά υπεύθυνος υπογεγραμμένα. Να σημειωθεί ότι όλα τα 

έντυπα της Πρακτικής Άσκησης πρέπει να έχουν πάντα πρωτότυπες νόμιμες 

υπογραφές ψηφιακές ή χειρόγραφες. 

17. Στο τέλος του τετραμήνου Πρακτικής Άσκησης ο ακαδημαϊκά υπεύθυνος παραδίδει στο 

γραφείο ΠΑ τα «έντυπα ολοκλήρωσης» των ολοκληρωμένων πρακτικών ασκήσεων 

υπογεγραμμένα ψηφιακά ή χειρόγραφα. 

 

 

 

 



 

 

7 .Βαθμολογία Πρακτικής Άσκησης 

Ο τρόπος βαθμολόγησης της Πρακτικής Άσκησης για κάθε επιμέρους βαθμολογία  ορίζεται 

από κάθε τομέα. Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησής του ο φοιτητής/τρια αρχικά 

οφείλει να υποβάλλει μία εργασία όπου παρουσιάζεται το αντικείμενο της περατωθείσας 

Πρακτικής Άσκησης. 

Συγκεκριμένα, στην εν λόγω έκθεση εκτός της παρουσίασης των βασικών δραστηριοτήτων 

και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων που ανέλαβε ο φοιτητής/τρια, θα πρέπει να 

τεκμηριώνεται επαρκώς η εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησε ο φοιτητής 

κατά τη διάρκεια των σπουδών του στις απαιτήσεις της Πρακτικής Άσκησης. Εξίσου 

σημαντική είναι επίσης η τεκμηρίωση - στο βαθμό που αναπτύχθηκε - της ικανότητας 

αναζήτησης λύσεων σε εφαρμογές της αγοράς εργασίας, της επάρκειας γνώσεων, της 

ανάληψης πρωτοβουλίας, της υπευθυνότητας, καθώς και της ικανότητας  συλλογικής 

εργασίας. Τα παραπάνω ο φοιτητής/τρια οφείλει να τα παρουσιάσει/τεκμηριώσει επίσης 

μέσω εικοσάλεπτης παρουσίασης. Ο συνολικός βαθμός επίδοσης διαμορφώνεται 

συνυπολογίζοντας την αξιολόγηση της παρουσίασης και της αναλυτικής έκθεσης-εργασίας, 

καθώς επίσης και από την επίδοση του φοιτητή/τριας στον φορέα απασχόλησης (συνέπεια, 

υπευθυνότητα, επάρκεια γνώσεων, κ.α.). 

Στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης ο επόπτης του φορέα και ο επόπτης καθηγητής 

βαθμολογούν την επίδοση του/της φοιτητή/τριας με άριστα το πέντε (5). Η τελική 

βαθμολογία αναγράφεται στο «Μέρος Γ» του βιβλίου Πρακτικής Άσκησης από τον επόπτη 

καθηγητή αφού λάβει υπόψη και τη βαθμολογία του επόπτη φορέα. Ο επόπτης καθηγητής 

αθροίζει τις δύο βαθμολογίες και υπογράφει ψηφιακά ή χειρόγραφα το σχετικό έγγραφο. 

Η ψηφιακή υπογραφή του εντύπου «Μέρος Γ» είναι σύννομη μόνο εφόσον σταλεί το 

ψηφιακό έγγραφο (pdf) στη γραμματεία όπου και θα πρωτοκολληθεί. 

Οι φοιτητές έχουν την υποχρέωση να παραδίδουν το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης μέσα         σε 

ένα μήνα από την λήξη της Πρακτικής Άσκησης. 

8. Ιστοσελίδα ATLAS 

Στην ιστοσελίδα ATLAS (https://submit-atlas.grnet.gr/) εγγράφονται στο «γραφείο πρακτικής 

του τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών» οι κάτωθι: 

• Ο ακαδημαϊκά υπεύθυνος του προγράμματος. Η εγγραφή του γίνεται από το γραφείο 

ΠΑ του ΠΑΔΑ. Είναι υπεύθυνος για την αντιστοίχιση των φοιτητών που θα κάνουν 

Πρακτική Άσκηση με τους φορείς πρακτικής. 

