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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

 
1. Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις 

Η θεσμοθετημένη από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας πρακτική άσκηση 

υλοποιείται σύμφωνα με: 

▪ την ισχύουσα νομοθεσία που κατοχυρώνει ρητά την πρακτική άσκηση ως μορφή διεξαγωγής 

διδακτικού έργου (άρθρ. 31 και 32, παρ. 1 και 53, παρ. 2, Ν. 4009/2011), 

▪ την εκάστοτε ισχύουσα εργασιακή και κοινωνικο-ασφαλιστική νομοθεσία, 

▪ τα ορισθέντα από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, κατ’ εφαρμογή του Πρότυπου 

Εσωτερικού Κανονισμού Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΕΚΠΑ, ο οποίος προτάθηκε με τις 

από 18-12-2017, 03-04-2018 και 24-05-2018 εισηγήσεις της Δ/νσης Εκπαίδευσης και Έρευνας 

του ΕΚΠΑ και συντάχθηκε σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 671/Ε2274/05-03-2018 (κεντρ. πρωτ. 

ΕΚΠΑ 1718020083/05-03-2018) και 878/Ε2274(β)/27-04-2018 (κεντρ. πρωτ. ΕΚΠΑ 

1718025916/27-04-2018) γνωμοδοτήσεις της Νομικής Συμβούλου του ΕΚΠΑ, οι οποίες έγιναν 

αποδεκτές από τον Πρύτανη, και μέχρι την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού του 

Ιδρύματος, και 

▪ τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από την υπ’ αριθ. κοιν. υπουργ. απόφ. 679/22/08/96, η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρ. 36 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156Α) και την από 14-02-2017 (συν. 

2η) απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΚΠΑ (ΑΔΑ: ΩΤΟΔ46ΨΖ2Ν-ΩΞΛ) για την 

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών που διενεργείται με επιχορήγηση μέσω Προγραμμάτων ΕΣΠΑ. 

Η πρακτική άσκηση φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας που υλοποιείται με χρηματοδότηση 

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. 

Για τη διασφάλιση των ακαδημαϊκών κριτηρίων αξιολόγησης και της σύννομης λειτουργίας του 

Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του ΕΚΠΑ ορίζονται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

▪ Το Τμήμα Ψυχολογίας συντάσσει τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, καθορίζει τα 

ακαδημαϊκά κριτήρια αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία και μεριμνά για την ορθή λειτουργία της όλης διαδικασίας. Το πρόγραμμα 

πρακτικής άσκησης φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας συνεπικουρείται από το Γραφείο 

Πρακτικής Άσκησης του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο της παροχής συμβουλών και τεχνογνωσίας. Το 

Τμήμα Ψυχολογίας ενημερώνει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΕΚΠΑ για τον αριθμό 
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των φοιτητών που εκπονούν πρακτική άσκηση ετησίως, ώστε να τηρούνται συγκεντρωτικά 

στατιστικά στοιχεία των ασκούμενων φοιτητών στο ΕΚΠΑ. 

▪ Η Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας ορίζει Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης με έργο την 

οργάνωση, τον συντονισμό, την εποπτεία και την αξιολόγηση των ασκούμενων προπτυχιακών 

φοιτητών. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης αποτελείται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, τον 

Ακαδημαϊκό Επόπτη και δύο μέλη ΔΕΠ, εκ των οποίων το ένα είναι ο εκάστοτε Πρόεδρο του 

Τμήματος. Οι ρόλοι των μελών της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης προσδιορίζονται 

λεπτομερώς στο άρθρο 5 του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού. 

▪ Για την πρακτική άσκηση που θα εκπονηθεί εκτός Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, το Τμήμα 

Ψυχολογίας συνάπτει τριμερή σύμβαση με τον εκάστοτε Φορέα Πρακτικής Άσκησης, υπό τον 

τίτλο «Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΕΚΠΑ – Τμήμα Ψυχολογίας». Η 

σύμβαση αυτή εκδίδεται σε τρία πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται από τα τρία 

συμβαλλόμενα μέρη (Πρόεδρο Τμήματος Ψυχολογίας, Φορέα Πρακτικής Άσκησης, 

ασκούμενη φοιτήτρια ή ασκούμενο φοιτητή). Τα δύο πρωτότυπα αντίτυπα κατατίθενται στις 

ασκούμενες φοιτήτριες ή στους ασκούμενους φοιτητές και στους Φορείς Πρακτικής Άσκησης, 

ενώ το τρίτο αντίτυπο φυλάσσεται στο Τμήμα Ψυχολογίας. 

