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Στόχοι 

 

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποσκοπεί στην άμεση διασύνδεση των θεωρητικών και 

εργαστηριακών σπουδών των φοιτητών και φοιτητριών με την πρακτική εφαρμογή. Τα 

πλεονεκτήματα της ΠΑ περιλαμβάνουν: 

• τη γνωριμία των ασκούμενων με εν δυνάμει εργοδότες/τριες, 

• την απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας/προϋπηρεσίας των ασκούμενων, 

• την εξοικείωση των ασκούμενων με τις παραγωγικές διαδικασίες, 

• την ανάληψη ευθυνών των ασκούμενων και την απόκτηση εμπειριών, σε θέματα που 

σχετίζονται με την εκπαίδευσή τους, 

• τον καλύτερο προσανατολισμό των ασκούμενων, ως προς την επιλογή εξειδικεύσεων 

στην περαιτέρω φοιτητική τους πορεία και 

• τη γνωριμία των φορέων απασχόλησης με εν δυνάμει υπαλλήλους. 

 

Διάρκεια – Περίοδος Άσκησης 

 

Η ΠΑ μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και η χρονική 

της διάρκεια μπορεί να κυμαίνεται από 2 έως 4 μήνες πλήρους απασχόλησης (σε κάποιες 

περιπτώσεις μπορεί να είναι και 6 μήνες μερικής απασχόλησης). Η διάρκεια και η περίοδος 

της ΠΑ ορίζεται από τη Συνέλευση του κάθε Τμήματος. 

 

Αμοιβή Υλοποίησης – Ασφαλιστική Κάλυψη 

 

Η αμοιβή για την υλοποίηση της ΠΑ έχει οριστεί σε 260 ευρώ ανά μήνα. Η ασφαλιστική 

κάλυψη του/της φοιτητή/τριας περιλαμβάνει τον κίνδυνο εργατικού ατυχήματος και 

ανέρχεται στο 1% επί του βασικού μισθού της 12ης ασφαλιστικής κλάσης, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία, και συμπεριλαμβάνεται στην αμοιβή του/της φοιτητή/τριας, όπως αυτή 

θα καθορίζεται στη σύμβαση που θα υπογραφεί. 
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Διαδικασία Υλοποίησης (Τμήματα ΕΚΠΑ) 

 

Για να υλοποιηθεί η ΠΑ σύμφωνα με τις οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής, θα πρέπει τα 

Τμήματα να ακολουθούν επακριβώς την παρακάτω διαδικασία: 

 

Α. Θεσμοθέτηση – Εσωτερικοί Κανονισμοί  

(ΦΕΚ 4161, τ.Β΄, 2018 «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΕΚΠΑ») 

1. Η ΠΑ των φοιτητών του ΕΚΠΑ πρέπει να είναι θεσμοθετημένη ως μάθημα 

(υποχρεωτικό ή προαιρετικό). Η θεσμοθέτηση αποτέλεί το πιο βασικό κριτήριο για τη 

συνέχιση και χρηματοδότηση της πράξης μέσω ΕΣΠΑ. 

2. Τα Τμήματα οφείλουν μέσω της Συνέλευσής τους να θεσμοθετήσουν την ΠΑ ως 

μάθημα, να ορίσουν το ακαδημαϊκό εξάμηνο στο οποίο αυτή εντάσσεται, τη διάρκεια 

του, να ορίσουν πιστωτικές μονάδες, βαθμολογία και να την αναγράφουν ως μάθημα 

στον οδηγό σπουδών και στο πρόγραμμα σπουδών. 

3. Σύμφωνα με: 

(α) την απόφαση της 6ης Συνέλευσης των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης των ΑΕΙ 

και ΤΕΙ της χώρας, η οποία ορίζει το θεσμικό πλαίσιο που πρέπει να διέπει την 

ΠΑ των Ιδρυμάτων και η οποία κοινοποιήθηκε στην Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση», και 

(β) το υπ. αριθμ. 9697/21-03-2017 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση»,  

τα Τμήματα του ΕΚΠΑ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ, ορίζουν μέσω 

των Συνελεύσεων τους τα ακόλουθα:  

(i) τη διαδικασία επιλογής των πρακτικά ασκουμένων φοιτητών/φοιτητριών  

(συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης, κριτήρια επιλογής, μοριοδότηση των 

κριτηρίων, δικαίωμα ενστάσεων, χρόνος άσκησης ενστάσεων, επικύρωση 

αποτελεσμάτων, oρισμός επιτροπής ενστάσεων, κ.λπ.). 

