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Θέμα 6ο 
Ανακοινώσεις. 
 
Η Συνέλευση ενέκρινε το Εσωτερικό Κανονισμό για την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του 

Τμήματός μας ως εξής: 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Άρθρο 1 

 Γενικές Αρχές 

Οι Προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), δύνανται να πραγματοποιούν 

τη θεσμοθετημένη από το Πρόγραμμα Σπουδών τους Πρακτική Άσκηση:  

1. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, που κατοχυρώνει 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 Κανονισμό 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 

Angelos Bakas



εισηγήσεις της Δ/νσης Εκπαίδευσης και Έρευνας σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Πρύτανη 

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων, Καθηγητή 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) γνωμοδοτήσεις 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 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-ΩΞΛ) για 

την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών που διενεργείται με επιχορήγηση μέσω Προγραμμάτων ΕΣΤΙΑ. 

Επισημαίνεται ότι, η Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΕΚΠΑ που διενεργείται με επιχορήγηση 

μέσω Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, της οποίας τη μέριμνα έχει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του 

ΕΚΠΑ, εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, 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. 

 

Άρθρο 2  

Όροι και Προϋποθέσεις 

Α. Για τη διασφάλιση των ακαδημαϊκών κριτηρίων αξιολόγησης και της σύννομης λειτουργίας 

του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Ε.Κ.Π.Α., ορίζονται τα ακόλουθα:  

1. Το  Τμήμα Οδοντιατρικής καθορίζει τα ακαδημαϊκά κριτήρια αξιολόγησης της πρακτικής 

άσκησης. Για την ορθή λειτουργία της Πρακτικής Άσκησης τη γενική μέριμνα φέρει το οικείο 

Τμήμα. Συνεπικουρείται δε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματος στο πλαίσιο της 

παροχής συμβουλών και τεχνογνωσίας. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Οδοντιατρικής 

ενημερώνει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για τον αριθμό των φοιτητών που εκπονούν 

Πρακτική Άσκηση ετησίως στο οικείο Τμήμα, ώστε να τηρούνται συγκεντρωτικά στατιστικά 

στοιχεία των ασκούμενων φοιτητών στο ΕΚΠΑ.  

2. Η Συνέλευση του Τμήματος Οδοντιατρικής, σύμφωνα με τον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό 

Πρακτικής Άσκησης, ορίζει έναν διδάσκοντα ως Επιστημονικό Υπεύθυνο για τους ασκούμενους 

Προπτυχιακούς φοιτητές του οικείου Τμήματος. Ο επιστημονικός υπεύθυνος είναι το ίδιο 

πρόσωπο με τον «Ακαδημαϊκό Επόπτη Πρακτικής Άσκησης» που περιγράφεται στον πρότυπο 

εσωτερικό κανονισμό του ΕΚΠΑ. Ο «Επόπτης» έχει την ακαδημαϊκή επίβλεψη και τον 



συντονισμό των συμβαλλομένων μερών σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τους Διευθυντές 

Τομέων για την εκάστοτε πρακτική άσκηση που τελείται υπό την αιγίδα του Τμήματος.  

3. Το Τμήμα Οδοντιατρικής συνάπτει μία τετραμερή σύμβαση υπό τον τίτλο: «Ιδιωτικό 

Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Ε.Κ.Π.Α. – Τμήμα Οδοντιατρικής» 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 εκδίδεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται 

αντιστοίχως από τα συμβαλλόμενα μέρη (ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ–Νόμιμος 

εκπρόσωπος του Ιδιωτικού Φορέα/Επιχείρηση υποδοχής - Ασκούμενο Φοιτητή και 

Επιστημονικός Υπεύθυνος). Τα δύο πρωτότυπα αντίτυπα κατατίθενται στους εκάστοτε 

Ασκούμενους Φοιτητές και στους Ιδιωτικούς Φορείς/Επιχειρήσεις υποδοχής με Προσαρτημένο 

τον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του οικείου Τμήματος, το τρίτο πρωτότυπο 

αντίτυπο κρατείται στο αρχείο του Τμήματος και το τέταρτο στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 

Έρευνας.  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για την πρακτική άσκηση που θα εκπονηθεί ΜΕΣΩ προγραμμάτων ΕΣΠΑ μετά τη 

δημοσίευση του παρόντος, 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, ελλείψει 

άλλων (βλ. άρθρο 2).  

 

Άρθρο 3.  

Κριτήρια επιλογής 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να πραγματοποιήσει ένας φοιτητής πρακτική άσκηση και να λάβει 

τη σχετική αποζημίωση είναι: α) να μην έχει συμμετάσχει ξανά στο πρόγραμμα πρακτικής 

άσκησης ως φοιτητής του ιδίου Τμήματος ή άλλου Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών και β) να διατηρεί τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια 

πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης. 

