
1 

 

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 

ΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιοφλιοσ 2018  



2 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 ςελ. 

Σκοπόσ Πρακτικισ Άςκθςθσ 3 

Διάρκεια Πρακτικισ Άςκθςθσ 3 

Φορείσ Πρακτικισ Άςκθςθσ 4 

Προχποκζςεισ Εκπόνθςθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ 4 

Κριτιρια Επιλογισ των Φοιτθτϊν/τριϊν που Ζχουν Δθλϊςει τον Ίδιο 

Φορζα 

5 

Οργάνωςθ και Εποπτεία 5 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίθςθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ 6 

Παραδοτζα Πρακτικισ Άςκθςθσ 7 

Υποχρεϊςεισ Αςκοφμενων 8 

Αςφάλιςθ και Αποηθμίωςθ Φοιτθτϊν 9 

 

  



3 

 

κοπόσ Πρακτικισ Άςκθςθσ 

Οι φοιτθτζσ/τριεσ του Τμιματοσ Γεωγραφίασ ζχουν τθ δυνατότθτα να 

πραγματοποιιςουν Πρακτικι 3Άςκθςθ κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν τουσ, ςε 

Φορείσ του δθμόςιου, ιδιωτικοφ και κοινωνικοφ τομζα τθσ Ελλάδασ και του 

Εξωτερικοφ όπωσ αυτό ορίηεται από το Πρόγραμμα Προπτυχιακϊν Σπουδϊν (ΠΠΣ) 

του Τμιματοσ. Θ Πρακτικι Άςκθςθ αποτελείται από μια ςειρά εκπαιδευτικϊν 

διαδικαςιϊν με ςαφείσ ςτόχουσ και προκακοριςμζνεσ ςτρατθγικζσ αξιολόγθςθσ 

προκειμζνου να αποκτιςουν οι φοιτθτζσ εργαςιακζσ εμπειρίεσ και δεξιότθτεσ, να 

αςκιςουν, υπό επίβλεψθ, το επάγγελμα και να εξοικειωκοφν με τα μελλοντικά τουσ 

κακικοντα. Θ Πρακτικι Άςκθςθ βοθκά τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ να εφαρμόςουν 

ςτθν πράξθ τισ κεωρθτικζσ τουσ γνϊςεισ, μζςα ςε ζνα ελεγχόμενο, αλλά πραγματικό 

εργαςιακό περιβάλλον. Οι φοιτθτζσ/τριεσ ςυμμετζχουν ςε εργαςίεσ και 

δραςτθριότθτεσ ςτουσ Φορείσ Πρακτικι Άςκθςθσ, ειςάγουν νζεσ ιδζεσ και 

προοπτικζσ, ενϊ παράλλθλα εργάηονται ςφμφωνα με τουσ περιοριςμοφσ των 

φορζων απαςχόλθςθσ και διαχειρίηονται τισ καταςτάςεισ και τα προβλιματα ςτα 

οποία εκτίκενται. Μζςω τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ προωκείται θ ςφνδεςθ του 

Πανεπιςτθμίου με τθν αγορά εργαςίασ.  

Στόχοι τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ του Τμιματοσ Γεωγραφίασ είναι θ εφαρμογι ςτθν 

πράξθ τθσ αποκτθκείςασ γνϊςθσ, θ καλλιζργεια δεξιοτιτων και θ εξοικείωςθ των 

φοιτθτϊν/τριϊν με νζασ μορφισ ειδικότθτεσ και αντικείμενα αιχμισ, θ ςφνδεςθ του 

Πανεπιςτθμίου με τισ επιχειριςεισ και τθν αγορά εργαςίασ και θ υποςτιριξθ των 

τοπικϊν κοινωνιϊν, κακϊσ και τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και αυτοδιοίκθςθσ.  

Θ Συνζλευςθ του Τμιματοσ ορίηει τον/τθν Επιςτθμονικά Υπεφκυνο/θ τθσ Πρακτικισ 

Άςκθςθσ του Τμιματοσ και τον/τθν αναπλθρωτι/τριά του/τθσ που είναι μζλθ Δ.Ε.Π. 