• Άλλα μέλη της επιτροπής Πρακτικής Άσκησης που βοηθούν τον ακαδημαϊκά 

υπεύθυνο στην αντιστοίχιση των φοιτητών. 

Η αντιστοίχιση των φοιτητών στην ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης ATLAS αντικαθιστά την 

αποστολή στους ΦΥΠΑ βεβαίωσης έγκρισης της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών. 

9. Ιστοσελίδες Πρακτικής Άσκησης  

Στις Ιστοσελίδες Πρακτικής Άσκησης (http://www.na.uniwa.gr/internship/ & 

https://praktiki.uniwa.gr/) αναρτώνται: 

https://submit-atlas.grnet.gr/
http://www.na.uniwa.gr/internship/
https://praktiki.uniwa.gr/


 

• Η κατανομή των θέσεων Πρακτικής Άσκησης για το επόμενο εξάμηνο ανά τομέα 

Πρακτικής Άσκησης.  

• Τα κριτήρια υπολογισμού της ποσόστωσης. 

• Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση μέσω του 

προγράμματος ΕΣΠΑ. Τα κριτήρια αυτά μπορεί να είναι ενιαία ή να έχουν 

διαφοροποιήσεις ανά τομέα του τμήματος. 

• Όλα τα έντυπα που χρειάζεται να συμπληρώσουν οι φοιτητές καθώς και οι 

εσωτερικοί (μέλη ΔΕΠ) και εξωτερικοί επόπτες Πρακτικής Άσκησης. 

• Ο αριθμός των θέσεων Πρακτικής Άσκησης για το επόμενο εξάμηνο. 

• Οι συνεργαζόμενοι φορείς Πρακτικής Άσκησης ανά τομέα του τμήματος νέοι και 

παλαιότεροι. 

• Πληροφορίες για τη διενέργεια της Πρακτικής Άσκησης του τμήματος, τις απαιτήσεις 

της, τη διάρκεια της, τον τρόπο επιλογής των φοιτητών, τον τρόπο βαθμολόγησης των 

φοιτητών κ.α. 

• Τα ονόματα όλων των μελών ΔΕΠ και γενικά διδασκόντων που σχετίζονται με τον 

θεσμό της Πρακτικής Άσκησης, π.χ. επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων φοιτητών, 

επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, επιτροπή βαθμολόγησης φοιτητών ανά τομέα. 

• Τα ονόματα των επιτυχόντων φοιτητών για την διενέργεια Πρακτικής Άσκησης μέσω 

ΕΣΠΑ. 

• Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που προάγει την Πρακτική Άσκηση του τμήματος και 

καλλιεργεί το σχετικό ενδιαφέρον συνεργασίας από εταιρείες και άλλους φορείς. 
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ΣΧΟΛΗ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

ΤΜΗΜΑ 

ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ 

  



 

Ορολογία/Οργανισμοί 

Συντονιστής Πρακτικής Άσκησης. Μέλος ΔΕΠ που συντονίζει το μάθημα της Πρακτικής 

Άσκησης για κάθε τομέα. Είναι υπεύθυνος κυρίως για τη διατήρηση λίστας προτεινόμενων 

φορέων, την επικοινωνία με τους φορείς κατά την διάρκεια των αιτήσεων και τον συντονισμό 

του τρόπου βαθμολόγησης του μαθήματος της Πρακτικής Άσκησης. 

Επιτροπή Αξιολόγησης. Μόνιμα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του τμήματος με 

αυτόνομο ή όχι εκπαιδευτικό έργο που κρίνουν την επάρκεια των φοιτητών που θέλουν να 

πάρουν το μάθημα Πρακτικής Άσκησης. Μπορεί να είναι ταυτόχρονα και Συντονιστές 

Πρακτικής Άσκησης. 

Επόπτες Πρακτικής Άσκησης ΠΑΔΑ. Μέλη του διδακτικού προσωπικού που έχουν αυτόνομο 

διδακτικό έργο. Επιβλέπουν ένα ή περισσότερους φοιτητές και η εποπτεία τους αποτελεί 

μέρος του διδακτικού τους έργου. 