▪ Για την πρακτική άσκηση που θα εκπονηθεί μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ μετά τη δημοσίευση 

του παρόντος, οι συμβάσεις θα συντάσσονται σύμφωνα με τις τυχόν ειδικές ρυθμίσεις που 

απορρέουν από την πράξη χρηματοδότησης και των τυχόν ειδικών ασφαλιστικών καλύψεων 

και θα εντάσσονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού μόνο ως προς το σκέλος των 

ακαδημαϊκών κριτηρίων και των γενικών ασφαλιστικών καλύψεων, ελλείψει άλλων (βλ. άρθρο 

10). Επιπροσθέτως, διευκρινίζεται ότι όσα συμφωνητικά πρακτικής άσκησης έχουν ήδη 

εκτελεσθεί ή εκτελούνται μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ διατηρούν εν όλω την ισχύ τους 

[σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. κοιν. υπ. απ. 679/22/08/96, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του 

Ν.3794/2009 (ΦΕΚ156Α) και την από 14.2.2017 (συν. 2η) απόφαση της Επιτροπής Ερευνών 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΔΑ:ΩΤ0Δ46ΨΖ2Ν-ΩΞΑ)], μέχρι 

και την ολοκλήρωση της διενεργηθείσας ή ήδη διενεργούμενης πρακτικής άσκησης. 

 
2. Σκοπός, Περιεχόμενο και Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

Σκοπός της πρακτικής άσκησης του Τμήματος Ψυχολογίας είναι η εξοικείωση των φοιτητών με το 

επαγγελματικό έργο του ψυχολόγου, η οποία επιτυγχάνεται: (α) με την παρατήρηση επαγγελματιών 

ψυχολόγων σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, και (β) με την περιορισμένης έκτασης άσκηση 

επαγγελματικών δραστηριοτήτων υπό εποπτεία, δηλαδή με την ευθύνη και καθοδήγηση 

πιστοποιημένου ψυχολόγου ή ψυχίατρου. 

Οι δραστηριότητες, στις οποίες εκτίθενται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές κατά την πρακτική άσκησή 

τους, αφορούν ενδεικτικά στα εξής: (α) τυπικές εργασίες διεκπεραίωσης, όπως λήψη ιστορικού ή 

συμπλήρωση εγγράφων, (β) ψυχολογική αξιολόγηση, (γ) συμβουλευτικές συνεδρίες, ατομικές ή 

ομαδικές, (δ) συναντήσεις των μελών της διεπιστημονικής ομάδας, (ε) δραστηριότητες 

εκπαιδευτικού χαρακτήρα, όπως σεμινάρια ή συνέδρια, και (στ) ερευνητικές δράσεις ή ενέργειες 

που εμπίπτουν εντός των επαγγελματικών καθηκόντων και των δεξιοτήτων του του την 

ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησής τους, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε 

θέση: (α) να κατανοούν τις επιστημονικές και τις εργασιακές πτυχές της επαγγελματικής άσκησης 

της ψυχολογίας, (β) να αναγνωρίζουν τους διακριτούς ρόλους του ψυχολόγου από τους 

επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων σε διεπιστημονικά πλαίσια, (γ) να κατανοούν και να εφαρμόζουν 

τους κανόνες δεοντολογίας στην άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου, και (δ) να αξιοποιούν 



3  

τις θεωρητικές γνώσεις και τη μεθοδολογική τους κατάρτιση σε πρακτικές εφαρμογές της 

ψυχολογίας με εποπτεία. 

 
3. Ακαδημαϊκές και Εργασιακές Απαιτήσεις 

Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική για το σύνολο των φοιτητών, σύμφωνα με το ισχύον 

πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας. Δικαίωμα για πρακτική άσκηση έχουν οι 

φοιτήτριες και οι φοιτητές κατά το τέταρτο έτος των σπουδών τους (Ζ’ και Η’ εξάμηνα) και εφόσον 

έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον επτά από τα εξής 10 μαθήματα: ΨΧ01-Αναπτυξιακή 

Ψυχολογία Ι, ΨΧ02-Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ, ΨΧ10-Σχολική Ψυχολογία, ΨΧ11-Κοινωνική 

Ψυχολογία Ι, ΨΧ27-Βιολογικές βάσεις της συμπεριφοράς, ΨΧ32-Γνωστική Ψυχολογία Ι, ΨΧ40- 

Ψυχοπαθολογία, ΨΧ51-Κλινική Ψυχολογία Ι, ΨΧ56-Διαπολιτισμική Ψυχολογία, ΨΧ61-Μέθοδοι 

έρευνας στην Ψυχολογία. 