του Τμιματοσ. Ο/Θ Επιςτθμονικά Υπεφκυνοσ/θ ςυντονίηει και παρακολουκεί τθν 

Πρακτικι Άςκθςθ των φοιτθτϊν/τριϊν.  

Στθν αρχι κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ ο/θ Επιςτθμονικά Υπεφκυνοσ/θ τθσ Πρακτικισ 

Άςκθςθσ κάνει ενθμερωτικι παρουςίαςθ ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ/τριεσ του 3ου και 4ου 

ζτουσ ςπουδϊν για τθν Πρακτικι Άςκθςθ ςτο Τμιμα.  

 

Διάρκεια Πρακτικισ Άςκθςθσ 

Θ Πρακτικι Άςκθςθ του Τμιματοσ Γεωγραφίασ είναι ενςωματωμζνθ ςτο 

Πρόγραμμα Σπουδϊν ωσ μάκθμα επιλογισ που προςφζρεται κατά τα τρία (3) 

τελευταία εξάμθνα (ΣΤ', Η' και Θ') ςπουδϊν (δθλϊνεται ωσ μάκθμα επιλογισ δφο (2) 

φορζσ το χρόνο, χειμερινό & εαρινό εξάμθνο).  
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Θ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ είναι δφο (2) μινεσ, οι οποίοι 

αντιςτοιχοφν ςε ςαράντα τζςςερισ (44) εργάςιμεσ θμζρεσ. Θ χρονικι περίοδοσ 

υλοποίθςθσ οριοκετείται από τθν ζγκριςθ των αρμόδιων οργάνων του 

Πανεπιςτθμίου (Συνζλευςθ Τμιματοσ, Επιτροπι Ερευνϊν) ζωσ και τθν λιξθ τθσ 

επαναλθπτικισ εξεταςτικισ περιόδου του Σεπτεμβρίου. 

 

Φορείσ Πρακτικισ Άςκθςθσ 

Ωσ Φορείσ Πρακτικισ Άςκθςθσ μπορεί να είναι Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ, Ερευνθτικά 

Κζντρα και Οργανιςμοί, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Διεκνείσ Οργανιςμοί, ΜΚΟ κακϊσ και 

Επιχειριςεισ ςτθν Ελλάδα ι το εξωτερικό. Θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ των 

Γεωγράφων ςτο διαγωνιςμό του ΑΣΕΠ, οδιγθςε ςτθν ζνταξθ των Σχολείων Μζςθσ 

Εκπαίδευςθσ (δθμόςια και ιδιωτικά) ςτθ λίςτα των φορζων Π.Α. με ςκοπό τθν 

απόκτθςθ ςχετικισ διδακτικισ εμπειρίασ. 

Ο Φορζασ Πρακτικισ Άςκθςθσ ςυμβάλλει κατά τον καλφτερο δυνατό τρόπο ςτθν 

αρτιότερθ εκπαίδευςθ των αςκουμζνων φοιτθτϊν/τριϊν. Ο Φορζασ ορίηει ζνα 

άτομο από τθν πλευρά του, με επαρκι εμπειρία ςτο αντικείμενο τθσ άςκθςθσ, το 

οποίο μεριμνά για: 

 τθν επίβλεψθ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ των φοιτθτϊν/τριϊν, 

 τθ ςυνεργαςία με τον/θν Επόπτθ/τρια (από τθν πλευρά του Τμιματοσ) για τθν 

αποτελεςματικότερθ άςκθςθ των φοιτθτϊν/τριων, 

 τθν υποβολι προτάςεων για βελτίωςθ των ςυνκθκϊν άςκθςθσ.  