Φορέας Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης (ΦΥΠΑ). Κάθε οργανισμός ιδιωτικός ή δημόσιος που 

μπορεί να απασχολήσει φοιτητές για Πρακτική Άσκηση. Η καταλληλόλητά τους ελέγχεται από 

τους Συντονιστές Πρακτικής Άσκησης κάθε τομέα. 

Επόπτης Φορέα Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης (ΦΥΠΑ). Επιστήμονας απόφοιτος 

Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ που επιβλέπει το έργο της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του φορέα 

απασχόλησης ή νόμιμα αδειούχος. Θα πρέπει η ειδίκευση του να σχετίζεται με το αντικείμενο 

της Πρακτικής Άσκησης. 

  



 

Εισαγωγή 

Στο Τμήμα Ναυπηγών οι φοιτητές που παρακολουθούν το πενταετές ΠΠΣ έχουν τη 

δυνατότητα να κάνουν Πρακτική Άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, με χρηματοδότηση 

από τον φορέα Πρακτικής Άσκησης ή άλλο ιδιωτικό/δημόσιο φορέα και άμισθη Πρακτική 

Άσκηση υπό προϋποθέσεις.  

Ο παρών εσωτερικός κανονισμός εξειδικεύει την Πρακτική Άσκηση σε φοιτητές που δεν 

επιθυμούν ή δεν επιλεγούν να κάνουν Πρακτική Άσκηση με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Απλοποιεί 

τις γραφειοκρατικές διαδικασίες ενοποιώντας τις, στο μέτρο του δυνατού, με τις πρόνοιες 

του Εσωτερικού Κανονισμού ΕΣΠΑ του Τμήματος Ναυπηγών του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής  και με τον Εσωτερικό Κανονισμό ΠΑΔΑ (4621/21-10-2021).  

Οι ηλεκτρονικοί πόροι του προγράμματος ΕΣΠΑ του Τμήματος Ναυπηγών του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής  (http://www.na.uniwa.gr/internship/)  και του ΠΑΔΑ (practice.uniwa.gr) 

ενσωματώνονται στον παρόν εσωτερικό κανονισμό.  

1. Στόχος 

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) έχει σκοπό την απόκτηση πολύτιμης εμπειρίας σε χώρους εργασίας, 

όπως σε ναυπηγεία, ναυπηγο-επισκευαστικές μονάδες, νηογνώμονες, ναυπηγικά γραφεία, 

ναυτιλιακές επιχειρήσεις ή άλλες τεχνικές επιχειρήσεις ή σε υπηρεσίες του ευρύτερου 

ναυπηγικού-ναυτιλιακού τομέα, ενώ αποτελεί την άμεση σύνδεση των ικανοτήτων του 

τελειόφοιτου φοιτητή/τριας με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στο συγκεκριμένο 

επαγγελματικό κλάδο.  

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ο φοιτητής/τρια μπορεί να απασχοληθεί σε ένα 

μεγάλο εύρος γνωστικών αντικειμένων, σχετικών με τις σπουδές του. Ενδεικτικά 

αναφέρονται οι μελέτες ναυπηγικού τομέα, οι επιθεωρήσεις πλοίων, οι τεχνικές 

πραγματογνωμοσύνες, η επίβλεψη νέων κατασκευών/μετασκευών πλοίων, η έγκριση 

ναυπηγικών σχεδίων, η παροχή εξειδικευμένων τεχνικών υπηρεσιών υποστήριξης σε 

ναυτιλιακές εταιρείες κ.α. 

2. Θεσμοθέτηση 

Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί στο 7ο, 8ο ή στο 9ο εξάμηνο του 

προγράμματος σπουδών του Τμήματος και είναι κατ’ επιλογή προαιρετική. Στην Πρακτική 

Άσκηση αντιστοιχούν 8 ΕCTS, όπως αναφέρεται στον Οδηγό Σπουδών και στο Πρόγραμμα 

Σπουδών, και έχει διάρκεια 4 μήνες. 