Υλοποιείται στη διάρκεια δύο εξαμήνων (χειμερινό και εαρινό) ενός ακαδημαϊκού έτους. 

Περιλαμβάνει: (α) την υποχρεωτική παρακολούθηση του προπαρασκευαστικού Σεμιναρίου 

Πρακτικής Άσκησης, και (β) την πρακτική άσκηση σε φορέα της εφαρμοσμένης ψυχολογίας, υπό 

εποπτεία, συνολικής διάρκειας 200 ωρών, οι οποίες διεξάγονται εντός χρονικού διαστήματος από 

δύο μήνες κατ’ ελάχιστο έως έξι μήνες κατά μέγιστο (γ) την παρακολούθηση των εποπτικών 

συναντήσεων με τον ακαδημαϊκό επόπτη. Η παρακολούθηση του προπαρασκευαστικού Σεμιναρίου 

Πρακτικής Άσκησης και οι εποπτικές συναντήσεις είναι υποχρεωτικές και αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της πρακτικής άσκησης (βλ. άρθρο 6). 

Η πρακτική άσκηση ισοδυναμεί με 10 διδακτικές μονάδες και 12 ECTS, κατανεμημένα ισόποσα σε 

δύο μαθήματα (ΨΧ117-Πρακτική Άσκηση Ι, ΨΧ118-Πρακτική Άσκηση ΙΙ). Αξιολογείται με 

ποιοτικό χαρακτηρισμό («επιτυχώς» ή «μη επιτυχώς») και αποτελεί προαπαιτούμενο για τη λήψη 

πτυχίου αλλά δεν συνεκτιμάται στον βαθμό του πτυχίου. 

Η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης γίνεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, ο οποίος 

συνεκτιμά τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό και τα 

σχετικά δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές (βλ. άρθρο 11). 

Η συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την αποζημίωση της πρακτικής άσκησης 

είναι προαιρετική και μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια των 

σπουδών τους. Για το σύνολο των 200 ωρών πρακτικής άσκησης στους φορείς οι ασκούμενες 

φοιτήτριες και οι ασκούμενοι φοιτητές λαμβάνουν την αποζημίωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στον εκάστοτε   προϋπολογισμό του προγράμματος ΕΣΠΑ και έχουν ασφαλιστική κάλυψη μέσω 

των πόρων του προγράμματος. Οι φορείς δεν έχουν καμία ανάμιξη ή υποχρέωση σε θέματα 

αμοιβής και ασφάλισης (βλ. άρθρο 10). 

 

 
4. Επιλογή Φοιτητών 

Η επιλογή των φοιτητών για πρακτική άσκηση αφορά: (α) στην κατά προτεραιότητα τοποθέτησή 

τους στις εκάστοτε διαθέσιμες θέσεις σε φορείς της εφαρμοσμένης ψυχολογίας, και (β) στην ένταξη 

στην επιδοτούμενη πρακτική άσκηση (πρόγραμμα ΕΣΠΑ), εφόσον ο αριθμός των διαθέσιμων 

θέσεων είναι μικρότερος από τον αριθμό των δικαιούχων φοιτητών. 

Η επιλογή των φοιτητών διενεργείται στο χειμερινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους, κατόπιν 

υποβολής σχετικής δήλωσης από τους ενδιαφερόμενους, από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία 
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είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση των αιτήσεων, την επιλογή των φοιτητών και τη σύνταξη των 

πρακτικών επιλογής και του προσωρινού πίνακα επιλογής. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται 

από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και δύο μέλη της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης. 

 
Για την κατάταξη των φοιτητών και τη συνακόλουθη προτεραιότητα στις διαδικασίες επιλογής 

συνεκτιμώνται τα εξής: (α) κριτήρια υγείας (20%), (β) ακαδημαϊκά κριτήρια (45%), (γ) οικονομικά 

κριτήρια (20%), και (δ) κοινωνικά κριτήρια (15%). Ειδικότερα: 
 

Κριτήρια Βαθμός Συντελεστής 

1. Σοβαρή πάθηση ή αναπηρία Ναι: 20 

Όχι: 0 

20% 

2. Ακαδημαϊκά κριτήρια 

2.1. Άθροισμα βαθμολογίας σε 10 μαθήματα: 

