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ΑΣΠΑΙΤΕ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ 
 

Διαδικασία έναρξης της Πρακτικής Άσκησης (με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ) 

 

Ο αριθμός των φοιτητών της ΑΣΠΑΙΤΕ που κάνουν Πρακτική Άσκηση με 
χρηματοδότηση ΕΣΠΑ καθορίζεται στην Πρόταση που υποβάλλεται από τον ΕΛΚΕ, 
στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ12 με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΣΠΑ 2014-2020),το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ είναι 
αυστηρά έξι συνεχόμενοι μήνες και απαραίτητη προϋπόθεση για την 
πραγματοποίησή της είναι ότι ο φορέας απασχόλησης στον οποίο θα 
πραγματοποιήσει ο φοιτητής την Πρακτική Άσκησή του θα πρέπει να είναι 
πιστοποιημένος ως Φορέας Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης στο Σύστημα Κεντρικής 
Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ», atlas.grnet.gr, και να 
έχει αναρτήσει τη θέση στο σύστημα. Σε περίπτωση που δεν είναι πιστοποιημένος 
μπορεί εκ των υστέρων να πιστοποιηθεί αφού ακολουθήσει τις οδηγίες που 
δίνονται από το σύστημα. 

Το πληροφοριακό σύστημα «ΑΤΛΑΣ» είναι μία κεντρική διαδικτυακή 
υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής 
άσκησης με όλα τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας, δημιουργώντας μία 
ενιαία βάση θέσεων πρακτικής άσκησης οι οποίες είναι διαθέσιμες προς επιλογή 
στα Ιδρύματα.  Η Πρακτική Άσκηση με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ μπορεί να 
πραγματοποιηθεί σε Φορείς τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, δεν 
μπορεί όμως να πραγματοποιηθεί στους χώρους και στις υπηρεσίες της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

Για τις Πρακτικές Ασκήσεις μέσω ΕΣΠΑ, όπως και για τις Πρακτικές Ασκήσεις 
μέσω ΟΑΕΔ, πριν την έναρξη της διαδικασίας, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια πρέπει να 
ελέγξει αν νομιμοποιείται να ξεκινήσει Πρακτική Άσκηση, δηλαδή (σύμφωνα με τον 
Κανονισμό Πρακτικής) αν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα 2/3 των μαθημάτων καθώς 
και μία (1) τουλάχιστον ομάδα μαθημάτων ειδικότητας (βλ. στον παρακάτω πίνακα).  

 

http://atlas.grnet.gr/
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Ο/η φοιτητής/φοιτήτρια συμπληρώνει αίτηση για παροχή, από τη 
Γραμματεία, Βεβαίωσης ότι δικαιούται να ξεκινήσει Πρακτική Άσκηση. Στην αίτηση 
δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει ολοκληρώσει τα 2/3 των προβλεπόμενων μαθημάτων 
και αναφέρει τις ομάδες (πίνακας, παραπάνω) για τις οποίες δεν οφείλει μαθήματα. 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Φορέα που προτίθεται να απασχολήσει το/τη 
φοιτητή/φοιτήτρια, αποστέλλει (με φυσικό τρόπο ή με email στη διεύθυνση 
elecengedu@aspete.gr) συμπληρωμένη τη «Bεβαίωση αποδοχής φοιτητή/τριας για 
Πρακτική Άσκηση» στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: 
➢ Ο Φορέας έχει ενημερωθεί για το περίγραμμα της Πρακτικής Άσκησης, τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. 
➢ Το ποσό της μηνιαίας αποζημίωσης που πρέπει να καταβάλει στο φοιτητή/τρια. 

Εάν ο Φορέας Απασχόλησης είναι ιδιωτική επιχείρηση η αποζημίωση ανέρχεται 
στο 80% επί του βασικού ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει 
κάθε φορά. Από 1/5/2022, το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα 31,85€ και η 
αποζημίωση των πρακτικά ασκούμενων ανέρχεται σε 637,00€ μηνιαίως (31,85 x 
80% x 25 ημερομίσθια = 637,00€). Μέσω της υλοποίησης της Πράξης «Πρακτική 
Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ΑΣΠΑΙΤΕ», ο ΕΛΚΕ καταβάλλει μηνιαίως 
το ποσό των 280€ (269,89€ καθαρό ποσό + 10,11€ ασφαλιστική κάλυψη 
ποσοστού 1% κατά επαγγελματικού κινδύνου), ενώ το υπόλοιπο 357,00€ το 
καταβάλλει ο εργοδότης. Εάν ο Φορέας Απασχόλησης είναι το Δημόσιο ή ΟΤΑ ή 
ΝΠΔΔ και οι θέσεις Πρακτικής Άσκησης είναι θεσμοθετημένες με Υπουργικές 
Αποφάσεις, η αποζημίωση των πρακτικά ασκούμενων ανέρχεται στα 176€ + 280€ 
από ΕΣΠΑ, ενώ στην περίπτωση που δεν είναι θεσμοθετημένες, η αποζημίωση 
ανέρχεται στα 280€ από ΕΣΠΑ.  