Η διάρκεια και ο φορέας άσκησης της Πρακτικής Άσκησης αναφέρονται στο Παράρτημα 

Διπλώματος που χορηγεί το Τμήμα. Μετά το πέρας της ΠΑ, ακολουθεί η εκπόνηση δοκιμίου 

από τους φοιτητές συναφούς με τη δραστηριότητα του φορέα άσκησης της ΠΑ, η 

βαθμολόγηση και η χορήγηση στους φοιτητές της σχετικής βεβαίωσης ολοκλήρωσης. 

3.   Διάρκεια 

Η διάρκεια της ΠΑ ανέρχεται σε τέσσερις (4) μήνες, κατά την οποία οι φοιτητές έχουν τη 

δυνατότητα να απασχοληθούν σε Ελληνικούς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς με τους 

οποίους συνεργάζεται το Τμήμα. Ως ωράριο απασχόλησης των φοιτητών ΠΑ ακολουθείται το 

ωράριο του φορέα ΠΑ. 

https://uniwagr-my.sharepoint.com/personal/petef_uniwa_gr/Documents/Lessons/PDA%20-%20Πρακτική%20άσκηση/Κανονισμοί%20και%20εγκρίσεις%20αυτών/practice.uniwa.gr


 

4. Διαδικασία αίτησης αξιολόγησης των φοιτητών 

Η διαδικασία αίτησης και επιλογής των φοιτητών είναι παρόμοια με αυτή του προγράμματος 

EΣΠΑ και πραγματοποιείται στις ίδιες ημερομηνίες.  

 5. Τρόπος επιλογής φοιτητών για Πρακτική Άσκηση 

1. Ο Συντονιστής Πρακτικής Άσκησης ενημερώνεται για τις θέσεις Πρακτικής Άσκησης. 

2. Βγάζοντας δημόσια προκήρυξη καλεί όσους φοιτητές επιθυμούν να κάνουν Πρακτική 

Άσκηση να δηλώσουν την επιθυμία τους εγκαίρως σε ειδική ιστοσελίδα όπου εκτός από 

όνομα, ΑΜ κ.λπ. θα δηλώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Ο Ακαδημαϊκός υπεύθυνος 

ορίζει το σχετικό διάστημα υποβολής μέσα σε ημερομηνία που προηγείται του 

ακαδημαϊκού εξαμήνου που θα γίνει η Πρακτική Άσκηση. Πρακτική Άσκηση δικαιούνται 

όλοι οι φοιτητές/τριες ανεξαρτήτως εξαμήνου σπουδών αρκεί να τηρούν τις απαιτήσεις 

του κανονισμού αυτού. 

3. Ειδικά για φοιτητές της κατηγορίας ΦμεΑ (φοιτητές με αναπηρία) ή φοιτητές που 

βιώνουν δύσκολες κοινωνικές ή προσωπικές καταστάσεις θα μπορούν να κάνουν 

Πρακτική Άσκηση εντός του ιδρύματος είτε σε δημόσιους φορείς. 

4. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση εκτός 

ΕΣΠΑ, καταθέτουν ή αποστέλλουν στη Γραμματεία τα κάτωθι έντυπα: 

α. Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης. Εκδίδεται μετά από αίτηση του φοιτητή από τη 

Γραμματεία του τμήματος. 

β. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Εκδίδεται από το my.gov.gr 

Απαιτούνται κωδικοί taxis net. 

γ. Πιστοποιητικό φορολόγησης εισοδήματος προηγούμενου φορολογικού έτος (Ε1). 

Εκδίδεται από το Mytaxis.net/Προσωπική πληροφόρηση/Δηλώσεις φόρου φυσικών 

προσώπων Ε1, Ε2, Ε3. Απαιτούνται κωδικοί taxis net του φυσικού προσώπου που 

κάνει την φορολογική δήλωση. 

5. Με βάση τον αριθμό των αιτούντων ανά τομέα και τον ετήσιο αριθμό των θέσεων,  ο 

Συντονιστής Πρακτικής Άσκησης κατανέμει τις θέσεις πρακτικής που έχουν δοθεί στο 

τμήμα σε θέσεις πρακτικής ανά τομέα. 