ΨΧ01-Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι 

ΨΧ02-Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ 

ΨΧ10-Σχολική Ψυχολογία 

ΨΧ11-Κοινωνική Ψυχολογία Ι 

ΨΧ27-Βιολογικές βάσεις της συμπεριφοράς 

ΨΧ32-Γνωστική Ψυχολογία Ι 

ΨΧ40-Ψυχοπαθολογία 

ΨΧ51-Κλινική Ψυχολογία Ι 

ΨΧ56-Διαπολιτισμική Ψυχολογία 

ΨΧ61-Μέθοδοι έρευνας στην Ψυχολογία 

(0-100) / 4 40% 

2.2. Εξάμηνο φοίτησης Ζ’ & Η’ εξ.: 0 

επί πτυχίω: 5 

5% 

3. Οικονομικά κριτήρια: Άθροισμα του ατομικού και του 

οικογενειακού* εισοδήματος για το πρόσφατο φορολογικό 

έτος** 

> 100.000€: -10 

> 60.000€: -5 

> 22.500€: 0 

< 22.500€: 5 

< 18.000€: 12 

< 13.500€: 20 

< 9.000€: 25 

< 4.500€: 30 

20% 

4. Κοινωνικά κριτήρια*** 

4.1. Μέλη πολύτεκνης οικογένειας Ναι: 5 

Όχι: 0 

5% 

4.2. Μέλη μονογονικής οικογένειας Ναι: 5 

Όχι: 0 

5% 

4.3. Γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγος τυφλοί, κωφάλαλοι 

ή νεφροπαθείς, υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν 

από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγο- 

ρία ατόμων με αναπηρία > 67% 

Ναι: 5 

Όχι: 0 

5% 

Ανώτατη Βαθμολογία 100 100 

* Το οικογενειακό εισόδημα λαμβάνεται υπ’ όψιν εφόσον η φοιτήτρια ή ο φοιτητής εμφανίζεται ως 

προστατευόμενο μέλος στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των γονέων ή συγκατοικεί μόνιμα με τους 

γονείς. 

** Τα επίπεδα εισοδήματος διαμορφώνονται με βάση το κατώφλι της φτώχειας, όπως προσδιορίζεται από τη 

Eurostat (βλ. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_li01) 

*** Τα κοινωνικά κριτήρια βασίζονται στον ν. 3966/2011, άρθ. 59, παρ. 11. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_li01)
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Οι φοιτητές/τριες μπορούν να υποβάλουν ένσταση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία δημοσίευσης του προσωρινού πίνακα επιλογής πρακτικής άσκησης. Η ένσταση θα 

υποβάλλεται με γραπτή αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας, η οποία θα λαμβάνει 

αριθμό πρωτοκόλλου, και στη συνέχεια θα κοινοποιείται στην Επιτροπή Ενστάσεων Πρακτικής 

Άσκησης. 

 
Η Επιτροπή Ενστάσεων Πρακτικής Άσκησης αποτελείται από τρία μέλη του Διδακτικού 

Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ή Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του 

Τμήματος Ψυχολογίας. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος 

Ψυχολογίας. Μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων Πρακτικής δεν μπορούν να είναι μέλη της Επιτροπής 

Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Ενστάσεων Πρακτικής Άσκησης, έχει την ευθύνη να ελέγξει τις 

ενστάσεις και να εισηγηθεί με πρακτικό της τον τελικό πίνακα αποτελεσμάτων στη Συνέλευση του 

Τμήματος για έγκριση. 

 
 

5.  Ακαδημαϊκός Συντονισμός και Επίβλεψη  

Τον ακαδημαϊκό συντονισμό της πρακτικής άσκησης αναλαμβάνει η Επιτροπή Πρακτικής 

Άσκησης, αποτελούμενη από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, τον Ακαδημαϊκό Επόπτη και δύο μέλη 

ΔΕΠ του Τμήματος Ψυχολογίας. 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει ως έργο την οργάνωση της πρακτικής άσκησης και την 

αξιολόγηση των φοιτητών. Επιπλέον, υλοποιεί το έργο της επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης 

μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, όταν αυτό είναι διαθέσιμο. Ειδικότερα: επικοινωνεί και 

συνεργάζεται με εκπροσώπους φορέων της εφαρμοσμένης ψυχολογίας· οργανώνει το Σεμινάριο 

Πρακτικής Άσκησης· αναλαμβάνει την κατάταξη, την επιλογή και την τοποθέτηση των φοιτητών 

σε φορείς· αξιολογεί σε συνεργασία με τον Ακαδημαϊκό επόπτη τις φοιτήτριες και τους φοιτητές – 

συνεκτιμώντας τις αντίστοιχες εκθέσεις των φορέων πρακτικής άσκησης– και καταθέτει στη 

Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας την αξιολόγησή, η οποία συνοδεύεται από Έκθεση 

Πεπραγμένων. 