Ο Φορζασ Πρακτικισ Άςκθςθσ οφείλει να υποβάλει, ςτο τζλοσ τθσ περιόδου 

άςκθςθσ, ςτον/ςτθν Επιςτθμονικά Υπεφκυνο/θ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ ι/και το 

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά που ζχει ορίςει το 

Τμιμα (π.χ. βεβαίωςθ ολοκλιρωςθσ Π.Α., αξιολόγθςθ για τον αςκοφμενο και το 

Πρόγραμμα). 

 

Προχποκζςεισ Εκπόνθςθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν Πρακτικι Άςκθςθ ζχουν οι φοιτθτζσ/τριεσ που 

βρίςκονται τουλάχιςτον ςτο τρίτο ζτοσ ςπουδϊν. Σφμφωνα με απόφαςθ 

Συνζλευςθσ του Τμιματοσ προχπόκεςθ για το δικαίωμα διλωςθσ του μακιματοσ 

επιλογισ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ είναι οι φοιτθτζσ/τριεσ να χρωςτοφν ζωσ τζςςερα 

(4) μακιματα από τα δφο (2) πρϊτα ζτθ ςπουδϊν. Πζραν τθσ παραπάνω 

προχπόκεςθσ, οι Επόπτεσ κακθγθτζσ κζτουν ςυγκεκριμζνουσ περιοριςμοφσ 

αναφορικά με τα μακιματα τα οποία κεωροφνται ωσ προαπαιτοφμενα (ι τθ 
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βακμολογία ςε ςυγκεκριμζνα μακιματα που ςχετίηονται με το γνωςτικό 

αντικείμενο τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ), προκειμζνου οι φοιτθτζσ/ιτριεσ να 

μπορζςουν να αςκθκοφν με επιτυχία ςε ςυγκεκριμζνουσ φορείσ. Οι φοιτθτζσ/ιτριεσ 

επιλζγουν οι ίδιοι/εσ τουσ Φορείσ όπου κα εκπονιςουν τθν Πρακτικι Άςκθςθ, 

ανάλογα με τα ιδιαίτερα ενδιαφζροντά τουσ. 

 

Κριτιρια Επιλογισ των Φοιτθτών/τριών που Ζχουν Δθλώςει τον Ίδιο Φορζα 

Ωσ κριτιριο κατάταξθσ (επιλογισ) των φοιτθτϊν ςε Φορζα εκπόνθςθσ Πρακτικισ 

Άςκθςθσ για τθν ίδια χρονικι περίοδο ορίςκθκε το ποςοςτό των μακθμάτων που 

ζχουν εξεταςτεί επιτυχϊσ ζωσ τθν περίοδο διλωςθσ του Φορζα Πρακτικισ Άςκθςθσ 

πολλαπλαςιαηόμενο επί το μζςο όρο τθσ βακμολογίασ των μακθμάτων που ζχουν 

περάςει επιτυχϊσ οι φοιτθτζσ/τριεσ. 

Τα ποςοτικά αυτά κριτιρια επιλογισ αφοροφν ςτισ περιπτϊςεισ όπου ο αρικμόσ 

των φοιτθτϊν/τριϊν που ζχουν δθλϊςει ζνα ςυγκεκριμζνο Φορζα είναι 

μεγαλφτεροσ από τον αρικμό των προςφερόμενων από τον Φορζα, κζςεων 

Πρακτικισ Άςκθςθσ. 

Το ίδιο κριτιριο προτεραιότθτασ κα ιςχφει και ςτθν περίπτωςθ όπου ο ςυνολικόσ 

αρικμόσ των φοιτθτϊν/τριϊν που κα δθλϊςουν Πρακτικι Άςκθςθ ωσ μάκθμα 

επιλογισ ςε ζνα ακαδθμαϊκό ζτοσ, κα υπερβαίνει τον αντίςτοιχο εγκεκριμζνο 

αρικμό κζςεων για χρθματοδότθςθ από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για το Τμιμα ςτο 

ςυγκεκριμζνο ακαδθμαϊκό ζτοσ.  