6. Ο Συντονιστής Πρακτικής Άσκησης ταξινομεί τους φοιτητές που επιθυμούν να κάνουν 

Πρακτική Άσκηση σε λίστες αξιολόγησης ανά τομέα με βάση τα παρακάτω κριτήρια.



 

Να σημειωθεί ότι θα πρέπει να καλύπτονται οι ακόλουθες προϋποθέσεις από τους 

φοιτητές: 

• Να έχουν εγγραφεί τουλάχιστο στο έβδομο (7) εξάμηνο σπουδών. 

• Να έχουν τελικό προβιβάσιμο βαθμό σε τριάντα (30) μαθήματα υποδομής ή/και 

ειδικότητας. 

• Να έχουν περάσει τουλάχιστο δεκατρία (13) μαθήματα ειδικότητας. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 

1. Επίδοση – Μέσος 

Όρος Βαθμολογίας 

(70%) 

 

Y * 7,0 

 

Μέγιστη 

Βαθμολογία 

Κριτηρίου: 70 

Ελάχιστη 

Βαθμολογία 

Κριτηρίου: 35 

Μέσος όρος Y βαθμολογίας 

μαθημάτων που έχει 

παρακολουθήσει µε 

επιτυχία ο/η φοιτητής / 

φοιτήτρια 

 

Παράδειγμα 

10 x 7,0=70 

5 x 7,0=35 

 

 

2. Εισοδηματικά 

(15%) 

 

< 10.000 € : 15 

> 10.001 € : 0 

 

Βαθμολογία Κριτηρίου: 

15 

Το κατά κεφαλήν εισόδημα 

του/της φοιτητή / 

φοιτήτριας και των μελών 

της οικογένειάς του/της κατά 

το προηγούμενο έτος ή το 

εισόδημα φοιτητή 

εφόσον υπόκειται σε 

φορολογική δήλωση 

 

 

 

3. Κοινωνικά (15%) 

 

Μέλος πολύτεκνης ή 

τρίτεκνης ή 

μονογονεϊκής 

οικογένειας ή 

ορφανός/ή 

προβλήματα υγείας 

 

Πολύτεκνη οικογένεια : 

15 

Τρίτεκνη οικογένεια : 15 

Ορφανός/ή από 1 

γονέα : 15 

Ορφανός/ή από 2 

γονείς : 15 

Μονογονεϊκή 

οικογένεια : 15 

AMEA ή σοβαρό 

 

 

 

 

 

Μέλος πολύτεκνης ή 

τρίτεκνης ή μονογονεϊκής 

οικογένειας ή ορφανός/ή 

προβλήματα 

υγείας* του/της ιδίου/ιδίας. 



 

του/της ιδίου/ιδίας. πρόβλημα υγείας* : 15 

 

Μέγιστη 

Βαθμολογία 

Κριτηρίου: 15 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 

 

100 

 

*Βλ. Παράρτημα για λίστα παθήσεων 

 

• Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται ο/η φοιτητής/φοιτήτρια με το μεγαλύτερο 

αριθμό μορίων στο πρώτο (1) κριτήριο. 

• Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, προηγείται ο/η φοιτητής/φοιτήτρια με το 

μεγαλύτερο αριθμό μορίων στο τρίτο (3) κριτήριο. 

• Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, πραγματοποιείται κλήρωση. 

7. Μετά την ανακοίνωση της αξιολόγησης των φοιτητών ανά τομέα ο Συντονιστής 

Πρακτικής Άσκησης ανακοινώνει ένα χρονικό διάστημα πιθανών ενστάσεων. Το 

ελάχιστο χρονικό διάστημα είναι πέντε (5) ημέρες. Οι ενστάσεις γίνονται στην κεντρική 

γραμματεία του Τμήματος ενώ ταυτόχρονα ενημερώνεται ηλεκτρονικά ο Συντονιστής 

Πρακτικής Άσκησης για να πραγματοποιηθεί όσο το δυνατό πιο σύντομα η σχετική 

διερεύνηση σε περίπτωση που πρόκειται απλά για γραφειοκρατικό θέμα. Αν η ένσταση 

δεν μπορεί να λυθεί άμεσα από τον επιστημονικό υπεύθυνο  επιλύεται από την 

επιτροπή ενστάσεων. 