Η εποπτεία των φοιτητών/τριών γίνεται από ΕΔΙΠ ή/και μέλη ΔΕΠ/διδάσκοντες του Τμήματος 

Ψυχολογίας, οι οποίοι ορίζονται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης. Ως Ακαδημαϊκός επόπτης 

ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος ένα μέλος ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ και έχει την επίβλεψη και τον 

συντονισμό των συμβαλλομένων μερών (εποπτών φορέων και εποπτών Τμήματος Ψυχολογίας), για 

την εκάστοτε πρακτική άσκηση που τελείται υπό την αιγίδα του Τμήματος. Αποφαίνεται σχετικά 

με την έναρξη ή τη διακοπή της συνεργασίας με συγκεκριμένους φορείς· είναι αρμόδιος για την 

παρουσία, τις δραστηριότητες και τους ρόλους που αναλαμβάνουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές 

στους φορείς· συνεργάζεται με τους εποπτεύοντες ψυχολόγους για το περιεχόμενο της πρακτικής 

άσκησης των ασκούμενων φοιτητών και διαχειρίζεται σχετικά ζητήματα που προκύπτουν. 

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης εγγυάται τη διαφάνεια και το αδιάβλητο της πρακτικής άσκησης 

σε όλες τις φάσεις του σχεδιασμού και της υλοποίησής της. Για τον σκοπό αυτό αναρτά σχετικές 

ανακοινώσεις, πληροφορίες και υλικό στην ιστοσελίδα της πρακτικής άσκησης στην πλατφόρμα η- 

Τάξη και απαντά σε αιτήματα ή ερωτήσεις που της υποβάλλονται. 

Τα μέλη της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος 

Ψυχολογίας, στην οποία και λογοδοτούν. Η θητεία τους είναι διετής και μπορεί να ανανεωθεί με 

απόφαση της Συνέλευσης. 
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6. Πρακτική Άσκηση 

- Σεμινάριο Πρακτικής Άσκησης / ΨΧ117-Πρακτική Άσκηση Ι 

Το Σεμινάριο Πρακτικής Άσκησης πραγματοποιείται κατά το χειμερινό εξάμηνο, σύμφωνα με 

πρόγραμμα που ανακοινώνεται στις αρχές κάθε ακαδημαϊκού έτους. 

Η παρακολούθηση του Σεμιναρίου είναι υποχρεωτική (επιτρέπεται μία δικαιολογημένη και μία 

αδικαιολόγητη απουσία) και συνιστά προαπαιτούμενο για την αναγνώριση του μαθήματος ΨΧ117- 

Πρακτική Άσκηση Ι και για την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης σε φορείς της εφαρμοσμένης 

ψυχολογίας ΨΧ118-Πρακτική Άσκηση ΙΙ. 

Το Σεμινάριο Πρακτικής Άσκησης, ΨΧ117-Πρακτική Άσκηση Ι αποσκοπεί στην καλύτερη 

προετοιμασία των φοιτητών για την πρακτική άσκησή τους. Επικεντρώνεται τόσο σε οργανωτικά 

θέματα (π.χ. ενημέρωση για τον κανονισμό, τη διαδικασία δήλωσης-τοποθέτησης σε φορείς και τα 

απαιτούμενα έγγραφα), όσο και σε σημαντικά εφόδια για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης 

(π.χ. παρουσίαση διαφορετικών τύπων φορέων της εφαρμοσμένης ψυχολογίας, επαγγελματικές 

δεξιότητες του ψυχολόγου, ζητήματα δεοντολογίας, μελέτη περίπτωσης). 

Οι διαλέξεις του Σεμιναρίου Πρακτικής Άσκησης πραγματοποιούνται από μέλη της Επιτροπής 

Πρακτικής Άσκησης, άλλα μέλη του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Ψυχολογίας και από 

προσκεκλημένους επαγγελματίες ψυχολόγους. 

 

- Πρακτική Άσκηση σε φορέα της εφαρμοσμένης ψυχολογίας ΨΧ118-Πρακτική Άσκηση ΙΙ 

Η Πρακτική Άσκηση σε φορέα της εφαρμοσμένης ψυχολογίας πραγματοποιείται κατά το εαρινό 

εξάμηνο, σύμφωνα με πρόγραμμα που ανακοινώνεται στις αρχές κάθε ακαδημαϊκού έτους. Αν 

κριθεί σκόπιμο μπορεί να ξεκινήσει πριν την έναρξη του εαρινού εξαμήνου, ενώ για την 

ολοκλήρωσή της μπορεί να χρησιμοποιηθούν και οι καλοκαιρινοί μήνες. 