Τα κριτήρια που υπολογίζονται για την κατάταξη των φοιτητών είναι τα ακόλουθα: 
 
 
 



ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
Α) Βαθμολογία στα προαπαιτούμενα μαθήματα της κλινικής άσκησης της συνολικής 
αντιμετώπισης (Περιοδοντολογία, Οδοντική Χειρουργική, Ακίνητη Προσθετική, Κινητή 
Προσθετική, Ενδοδοντία, Οδοντιατρική Αναισθησία) ΜΟ βαθμολογίας Χ 10 μόρια 
 
Β) Καλή γνώση ξένης γλώσσας (επίπεδο Β2). Κάθε γλώσσα Χ5 μόρια 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Α) Φοιτητές που είναι προστατευμένα μέλη άπορων οικογενειών ή φοιτητές που είναι οι ίδιοι 

άποροι γονείς. 20 μόρια. 

 

Β) Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (Πρόσφυγες/παλινοστούντες, Ρομά, απεξαρτημένοι φοιτητές 

που ανήκουν σε μονοπρόσωπες οικογένειες με ανήλικα τέκνα, φοιτητές που είναι γονείς 

μονοπρόσωπης οικογένειας).  10 μόρια. 

 

ΧΩΡΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑμΕΑ 

Άρθρο 4.  

Ορισμός ακαδημαϊκών και εργασιακών απαιτήσεων 

1.Η συνολική διάρκεια της  Πρακτικής Άσκησης είναι 3μήνες (πλήρους  απασχόλησης και πάντα 

σύμφωνα με το ωράριο του εκάστοτε ιδιώτη οδοντιάτρου) και  πραγματοποιείται σε Ιδιωτικό 

Οδοντιατρείο εκτός Πανεπιστημίου υπό την καθοδήγηση στελέχους του Φορέα Υποδοχής και 

την ακαδημαϊκή επίβλεψη μέλους Δ.Ε.Π. 

2. Η επιλογή του φορέα υποδοχής (ιδιωτικό οδοντιατρείο) γίνεται σε συνεργασία με τους κατά 

τόπους Οδοντιατρικούς Συλλόγους Αττικής, Πειραιά και Περιφέρειας μετά από πρόσκληση 

ενδιαφέροντος στους οδοντιάτρους. Συγκροτείται λίστα οδοντιατρείων από τη οποία οι 

φοιτητές επιλέγουν.  

3. Η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Οδοντιατρικής είναι προαιρετικό μάθημα επιλογής και 

εντάσσεται στο 10 εξάμηνο Σπουδών και αντιστοιχεί σε 2 πιστωτικέ μονάδες ECTS. Η 

βαθμολογία του έχει το χαρακτήρα επιτυχώς (8) /ανεπιτυχώς (3).  

 

Άρθρο 5. 

 Διαδικασία έναρξης της πρακτικής άσκησης 

1.Γίνεται η ανακοίνωση των διαθέσιμων  θέσεων ανά τμήμα  από το Γραφείο Πρακτικής 

Άσκησης (ΓΡΑΠΑΣ), που συμμετέχουν στην πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης του  Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» 

 
2. Αναρτάται η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση πρακτικής άσκησης  στην ιστοσελίδα 
του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (ΓΡΑΠΑΣ) και του Τμήματος ή/και της Σχολής ή και σε 
οποιαδήποτε ιστοσελίδα κοινού ενδιαφέροντος. Στην ανάρτηση της πρόσκλησης θα πρέπει να 
αναφέρονται τουλάχιστον τα παρακάτω : 
 



• Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων  

• Η Χρονική διάρκεια πρακτικής άσκησης  

• Το ύψος αμοιβής  

• Ο τρόπος  υποβολής αιτήσεων  

• Ο χρόνος λήξης των αιτήσεων  

• Η διαδικασία  ενστάσεων και  

• Τα κριτήρια επιλογής φοιτητών-μοριοδότηση . 
 
3. Υποβολή των αιτήσεων, των δικαιολογητικών και της υπεύθυνης Δήλωσης Συγκατάθεσης των 

φοιτητών μέσω της υπηρεσίας e-Πρωτόκολλο. 

 

4. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης συντάσσει το  Πρακτικό αξιολόγησης-Προσωρινών 

αποτελεσμάτων, των αιτούμενων συμμετοχής στο πρόγραμμα, στο οποίο θα αναφέρεται 

αναλυτικά η μοριοδότηση κάθε συμμετέχοντα ανά κριτήριο επιλογής και θα υπογράφεται και 

από τα 3 μέλη της επιτροπής. Η επιτροπή Πρακτικής Άσκησης έχει ορισθεί από τη Συνέλευση 

του Τμήματος  

 
5. Ανάρτηση του Πρακτικού αξιολόγησης-Προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος ή/και της Σχολής και στην Ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής άσκησης του ΕΚΠΑ 

(ΓΡΑΠΑΣ) και καθορισμό του διαθέσιμου χρόνου υποβολής ενστάσεων. Σε κάθε Τμήμα θα 

πρέπει να ορισθεί τριμελής επιτροπή ενστάσεων στην οποία  συμμετέχουν τρία μέλη και τρία 

αναπληρωματικά, τα οποία είναι μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ή 

Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.). Τα μέλη της επιτροπής καθώς και η 

διάρκεια της  ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων , δεν 

μπορούν να είναι μέλη της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης. Η Επιτροπή Ενστάσεων, έχει την 

ευθύνη να ελέγξει τις ενστάσεις εφόσον υπάρχουν και να συντάξει το Πρακτικό Επιτροπής 

Ενστάσεων. 