8. Μετά και την ολοκλήρωση των ενστάσεων οι φοιτητές αναζητούν θέσεις Πρακτικής 

Άσκησης είτε σε φορείς της δικής τους προτίμησης είτε σε φορείς που συνεργάζονται 

τακτικά με το τμήμα και υπάρχουν στις σχετικές λίστες. Επίσης, ενημερώνονται για τη 

λειτουργία της ιστοσελίδας ATLAS και κάνουν εγγραφή σε αυτή. 

9. Οι φοιτητές αναγράφουν στην ιστοσελίδα που θα τους υποδειχθεί τον φορέα στον 

οποίο επιθυμούν να ασκηθούν. Οι εν λόγω δηλώσεις/αιτήσεις αυτές πρωτοκολλώνται 

ηλεκτρονικά και αυτόματα. Σε δεύτερο στάδιο, οι φοιτητές ανεβάζουν στην ιστοσελίδα 

που θα τους υποδειχθεί ή καταθέτουν στη Γραμματεία το έντυπο αποδοχής από τον 

φορέα Πρακτικής Άσκησης. 



 

10. Ο Συντονιστής Πρακτικής Άσκησης αναθέτει στους φοιτητές τον φορέα Πρακτικής 

Άσκησης αλλά και γίνεται η αντιστοίχιση των εποπτών μελών ΔΕΠ ύστερα από τις 

προτάσεις του κάθε τομέα. 

11. Πριν την έναρξη των εγγραφών στο εξάμηνο που διενεργείται η Πρακτική Άσκηση οι 

φοιτητές καλούνται στη γραμματεία για να υποβάλλουν εγγράφως την αίτηση 

εκπόνησης ΠΑ όπου θα αναφέρουν και τον φορέα Πρακτικής Άσκησης 

12. Η επιτροπή αξιολόγησης φοιτητών παίρνει τις σχετικές λίστες αιτήσεων των φοιτητών 

από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο και αντιπαραβάλλει αυτές με τις ηλεκτρονικές δηλώσεις 

των επιλέξιμων φοιτητών. Σε περίπτωση που κάποιος επιλέξιμος φοιτητής μετανιώσει 

και δεν κάνει έγγραφη αίτηση η θέση του δίνεται στον αμέσως επόμενο επιλαχόντα. 

Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις Πρακτικής Άσκησης μιας κατεύθυνσης 

σπουδών οι αντίστοιχες θέσεις θα δίνονται στην επόμενη με τον μεγαλύτερο αριθμό 

αιτήσεων. 

13. Ο Συντονιστής Πρακτικής Άσκησης ανακοινώνει ηλεκτρονικά την τελική κατανομή 

αναθέσεων και ετοιμάζει το σχετικό έντυπο αναθέσεων. 

14. Ο Συντονιστής Πρακτικής Άσκησης ή άλλο μέλος της επιτροπής ΠΑ του Τμήματος 

εγγράφει και κατοχυρώνει τις θέσεις Πρακτικής Άσκησης στην ιστοσελίδα ATLAS όπου 

ορίζει το χρονικό διάστημα άσκησης, τον φορέα ΠΑ και τον τρόπο χρηματοδότησης. 

6. Αναζήτηση θέσεων Πρακτικής Άσκησης 

Ο συντονιστής του μαθήματος Πρακτικής Άσκησης κάθε Τομέα του τμήματος κατευθύνει 

τους φοιτητές στην αναζήτηση φορέα. Λίστα με προτεινόμενους φορείς μπορεί να 

αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα Πρακτικής Άσκησης του τμήματος. Οι φοιτητές 

ενθαρρύνονται να βρουν μόνοι τους φορείς πρακτικής άσκησης εντός και εκτός Αττικής για 

να διευρυνθεί η λίστα των φορέων. Απαιτείται εγγραφή στην ιστοσελίδα ATLAS. 

7. Δήλωση φορέα Πρακτικής Άσκησης από τους φοιτητές. 

Οι φοιτητές δηλώνουν ηλεκτρονικά τον φορέα, όπου επιθυμούν να κάνουν Πρακτική 

Άσκηση με παρόμοιο τρόπο με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Οι φορείς θα πρέπει να έχουν εγκριθεί 

από τον Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης της κατεύθυνσης. 