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης σε φορέα της εφαρμοσμένης ψυχολογίας διεξάγεται εντός 

χρονικού διαστήματος από δύο μήνες κατ’ ελάχιστο έως έξι μήνες κατά μέγιστο, συνολικής 

διάρκειας 200 ωρών. 

Η υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης σε φορείς της εφαρμοσμένης ψυχολογίας ΨΧ118-Πρακτική 

Άσκηση ΙΙ αποσκοπεί   στην εξοικείωση των φοιτητών με το επαγγελματικό έργο του ψυχολόγου 

και πλαισιώνεται από εποπτείες οι οποίες είναι υποχρεωτικές. 

Η εποπτεία γίνεται με δύο τρόπους: (α) στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης από τον επόπτη ψυχολόγο 

του φορέα, (β) ομαδικά στο Πανεπιστήμιο, από μέλη ΔΕΠ/Ε.ΔΙ.Π/διδάσκοντες του Τμήματος 

Ψυχολογίας, οι οποίοι ορίζονται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ψυχολογίας 

του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 
 

7. Φορείς Πρακτικής Άσκησης 

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών υλοποιείται σε ιδρύματα και φορείς της εφαρμοσμένης 

ψυχολογίας (π.χ. κέντρα ψυχικής υγείας, νοσοκομεία, κέντρα πρόληψης, μονάδες ψυχοκοινωνικής 

αποκατάστασης, σχολεία, ερευνητικά κέντρα κ.ά.) που λειτουργούν ως Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εγκεκριμένα από ή/και 

συνεργαζόμενα με αρμόδιους δημόσιους φορείς. 
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Οι Φορείς Πρακτικής Άσκησης συνεργάζονται με το Τμήμα Ψυχολογίας σε εθελοντική βάση, στο 

πλαίσιο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού που συνυπογράφουν με το Τμήμα Ψυχολογίας και την 

εποπτευόμενη φοιτήτρια ή τον εποπτευόμενο φοιτητή (βλ. άρθρο 1) και με βάση τις αρχές του 

παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού. Κάθε Φορέας αναλαμβάνει να διασφαλίσει τις συνθήκες που 

θα επιτρέψουν στις φοιτήτριες και στους φοιτητές να υλοποιήσουν πρακτική άσκηση (όπως 

περιγράφεται στο άρθρο 3) υπό την καθοδήγηση εποπτεύοντος ψυχολόγου/ψυχιάτρου, στα πλαίσια 

των σκοπών του Κέντρου και χωρίς να παρεμποδίζεται η λειτουργία του. 

Οι συνεργαζόμενοι Φορείς Πρακτικής Άσκησης εγγράφονται στο Σύστημα Κεντρικής 

Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «Άτλας» (http://atlas.grnet.gr/) και αναρτούν 

σε αυτό τις διαθέσιμες θέσεις για πρακτική άσκηση στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ στο 

χειμερινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους. 

Οι συνεργαζόμενοι Φορείς Πρακτικής Άσκησης δεν καταβάλλουν οποιαδήποτε μορφή οικονομικής 

ή άλλης αποζημίωσης ούτε επιβαρύνονται με ασφαλιστικές καλύψεις ή άλλες παροχές προς τις 

φοιτήτριες και τους φοιτητές (βλ. και άρθρο 10). Επιπλέον, δεν δημιουργείται καμίας μορφής 

σχέση εργασίας ανάμεσα στις φοιτήτριες και στους φοιτητές, αφενός, και στους συνεργαζόμενους 

Φορείς, αφετέρου. 

 
8. Εποπτεύοντες Ψυχολόγοι/Ψυχίατροι 

Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων και τα καθήκοντα της φοιτήτριας ή του φοιτητή στον Φορέα όπου 

πραγματοποιεί πρακτική άσκηση καθορίζονται από τον εποπτεύοντα πιστοποιημένο κατά νόμο 

ψυχολόγο, σε συνεννόηση με τον διοικητικό υπεύθυνο του Φορέα. 

Ο Εποπτεύων Ψυχολόγος/Ψυχίατρος εγγυάται την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης στα πλαίσια 

των αρχών δεοντολογίας της ψυχολογίας και του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού, 

παρακολουθεί την πρόοδο των δραστηριοτήτων και τη συνεπή παρουσία της φοιτήτριας ή του 

φοιτητή καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και παρεμβαίνει συμβουλευτικά όποτε το 

κρίνει σκόπιμο. 