➢ Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της Πρακτικής Άσκησης. Το αντικείμενο της 
Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να είναι συναφές με την ειδικότητα του φοιτητή/ 
της φοιτήτριας και συμβατό με μία τουλάχιστον ομάδα (πίνακας, παραπάνω) για 
την οποία δεν οφείλει μαθήματα.  

➢ Το όνομα και η ειδικότητα του Επόπτη του Φορέα. Ο Επόπτης θα πρέπει να είναι 
απόφοιτος ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) με ειδικότητα ίδια ή συναφή με αυτήν 
του/της ασκούμενου/ης φοιτητή/φοιτήτριας.  

➢ Ο κωδικός της θέσης Πρακτικής Άσκησης που έχει αναρτήσει ο Φορέας 
Απασχόλησης στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ». 

mailto:elecengedu@aspete.gr
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Ο/η φοιτητής/φοιτήτρια συμπληρώνει την «Αίτηση-Δήλωση έναρξης 
Πρακτικής Άσκησης με το ΕΣΠΑ», το έντυπο «Πληροφοριακά Στοιχεία Δικαιούχου 
και τα συνυποβάλλει με τη «Βεβαίωση αποδοχής φοιτητή/τριας για Πρακτική 
Άσκηση» στη Γραμματεία του Τμήματος. 

Έντυπο: Αίτηση-Δήλωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης με το ΕΣΠΑ 
Έντυπο: Βεβαίωση αποδοχής φοιτητή/τριας για Πρακτική Άσκηση 
Έντυπο: Πληροφοριακά Στοιχεία Δικαιούχου. 
 
Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης ελέγχει την αίτηση του/της φοιτητή/τριας και 

ενημερώνει τη Γραμματεία του Τμήματος καθώς και τον/την φοιτητή/τρια για την 
αποδοχή ή την απόρριψή της.  

Εάν η αίτηση γίνει αποδεκτή η Επιτροπή εισηγείται την έγκριση της 
Πρακτικής Άσκησης στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Στη 
συνέχεια, η Γραμματεία διαβιβάζει την απόφαση του Τμήματος στην Ιδρυματική 
Υπεύθυνη της Πράξης η οποία εισηγείται στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης 
του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ τη σύναψη της «Ειδικής Σύμβασης Εργασίας Πρακτικής 
Άσκησης». Αφού αναρτηθεί η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 
ΕΛΚΕ στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ο εργοδότης μπορεί να προβεί σε αναγγελία 
πρόσληψης του/της φοιτητή/τριας στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Ε3.5) 
επισυνάπτοντας την απόφαση. Η αναγγελία πρόσληψης πρέπει να 
πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη της Πρακτικής και στη συνέχεια να αποσταλεί 
στον ΕΛΚΕ. 

Με την ανάρτηση της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 
ΕΛΚΕ καταρτίζεται και η «Ειδική Σύμβαση Εργασίας Πρακτικής Άσκησης», περίληψη 
της οποίας αναρτάται στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Η σύμβαση υπογράφεται σε πέντε 
αντίτυπα (πρωτότυπη υπογραφή και στα πέντε αντίτυπα) αρχικά από τον φοιτητή 
και το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Φορέα Απασχόλησης και στη συνέχεια 
προσκομίζεται/αποστέλλεται στον ΕΛΚΕ για υπογραφή και από τον Επιστημονικό 
Υπεύθυνο, την Ιδρυματική Υπεύθυνη και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών. 

Ο Υπεύθυνος του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης της ΑΣΠΑΙΤΕ προδεσμεύει την 
αντίστοιχη θέση πρακτικής, που έχει αναρτήσει ο Φορέας Απασχόλησης στο 
Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» και στη συνέχεια προβαίνει στην αντιστοίχισή της 
στο/στη φοιτητή/φοιτήτρια. Με την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης ο/η 
φοιτητής/τρια συμπληρώνει το έντυπο «Απογραφικό Δελτίο Εισόδου 
Συμμετεχόντων ΕΚΤ». 

Έντυπο: Απογραφικό Δελτίο Εισόδου Συμμετεχόντων ΕΚΤ. 
 
 
Πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης (με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ) 
 

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια 
συμπληρώνει και υπογράφει το Βιβλίο Πρακτικής. Το Βιβλίο υπογράφει και 
σφραγίζει (ανά εβδομάδα) και ο Επόπτης του Φορέα Απασχόλησης. 