 
6. Μετά το πέρας του χρόνου άσκησης ενστάσεων συντάσσεται από την Επιτροπή Πρακτικής 
Άσκησης το  Πρακτικό Τελικών Αποτελεσμάτων και  αποστέλλεται  για έγκριση από την από τη 
Συνέλευση του Τμήματος.  
 
7. Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Τμήματος ή/και της Σχολής και 
στην Ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής άσκησης 
 
8. Αποστέλλεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τμήματος στο Γραφείο Πρακτικής 
Άσκησης (ΓΡΑΠΑΣ) αρχείο (με μορφοποίηση excel) το οποίο περιέχει τους επιλεχθέντες 
φοιτητές, και τυχόν επιλαχόντες  αν υπάρχουν. Στη συγκεκριμένη λίστα θα αναφέρονται 
οπωσδήποτε τα εξής στοιχεία: 
 
Συμπλήρωση του Aιτήματος Εγκρισης Πρακτικής Φοιτητών. 
 

• ΑΡ.Μητρώου  Φοιτητή 

• Όνομα  Φοιτητή/τριας 



• Επώνυμο Φοιτητή/τριας 

• Πατρώνυμο 

• ΑΜ Σχολής 

• ΑΦΜ 

• ΑΜΚΑ 

• E-mail 

• Τηλέφωνο (κινητό) 
 
9. Σύνταξη εγγράφου «Αίτημα Έγκρισης Άσκησης Πρακτικής Φοιτητών» από το Γραφείο 
Πρακτικής και αποστολή στον Επιστημονικό Υπεύθυνο τμήματος για υπογραφή. 
 
10. Το ΓΡΑΠΑΣ καταθέτει στον ΕΛΚΕ «Αίτημα Έγκρισης Άσκησης Πρακτικής Φοιτητών» με 

συνημμένη την απόφαση έγκρισης των οριστικών αποτελεσμάτων από τη Συνέλευση του 

Τμήματος και το πρακτικό επιλογής. Μόλις εγκριθεί  το «Αίτημα Έγκρισης Άσκησης Πρακτικής 

Φοιτητών» από την Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ, το ΓΡΑΠΑΣ 

αναρτά στην ιστοσελίδα grapas.uoa.gr   το ιδιωτικό συμφωνητικό κάθε Τμήματος. Στη συνέχεια 

το αντίστοιχο στέλεχος του  Γραφείου Πρακτικής (ΓΡΑΠΑΣ)  ενημερώνει τους φοιτητές για την 

διαδικασία της πρακτικής άσκησης, της συμπλήρωσης εγγράφων (ιδιωτικό συμφωνητικό, 

έγγραφα έναρξης και λήξης) .Τα έντυπα έναρξης και λήξης είναι αναρτημένα στον δικτυακό 

τόπου του κεντρικού γραφείου Πρακτικής Άσκησης 

 

Άρθρο 6.  

Ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης  

Με την λήξη ο φοιτητής οφείλει να υποβάλλει στο ΓΡΑΠΑΣ τα απαραίτητα έγγραφα λήξης της 

πρακτικής άσκησης. Καταχωρείται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο η βαθμολογία του 

μαθήματος της Πρακτικής Άσκησης στο σύστημα my-studies.uoa.gr. Σύμφωνα με τον πρότυπο 

εσωτερικό κανονισμό του ΕΚΠΑ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η έκθεση επίδοσης του φορέα 

απασχόλησης . 

 

Άρθρο 7.  

Παραδοτέα επιστημονικού υπευθύνου 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος οφείλει να υποβάλλει στο ΓΡΑΠΑΣ Eτήσια Eκθεση Αξιολόγησης 

Πρακτικής Άσκησης 

 

Άρθρο 8 

Ασφαλιστικές Καλύψεις 

Ως προς την ασφαλιστική κάλυψη των φοιτητών κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης, 

ισχύουν οι ακόλουθες 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 ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται 

πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με 

https://my-studies.uoa.gr/Secr3w/connect.aspx


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 διαδικασία 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 

φοιτητές 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 σπουδών 

τους, πραγματοποιούν πρακτική άσκηση».  

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

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» 
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      Ακριβές Απόσπασμα Πρακτικών 

      Αθήνα 17-02-2022 

      Η Γραμματέας του Τμήματος 

 

      Π.Κατσούλη-Σακέλλιου 