Ο Εποπτεύων Ψυχολόγος βρίσκεται σε επαφή με τον Ακαδημαϊκό Επόπτη του Τμήματος 

Ψυχολογίας και τον ενημερώνει για ενδεχόμενη άρνηση ή αδυναμία της φοιτήτριας ή του φοιτητή 

να τηρήσει τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό. Κατόπιν 

τεκμηριωμένης εισήγησης, ο Εποπτεύων Ψυχολόγος μπορεί να προτείνει στον Ακαδημαϊκό Επόπτη 

τη διακοπή της πρακτικής άσκησης της φοιτήτριας ή του φοιτητή. 

 
9. Καθήκοντα των Φοιτητών 

(α) Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές λαμβάνουν προσωπική γνώση των ανακοινώσεων που αφορούν 

την πρακτική άσκηση με δική τους ευθύνη. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης προχωρά σε ατομική 

ενημέρωση μόνο όταν πρόκειται για απάντηση σε γραπτό αίτημα. 

(β) Μετά την υποβολή δήλωσης και την τοποθέτηση σε Φορέα, κάθε φοιτήτρια και κάθε φοιτητής 

δεσμεύονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκησή τους στον συγκεκριμένο Φορέα 

σύμφωνα με όσα ορίζει ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός. Μη αιτιολογημένη αθέτηση αυτής της 

δέσμευσης επιφέρει κυρώσεις (απώλεια δικαιώματος στην πρακτική άσκηση για ένα ακαδημαϊκό 

έτος). 

http://atlas.grnet.gr/)
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(γ) Κατά την πρακτική άσκησή τους, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές έχουν υποχρέωση να τηρούν με 

συνέπεια το ωράριο παρουσίας στον Φορέα, το οποίο έχει διαμορφωθεί από τον Εποπτεύοντα 

Ψυχολόγο και τον διοικητικά υπεύθυνο, σύμφωνα με τις ανάγκες και τη φυσιογνωμία του Φορέα. 

(δ) Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι φοιτήτριες και οι φοιτητές έχουν υποχρέωση να 

εφαρμόζουν τις αρχές δεοντολογίας της Ψυχολογίας και τις διατάξεις του κώδικα επαγγελματικής 

συμπεριφοράς των ψυχολόγων. Τα βασικά σημεία δεοντολογίας αναφέρονται στους εξής τομείς: 

i) Επάρκεια: οι φοιτήτριες και οι φοιτητές δεν υπερβαίνουν τα όρια των γνώσεων και των 

δυνατοτήτων τους ή των τεχνικών και διοικητικών πόρων του Φορέα Πρακτικής Άσκησης. 

ii) Ακεραιότητα και υπευθυνότητα: οι φοιτήτριες και οι φοιτητές ενεργούν με εντιμότητα, 

ειλικρίνεια και δικαιοσύνη, διαχωρίζουν τις προσωπικές τους ανάγκες και αξίες από τις 

επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και αποφεύγουν τις ακατάλληλες σχέσεις στον εργασιακό χώρο. 

iii) Σεβασμός των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των εξυπηρετούμενων: οι φοιτήτριες και οι 

φοιτητές διαφυλάσσουν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, αναγνωρίζουν τις ατομικές 

διαφορές που οφείλονται στο φύλο, την ηλικία, τη φυλή, την εθνοπολιτισμική καταγωγή, τη 

θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τις ειδικές ανάγκες και την κοινωνικο-οικονομική 

κατάσταση. 

iv) Γενικός σκοπός: οι φοιτήτριες και οι φοιτητές εφαρμόζουν τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές 

τους δεξιότητες για την προαγωγή της ευημερίας του ατόμου, της ομάδας και της κοινότητας. 

v) Πέραν των παραπάνω δεσμεύσεων, οι οποίες ισχύουν για κάθε επαγγελματία ψυχολόγο, οι 

φοιτήτριες και οι φοιτητές οφείλουν να οριοθετούν τις ενέργειές τους μέσα στα πλαίσια των 

δραστηριοτήτων που τους έχουν ανατεθεί από τον Εποπτεύοντα Ψυχολόγο και να είναι συνεπείς 

απέναντι στις δεσμεύσεις που απορρέουν από τους ειδικούς στόχους και τη λειτουργία του Φορέα. 

Σε αντίθετη περίπτωση, και κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης του Εποπτεύοντα Ψυχολόγου, ο 

Ακαδημαϊκός Επόπτης δύναται να προτείνει στη Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας την 

αναστολή της πρακτικής άσκησης μιας φοιτήτριας ή ενός φοιτητή. Από τη μεριά τους, οι 

φοιτήτριες και οι φοιτητές οφείλουν να ενημερώσουν εγκαίρως τον Ακαδημαϊκό Επόπτη εάν 

ανακύπτουν σοβαρές δυσκολίες ή προβλήματα στον Φορέα. 