Οι υπόλοιποι/πεσ φοιτθτζσ/τριεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα υλοποίθςθσ Πρακτικισ 

Άςκθςθσ εκτόσ του Προγράμματοσ ΕΣΠΑ. 

 

Οργάνωςθ και Εποπτεία 

Θ Συνζλευςθ του Τμιματοσ ορίηει τον/τθ Επιςτθμονικά Υπεφκυνο/θ τθσ Πρακτικισ 

Άςκθςθσ του Τμιματοσ κακϊσ και τουσ/τισ αντίςτοιχουσ Επόπτεσ/τριεσ 

Κακθγθτζσ/τριεσ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ των φοιτθτϊν. 

Θ Πρακτικι Άςκθςθ του Χαροκοπείου Πανεπιςτθμίου οργανϊνεται κεντρικά από το 

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ του Πανεπιςτθμίου, που εντάςςεται ςτο Τμιμα 

Φοιτθτικισ Μζριμνασ. Οι υπθρεςίεσ που παρζχει το Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ 

του Πανεπιςτθμίου κακϊσ και οι αρμοδιότθτεσ του/τθσ Ιδρυματικά Υπευκφνου/θσ 

ορίηονται ςτον ιδρυματικό κανονιςμό/ Οργανιςμό του Πανεπιςτθμίου. 
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Ο/θ Επιςτθμονικά Υπεφκυνοσ/θ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ του Τμιματοσ οργανϊνει 

και ςυντονίηει τθ διεξαγωγι τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ των φοιτθτϊν/τριϊν. Πιο 

ςυγκεκριμζνα μεριμνά για: 

 τθν αναηιτθςθ νζων κζςεων Πρακτικισ Άςκθςθσ ςχετικζσ με τα γνωςτικά 

αντικείμενα του Τμιματοσ, 

 τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των Φορζων Πρακτικισ Άςκθςθσ, 

 τθν ενθμζρωςθ των Φορζων Πρακτικισ Άςκθςθσ για τισ διαδικαςίεσ που 

ακολουκοφνται,  

 τθν τελικι αξιολόγθςθ των αςκοφμενων φοιτθτϊν/τριων, ζπειτα από 

ςυναξιολόγθςθ των ςχετικϊν ςτοιχείων από τουσ/τισ Επόπτεσ/τριεσ, τουσ 

Φορείσ Πρακτικισ Άςκθςθσ αλλά και τουσ ίδιουσ τουσ φοιτθτζσ/τριεσ, 

 τθν ενθμζρωςθ τθσ Γραμματείασ του Τμιματοσ για τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 

τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ.  

Ο/Θ Επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυνδετικόσ κρίκοσ μεταξφ του Τμιματοσ και του Φορζα, 

παρζχοντασ κακοδιγθςθ ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ/τριεσ και εξαςφαλίηοντασ τθν 

εφρυκμθ διεξαγωγι τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ. Είναι μζλοσ Δ.Ε.Π. ι Ε.ΔΙ.Π του 

Τμιματοσ. Αναλυτικότερα, ο ρόλοσ του/τθσ περιλαμβάνει:  

 τθν ενθμζρωςθ για το αντικείμενο απαςχόλθςθσ των φοιτθτϊν/τριϊν,  

 τον ζλεγχο τθσ ςυνζπειασ των φοιτθτϊν/τριϊν ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ και 

αποτίμθςθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν Πρακτικι Άςκθςθ, 

 τθ ςυνεργαςία ςτθν επίλυςθ τυχόν προβλθμάτων ερχόμενοσ ςε επικοινωνία 

τόςο με τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ, όςο και με τουσ Φορείσ Πρακτικισ Άςκθςθσ.  

Στο πλαίςιο τθσ εποπτείασ, ο/θ Επόπτθσ/τρια προβλζπεται να επιςκζπτεται το χϊρο 

Πρακτικισ Άςκθςθσ. 