8. Απαραίτητα έγγραφα για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης 

• Βεβαίωση αποδοχής από τον Φορέα Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης. 

• Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης εκτός ΕΣΠΑ. Η σύμβαση υπογράφεται αρχικά από τον 

φοιτητή σε τρία αντίγραφα, στη συνέχεια υπογράφεται και σφραγίζεται από τον φορέα 

σε τρία αντίγραφα και τέλος υπογράφεται από τον Πρόεδρο του τμήματος και 

σφραγίζεται από τη γραμματεία. Υπάρχουν δύο έντυπα συμβάσεων: 

◦ Σύμβαση πρακτικής άσκησης εκτός ΕΣΠΑ με ασφάλιση ΦΥΠΑ 

◦ Σύμβαση πρακτικής άσκησης εκτός ΕΣΠΑ με ασφάλιση ΠΑΔΑ 

• Μόνο για δημόσιους φορείς πρακτικής άσκησης: Απογραφικό δελτίο οικονομικών 

στοιχείων. Ζητείται από το γραφείο μισθοδοσίας του ΠΑΔΑ, προκειμένου να ασφαλιστεί 

ο φοιτητής από το ΠΑΔΑ. 



 

9. Βαθμολογία Πρακτικής Άσκησης 

Ο τρόπος βαθμoλόγησης της Πρακτικής Άσκησης εξειδικεύεται από τον εσωτερικό κανονισμό 

λειτουργίας του Τμήματος. Συγκεκριμένα, η μοριοδότηση και η τελική συνολική βαθμολογία 

του φοιτητή προκύπτουν από τα οριζόμενα από τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης του 

Τμήματος. 

Ενδεικτικά ο βαθμός δύναται να υπολογίζεται ως εξής: 

1. Βαθμολογία επόπτη φορέα (50% ή 5/10). Η βαθμολογία αιτιολογείται από την 

συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου και σχολίων. Ο βαθμός αυτός εισάγεται 

από τον επόπτη φορέα, ο οποίος υπογράφει και σφραγίζει το σχετικό έντυπο. 

2. Αρτιότητα βιβλίου Πρακτικής Άσκησης (10% ή 1/10). To απαραίτητο περιεχόμενο του 

βιβλίου Πρακτικής Άσκησης γνωστοποιείται στους φοιτητές από την επιτροπή 

Πρακτικής Άσκησης. Μπορεί να διαφέρει ανά κατεύθυνση. Στον έλεγχο της 

αρτιότητας του βιβλίου Πρακτικής Άσκησης συμπεριλαμβάνεται ο έλεγχος όλων των 

τμημάτων του Α, Β, Γ, Δ καθώς και η επικοινωνία του φοιτητή με τον επόπτη 

εκπαιδευτικού. 

3. Βαθμολογία επόπτη εκπαιδευτικού (40% ή 4/10). Η βαθμολογία αιτιολογείται από 

την συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου και σχολίων. Κάθε τομέας  δύναται να 

έχει συγκεκριμένα κριτήρια βαθμολόγησης. 

Ο τρόπος βαθμολόγησης της Πρακτικής Άσκησης για κάθε επιμέρους βαθμολογία  ορίζεται 

από τον κάθε τομέα. Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησής του ο φοιτητής/τρια 

αρχικά οφείλει να υποβάλλει μία εργασία όπου παρουσιάζεται το αντικείμενο της 

περατωθείσας Πρακτικής Άσκησης. 

Συγκεκριμένα, στην εν λόγω έκθεση εκτός της παρουσίασης των βασικών δραστηριοτήτων 

και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων που ανέλαβε ο φοιτητής/τρια, θα πρέπει να 

τεκμηριώνεται επαρκώς η εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησε ο φοιτητής 

κατά τη διάρκεια των σπουδών του στις απαιτήσεις της Πρακτικής Άσκησης. Εξίσου 

σημαντική είναι επίσης η τεκμηρίωση - στο βαθμό που αναπτύχθηκε - της ικανότητας 

αναζήτησης λύσεων σε εφαρμογές της αγοράς εργασίας, της ανάληψης πρωτοβουλίας καθώς 