(ε) Κάθε φοιτήτρια και φοιτητής έχουν την ευθύνη για τη διακίνηση και εμπρόθεσμη υποβολή των 

εγγράφων της πρακτικής άσκησής τους. 

 
10. Ασφαλιστική Κάλυψη των Φοιτητών 

Ως προς την ασφαλιστική κάλυψη των φοιτητών κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ισχύουν 

οι σχετικές διατάξεις των νόμων που αναφέρονται στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης 

Φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας. 

 
11. Αξιολόγηση και Αναγνώριση της Πρακτικής Άσκησης 

Με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης –και σε διάστημα δύο εβδομάδων– οι φοιτήτριες και 

οι φοιτητές, σε συνεργασία με τον Εποπτεύοντα Ψυχολόγο όπου απαιτείται, πρέπει να 

συμπληρώσουν και να υποβάλουν τα εξής έγγραφα: 

▪ Βεβαίωση εκτέλεσης πρακτικής άσκησης, η οποία υπογράφεται από τον διοικητικό υπεύθυνο 

του Φορέα 

▪ Έκθεση επίδοσης ασκούμενου από τον Εποπτεύοντα Ψυχολόγο του Φορέα 

▪ Έκθεση πεπραγμένων από την ασκούμενη φοιτήτρια ή τον ασκούμενο φοιτητή 
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▪ Τα μηνιαία παρουσιολόγια της φοιτήτριας ή του φοιτητή στον φορέα πρακτικής άσκησης. 

Επιπλέον, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την 

επιδοτούμενη πρακτική άσκηση θα συμπληρώσουν και τα εξής έντυπα: 

▪ Απογραφικό δελτίο ασκούμενου 

▪ Βεβαίωση-αξιολόγηση πρακτικής άσκησης από τον επιστημονικό υπεύθυνο 

▪ Δήλωση φυσικού προσώπου για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό 

▪ Εντολές πληρωμής (όσες οι ημερολογιακοί μήνες υλοποίησης της πρακτικής άσκησης στον 

φορέα). 

Το περιεχόμενο και το είδος των παραπάνω εντύπων ενδέχεται να τροποποιείται ανάλογα με τις 

εκάστοτε προδιαγραφές του προγράμματος ΕΣΠΑ. 

Τα έντυπα, καθώς και οδηγίες για τη συμπλήρωση, διακίνηση και υποβολή τους διατίθενται μέσω 

της ιστοσελίδας της πρακτικής άσκησης στην πλατφόρμα η-Τάξη. 

Η ακαδημαϊκή αξιολόγηση και αναγνώριση της πρακτικής άσκησης γίνεται με εισήγηση από τον 

Επιστημονικό Υπεύθυνο και Ακαδημαϊκό Επόπτη και επικυρώνεται από τη Συνέλευση του 

Τμήματος Ψυχολογίας. Η διεκπεραίωση των εντύπων που αφορούν την επιδοτούμενη πρακτική 

άσκηση (πρόγραμμα ΕΣΠΑ) γίνεται μέσω του κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του 

ΕΚΠΑ. 

Η καταχώριση της πρακτικής άσκησης στην Ηλεκτρονική Γραμματεία (My-studies) γίνεται στις 

καθιερωμένες εξεταστικές περιόδους κάθε ακαδημαϊκού έτους και μόνο σε αυτές. Απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι να έχουν δηλώσει οι ενδιαφερόμενοι τα μαθήματα ΨΧ117-Πρακτική Άσκηση Ι 

(χειμερινό εξάμηνο) και ΨΧ118-Πρακτική Άσκηση ΙΙ (εαρινό εξάμηνο) στο τρέχον ακαδημαϊκό 

έτος υλοποίησης της πρακτικής άσκησης. 

 
12. Επικοινωνία 

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Ψυχολογίας 

5 όροφος, Γραφείο 533, τηλ. 210 7277615 

Ώρες γραφείου της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης (δείτε σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα 

πρακτικής άσκησης) 

e-mail: psych.uoa@gmail.com 

URL: http://eclass.uoa.gr/courses/PPP135/ 
 

 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ (για δικαιούχους ΕΣΠΑ) 

Τμήμα Μαθηματικών (Ισόγειο, παραπλεύρως της κεντρικής εισόδου), 

Πανεπιστημιούπολη 157 84, Αθήνα 

Ώρες υποδοχής φοιτητών: 10:00-1:30 

Αδάμος Δημήτρης τηλ. 210-7276443, e-mail: dadamos@elke.gr 

Ζάχου Μαρία, τηλ. 210-7276354, email: zitamaria@uoa.gr 

URL: http://www.grapas.uoa.gr/ 
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