 

Χρονοδιάγραμμα Τλοποίθςθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ 

Το χρονοδιάγραμμα για τθν επιτυχι υλοποίθςθ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ 

διαρκρϊνεται ωσ εξισ: 

 Θ Γραμματεία Πρακτικισ Άςκθςθσ του Τμιματοσ ςε ςυνεργαςία με τα μζλθ 

Δ.Ε.Π. του Τμιματοσ επικαιροποιοφν τθ λίςτα με τισ προςφερόμενεσ κζςεισ 

και τουσ Φορείσ υλοποίθςθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ. 

 Ο/Θ Επιςτθμονικά Υπεφκυνοσ/θ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ του Τμιματοσ 

ενθμερϊνει ςε ανοικτι ςυνάντθςθ τουσ/τισ ενδιαφερόμενουσ/νεσ 

φοιτθτζσ/τριεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία υλοποίθςθσ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ 

κακϊσ και τισ προςφερόμενεσ κζςεισ. 
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 Θ Γραμματεία Πρακτικισ Άςκθςθσ του Τμιματοσ αποςτζλλει ςτουσ φοιτθτζσ, 

που διλωςαν τθν Πρακτικι Άςκθςθ ωσ μάκθμα επιλογισ ςτο τρζχον 

ακαδθμαϊκό εξάμθνο και πλθροφν τα κριτιρια επιλογισ, τθν πρόςκλθςθ 

εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ μαηί με τθ λίςτα με τουσ προςφερόμενουσ Φορείσ 

και τθν αίτθςθ διλωςθσ Φορζων. 

 Οι φοιτθτζσ/τριεσ καλοφνται να δθλϊςουν με ςειρά προτεραιότθτασ τρεισ (3) 

Φορείσ ςτουσ οποίουσ επικυμοφν να αςκθκοφν.  

 Οι φοιτθτζσ/τριεσ μποροφν να δθλϊςουν Φορείσ, οι οποίοι δεν είναι 

καταχωρθμζνοι ςτθ λίςτα με τουσ ςυνεργαηόμενουσ φορείσ του Τμιματοσ ςτο 

πλαίςιο τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ. Θ Γραμματεία Πρακτικισ Άςκθςθσ του 

Τμιματοσ ςε ςυνεργαςία με τον/τθν Επιςτθμονικά Υπεφκυνο/θ του Τμιματοσ 

κα πραγματοποιιςει επικοινωνία για τθν ζναρξθ ςυνεργαςίασ με τουσ 

ςυγκεκριμζνουσ Φορείσ, οι οποίοι δθλϊκθκαν για πρϊτθ φορά από τουσ/τισ 

φοιτθτζσ/τριεσ. 

 Ακολουκεί θ αξιολόγθςθ των αιτιςεων, θ κατανομι των φοιτθτϊν/τριϊν ςτισ 

διακζςιμεσ κζςεισ, ο οριςμόσ του αντίςτοιχου Επόπτθ Κακθγθτι ανά φοιτθτι: 

με τθ βοικεια τθσ Γραμματείασ, ο Επιςτθμονικά Υπεφκυνοσ αξιολογεί κατά 

πόςο οι φοιτθτζσ που ανταποκρίκθκαν ςτθν πρόςκλθςθ πλθροφν τισ 

απαραίτθτεσ προχποκζςεισ και κατανζμει ανάλογα τισ κζςεισ. Θ τελικι 

απόφαςθ λαμβάνεται από τθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ μετά τθν ειςιγθςθ 

του/τθσ Επιςτθμονικά Υπεφκυνου/θσ. Για κάκε φοιτθτι/τρια ορίηεται ζνα 

μζλοσ Δ.Ε.Π. ι Ε.ΔΙ.Π. ωσ Επόπτθσ, ανάλογα με το αντικείμενο τθσ κζςθσ. 

 Ο/Θ Επιςτθμονικά Υπεφκυνοσ/θ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ ςε ςυνεργαςία με τθ 

Γραμματεία του Τμιματοσ ενθμερϊνει τουσ ςυνεργαηόμενουσ Φορείσ και τουσ 

πλθροφορεί για τον/τθν Επόπτθ/πτρια Κακθγθτι/τρια. 