και της ικανότητας συλλογικής εργασίας. Τα παραπάνω ο φοιτητής/τρια οφείλει να τα 

παρουσιάσει/τεκμηριώσει επίσης μέσω εικοσάλεπτης παρουσίασης. Ο συνολικός βαθμός 

επίδοσης διαμορφώνεται συνυπολογίζοντας την αξιολόγηση της παρουσίασης και της 

αναλυτικής έκθεσης-εργασίας, καθώς επίσης και από την επίδοση του φοιτητή/τριας στον 

φορέα απασχόλησης (συνέπεια, υπευθυνότητα, επάρκεια γνώσεων, κ.α.). 

Στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης ο επόπτης του φορέα και ο επόπτης καθηγητής 

βαθμολογούν την επίδοση του/της φοιτητή/τριας με άριστα το πέντε (5). Η τελική 

βαθμολογία αναγράφεται στο «Μέρος Γ» του βιβλίου Πρακτικής Άσκησης από τον επόπτη 

καθηγητή αφού λάβει υπόψη και την βαθμολογία του επόπτη φορέα. Ο επόπτης καθηγητής 

αθροίζει τις δύο βαθμολογίες και υπογράφει ψηφιακά ή χειρόγραφα το σχετικό έγγραφο. 

Η ψηφιακή υπογραφή του εντύπου «Μέρος Γ» είναι σύννομη μόνο εφόσον σταλεί το 

ψηφιακό έγγραφο (pdf) στη γραμματεία όπου και θα πρωτοκολληθεί. 



 

Οι φοιτητές έχουν την υποχρέωση να παραδίδουν το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης μέσα  σε 

ένα μήνα από την λήξη της Πρακτικής Άσκησης. 

10. Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης 

Είναι παρόμοιο με αυτό του ΕΣΠΑ, κάθε τομέας του Τμήματος μπορεί να τροποποιήσει ότι 

θεωρεί απαραίτητο.  

11. Πρακτική Άσκηση εντός του Πανεπιστημίου από φοιτητές του Τμήματος 

Ναυπηγών  

Οι φοιτητές του Τμήματος Ναυπηγών δύνανται να κάνουν Πρακτική Άσκηση και εντός του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής απασχολούμενοι αποκλειστικά, ή σε συνεργασία με 

εξωτερικό φορέα, στα θεσμοθετημένα ή μη εργαστήρια του. Η επιλογή των ασκούμενων 

φοιτητών γίνεται από το Διευθυντή του εργαστηρίου. Για τους φοιτητές αυτούς, ισχύουν οι 

απαιτήσεις των Παραγράφων 1, 2, 3. Στην ομάδα αυτή των φοιτητών περιλαμβάνονται 

φοιτητές με χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες. 

12. Πρακτική Άσκηση φοιτητών με χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες 

Στην εν λόγω κατηγορία φοιτητών, εφόσον το ζητήσουν, υπάρχει κατά προτεραιότητα η 

δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης εντός του Ιδρύματος. 

Οι φοιτητές με χρόνιες παθήσεις πιστοποιούν την πάθησή τους με: 

• είτε με πιστοποιητικό αναπηρίας από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), 

• είτε με γνωμοδότηση από δημόσιο νοσοκομείο. 

13. Πρακτική Άσκηση φοιτητών στην Κύπρο 

Οι Κύπριοι φοιτητές μπορούν να κάνουν Πρακτική Άσκηση στη Κύπρο εκτός ΕΣΠΑ. 

Απαραίτητη είναι η ασφάλιση τους για εργατικό ατύχημα. Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να 

έχει διάρκεια τέσσερις μήνες ή παραπάνω. Σε περίπτωση που έχουν κάνει Πρακτική Άσκηση 

Erasmus στην Κύπρο μικρότερης διάρκειας από τέσσερις μήνες θα πρέπει να κάνουν 

επιπλέον τους μήνες Πρακτικής Άσκησης που υπολείπονται από το τετράμηνο.  

 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   

Λίστα παθήσεων που δικαιολογούν σοβαρό πρόβλημα υγείας 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 