Στο Βιβλίο συμπληρώνονται τόσο τα πεδία «Εκτελεσθέντα Έργα, 
παρακολούθηση κλπ.» (που συνιστούν το ημερολόγιο δραστηριοτήτων του/της 
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φοιτητή/φοιτήτριας) όσο και το πεδίο «ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (στο οποίο μπορεί να 
δίνεται μια σύντομη περιγραφή του χρησιμοποιηθέντος υλικού/λογισμικού ή μιας 
εφαρμοζόμενης διαδικασίας, να υπάρχουν σχήματα ή φωτογραφίες 
κλπ.).Συστήνεται η ηλεκτρονική συμπλήρωση του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης και η 
εκτύπωσή του μετά την ολοκλήρωση της Άσκησης. 
 Στο τέλος κάθε μήνα Πρακτικής Άσκησης, ο Επόπτης του Φορέα 
Απασχόλησης συμπληρώνει το έντυπο «Συνοπτική μηνιαία έκθεση επίβλεψης και 
απόδοσης για την Πρακτική Άσκηση». Ένα σκαναρισμένο αντίγραφο αυτού του 
εντύπου, πρέπει μέσα στις πρώτες πέντε εργάσιμες ημέρες του επόμενου μήνα, ο/η 
φοιτητής/φοιτήτρια να αποστείλει στον ΕΛΚΕ προκειμένου να δρομολογηθεί η 
καταβολή της μηνιαίας αποζημίωσής του/της. Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής 
Άσκησης ο/η φοιτητής/φοιτήτρια παραδίδει στον Επιστημονικό Υπεύθυνο της 
Πρακτικής Άσκησης  τις έξι πρωτότυπες μηνιαίες εκθέσεις επίβλεψης μαζί με τα 
υπόλοιπα έντυπα και δικαιολογητικά.   

Επισημαίνεται ότι, κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης, ο/η 
φοιτητής/φοιτήτρια μπορεί να απουσιάσει δικαιολογημένα για μέχρι πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες, συνολικά και μόνο για σοβαρό λόγο. Στην περίπτωση που ο 
Φορέας απασχόλησης διακόψει την λειτουργία του για πολυήμερες (άνω των 3 
ημερών) διακοπές όπως π.χ. για θερινές διακοπές ή για σχολικές διακοπές 
Χριστουγέννων και Πάσχα, η σύμβαση παρατείνεται για το αντίστοιχο χρονικό 
διάστημα. 

Έντυπο: Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης 
Έντυπο: Συνοπτική μηνιαία έκθεση επίβλεψης και απόδοσης για την 
Πρακτική Άσκηση. 

  
Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης ο Επόπτης του Φορέα 

Απασχόλησης και ο Επόπτης Καθηγητής συμπληρώνουν τα έντυπα «Τελική Έκθεση 
Επόπτη Φορέα Απασχόλησης» και «Έκθεση Επόπτη Καθηγητή» αντίστοιχα, και ο/η 
φοιτητής/φοιτήτρια τα έντυπα «Απογραφικό Δελτίο Εξόδου Συμμετεχόντων ΕΚΤ» 
και «Ερωτηματολόγιο» τα οποία αποστέλλει στον ΕΛΚΕ. 

Έντυπο: Τελική Έκθεση Επόπτη Φορέα Απασχόλησης 
Έντυπο: Έκθεση Επόπτη Καθηγητή 
Έντυπο: Απογραφικό Δελτίο Εξόδου Συμμετεχόντων ΕΚΤ 
Έντυπο: Ερωτηματολόγιο. 

 
 
Λήξη της Πρακτικής Άσκησης (με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ) 
 

Εντός εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης, ο/η 
φοιτητής/φοιτήτρια υποβάλλει στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τμήματος για την 
Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα τα παρακάτω έντυπα:  

➢ Το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από 
τον/την ίδιο/ίδια και υπογεγραμμένο-σφραγισμένο από τον Επόπτη του 
Φορέα Απασχόλησης. 

➢ Το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου Συμμετεχόντων ΕΚΤ. 
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➢ Τις έξι συνολικά πρωτότυπες Συνοπτικές Μηνιαίες Εκθέσεις Επίβλεψης και 
Απόδοσης για την Πρακτική Άσκηση του Επόπτη του Φορέα Απασχόλησης. 

➢ Την Τελική Έκθεση του Επόπτη του Φορέα Απασχόλησης. 
➢ Την Έκθεση του Επόπτη Καθηγητή. 
➢ Το Απογραφικό Δελτίο Εξόδου Συμμετεχόντων ΕΚΤ. 
➢ Το Ερωτηματολόγιο. 

Στη συνέχεια ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος για την Πρακτική Άσκηση 
ΕΣΠΑ, αφού ελέγξει τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκδίδει Βεβαίωση Ολοκλήρωσης 
Πρακτικής Άσκησης και δηλώνει την ολοκλήρωσή της στο σύστημα ΑΤΛΑΣ. 

Έντυπο: Αίτηση Υποβολής Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης. 
 
 