Θ ανωτζρω διαδικαςία επαναλαμβάνεται ςτισ αρχζσ του κάκε εξαμινου. 

 Ακολουκεί θ υλοποίθςθ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ διάρκειασ δφο (2) μθνϊν 

(ςαράντα τεςςάρων (44) εργάςιμων θμερϊν). Θ υλοποίθςθ γίνεται από 

τον/τθν αςκοφμενο/θ φοιτθτι/ιτρια ςτο Φορζα που ζχει οριςτεί, υπό τθν 

επίβλεψθ του Επόπτθ από το Φορζα και ςε ςυνεργαςία με τον/τθν Επόπτθ 

/πτρια μζλοσ Δ.Ε.Π. ι Ε.ΔΙ.Π.. 

 

Παραδοτζα Πρακτικισ Άςκθςθσ 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ από τον/τθν φοιτθτι/τρια ακολουκεί 

αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ του/τθσ φοιτθτι/τρια από τον Φορζα, αλλά και του 

Φορζα από τον/τθν φοιτθτι/τρια. Πιο ςυγκεκριμζνα, για να κεωρθκεί 

ολοκλθρωμζνθ θ Πρακτικι Άςκθςθ του/τθσ φοιτθτι/τριασ, καλείται να κατακζςει 

τα κάτωκι παραδοτζα: 
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 Ζντυπα που ςυμπλθρϊνονται από το Φορζα (ζχουν διαμορφωκεί ςχετικά 

ζντυπα):  

o Βεβαίωςθ υλοποίθςθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ, ςυμπλθρωμζνθ από τον νόμιμο 

εκπρόςωπο του Φορζα. 

o Ζκκεςθ Επίδοςθσ Αςκουμζνου/θσ Φοιτθτι/τριασ, ςυμπλθρωμζνθ από τον 

Επόπτθ από τθν πλευρά του Φορζα. 

 Ζντυπα που ςυμπλθρϊνονται από τον/τθν φοιτθτι/τρια (ζχουν διαμορφωκεί 

ςχετικά ζντυπα): 

o Ζκκεςθ Πεπραγμζνων. 

o Ερωτθματολόγιο Αξιολόγθςθσ Προγράμματοσ Πρακτικισ Άςκθςθσ. 

Ο/Θ αςκοφμενοσ/θ φοιτθτισ/τρια είναι υποχρεωμζνοσ/θ να υποβάλλει 
οποιαδιποτε επιπλζον παραδοτζα του ηθτθκεί από τον/τθν Επιςτθμονικά Υπεφκυνο 
τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ, ι από το Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ, όπωσ π.χ. 
Παρουςιολόγιο, Απογραφικό Δελτίο ζναρξθσ/λιξθσ κλπ. 

 Βακμολογία: ο/θ Επόπτθσ/πτρια Κακθγθτισ/τρια, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τθν 

Ζκκεςθ Επίδοςθσ του/τθσ Φοιτθτι/τριασ, αποςτζλλει τον τελικό βακμό ςτθ 

Γραμματεία και τον/τθν Επιςτθμονικά Υπεφκυνο/θ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ. 

Με το πζρασ του Ακαδθμαϊκοφ Ζτουσ πραγματοποιείται θ ςυνολικι αξιολόγθςθ τθσ 

Πρακτικισ Άςκθςθσ του Τμιματοσ με ςκοπό τθ καταγραφι ςτρατθγικϊν βελτίωςθσ 

τθσ όλθσ διαδικαςίασ.  

Για τθν ςυνολικι αξιολόγθςθ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ του Τμιματοσ και τθν 

καταγραφι των ςτρατθγικϊν βελτίωςθσ ο/θ Επιςτθμονικά Υπεφκυνοσ/θ ςυντάςςει 

«τελικι ζκκεςθ πεπραγμζνων και αξιολόγθςθσ» λαμβάνοντασ υπ’ όψιν το ςυνολικό 

αρικμό των φοιτθτϊν/τριϊν που αςκικθκαν, τισ απόψεισ αλλά και τισ επιδόςεισ 

των φοιτθτϊν αυτϊν ςε ςυνδυαςμό με τθν αξιολόγθςθ του κεςμοφ τθσ Πρακτικισ 

Άςκθςθσ και τισ προτάςεισ βελτίωςθσ που κατακζτει ο/θ Επόπτθσ/πτρια από τθν 

πλευρά του Φορζα. Θ ζκκεςθ αυτι υποβάλλεται από τον/τθν Επιςτθμονικά 

Υπεφκυνο/θ ςτθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ. 

 

Τποχρεώςεισ Αςκοφμενων 

Ο/θ αςκοφμενοσ/θ φοιτθτισ/τρια κα πρζπει να ακολουκεί τουσ κανονιςμοφσ 

αςφαλείασ και εργαςίασ, όπωσ και κάκε άλλθ ρφκμιςθ που ιςχφει για το προςωπικό 

του Φορζα Πρακτικισ Άςκθςθσ. Αυκαίρετεσ απουςίεσ ι παράβαςθ των κανονιςμϊν 

του εργαςιακοφ χϊρου μποροφν να οδθγιςουν ςτθ διακοπι τθσ Πρακτικισ 

Άςκθςθσ.  
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Στο πλαίςιο τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ, ο/θ αςκοφμενοσ/θ φοιτθτισ/τρια είναι 

υποχρεωμζνοσ να υποβάλλει οποιαδιποτε ςτοιχείο/δικαιολογθτικό του ηθτθκεί 

από τον/τθν Επιςτθμονικά Υπεφκυνο/θ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ, ι από το Γραφείο 

Πρακτικισ Άςκθςθσ. 

 

Αςφάλιςθ και Αποηθμίωςθ Φοιτθτών 

Οι φοιτθτζσ/τριεσ κατά το χρόνο τθσ Πρακτικισ τουσ Άςκθςθσ υπάγονται 

υποχρεωτικά ςτθν αςφάλιςθ του Ι.Κ.Α. κατά του κινδφνου του ατυχιματοσ ςε 

επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ και δθμοςίου τομζα. Θ αςφαλιςτικι ειςφορά του 

αςκοφμενου ανζρχεται ςε ποςοςτό 1 % επί του Τ.Θ. τθσ 12θσ αςφαλιςτικισ κλάςθσ 

του Ι.Κ.Α. Θ αςφαλιςτικι ειςφορά βαρφνει εξ' ολοκλιρου το Χαροκόπειο 

Πανεπιςτιμιο ι τον εργοδότθ και φςτερα από ςχετικι βεβαίωςθ του εργοδότθ προσ 

το Ι.Κ.Α. 

Το Πανεπιςτιμιο διερευνά όλεσ τισ δυνατότθτεσ για τθν εξεφρεςθ πόρων για τθν 

αποηθμίωςθ των φοιτθτϊν/τριϊν των εκάςτοτε αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν είτε από 

δθμόςιεσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ είτε από εναλλακτικζσ πθγζσ. Θ αποηθμίωςθ αυτι 

καταβάλλεται πάντοτε μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ. 

Στθν περίπτωςθ που θ αποηθμίωςθ του φοιτθτι καταβάλλεται από Επιχειρθςιακό 

Πρόγραμμα, το φψοσ τθσ κακορίηεται από τθ Σφγκλθτο μετά από ειςιγθςθ του/τθσ 

Ιδρυματικά Υπευκφνου/θσ, ανάλογα με τουσ περιοριςμοφσ και τον προχπολογιςμό 

του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ.  

Στθν περίπτωςθ που θ αποηθμίωςθ του φοιτθτι καταβάλλεται από το Φορζα 

Υποδοχισ, τότε το ελάχιςτο φψοσ τθσ κακορίηεται ςφμφωνα με τθν τρζχουςα 

νομοκεςία. 

 

 