(ii) τον τρόπο διασφάλισης της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων για την ως άνω 

διαδικασία, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και 

του Τμήματος και στους αντίστοιχους πίνακες ανακοινώσεων, λαμβάνοντας  

υπόψη σε κάθε περίπτωση τα θέματα διασφάλισης προσωπικών δεδομένων. 

(iii) τα κριτήρια επιλογής των ασκούμενων φοιτητών/φοιτητριών με τον  
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αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας σε καθένα από αυτά. (Ενδεικτικά κριτήρια  

είναι οι ελάχιστες ακαδημαϊκές απαιτήσεις - ως κριτήριο αποκλεισμού - ο μέσος  

όρος βαθμολογίας, οι πιστωτικές μονάδες, ο αριθμός μαθημάτων στα οποία έχει 

εξεταστεί επιτυχώς ο φοιτητής, μαθήματα ειδικότητας, αλλά και κοινωνικά 

κριτήρια, όπως υπαγωγή σε ειδική κοινωνική ομάδα ή εισοδηματικά κριτήρια.)  

 

Επισημάνσεις για την σύνταξη των εσωτερικών κανονισμών 

1. Να μην αναφέρεται η ΠΑ ως πρόγραμμα αλλά ως μάθημα. 

2. Στον εσωτερικό κανονισμό να καταγράφεται ο κωδικός του μαθήματος και σε ποιο 

εξάμηνο εντάσσεται. 

3. Να αναφέρονται οι επιτροπές αξιολόγησης και ενστάσεων. 

4. Τα Τμήματα που υλοποιούν και άλλες ΠΑ ως υποχρεωτικά μαθήματα (π.χ. 

Παιδαγωγικά Τμήματα) οφείλουν να εντάξουν μία από αυτές ως ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ. 

5. Ο εσωτερικός κανονισμός να είναι προσβάσιμος στο κοινό (με την ανάρτησή του στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης). 

 

Β. Διαδικασία Επιλογής Φοιτητών 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα απαιτούμενα για τη διαδικασία επιλογής φοιτητών που θα 

συμμετέχουν στην ΠΑ, τόσο από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος, όσο και από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, είναι τα εξής: 

1. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτούμενων συμμετοχής στο 

πρόγραμμα της ΠΑ (έγγραφο υπ’ αρ. πρωτ. 9697/21-03-2017 της ΕΥΔ). Η εν λόγω 

επιτροπή καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από την 

Συνέλευση του Τμήματος. 

2. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Ενστάσεων των αιτούμενων συμμετοχής στο 

πρόγραμμα της ΠΑ (έγγραφο υπ’ αρ. πρωτ. 9697/21-03-2017 της ΕΥΔ). Θα πρέπει να 

οριστούν αναπληρωματικά μέλη και για την Επιτροπή Ενστάσεων. 

3. Προσοχή: Η Επιτροπή Ενστάσεων θα πρέπει να είναι διαφορετική από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης και να εγκρίνεται από τη Συνέλευση.  

4. Ανακοίνωση των θέσεων από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. 

5. Ανάρτηση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για ΠΑ στην ιστοσελίδα του Γραφείου 

Πρακτικής Άσκησης και του Τμήματος ή και σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα κοινού 

ενδιαφέροντος. Στην ανάρτηση της πρόσκλησης θα πρέπει να αναφέρεται ρητά το 
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διάστημα υποβολής των αιτήσεων (από ... έως ...), το χρονικό διάστημα άσκησης των 

ενστάσεων, ο συνολικός αριθμός φοιτητών που θα ασκηθούν, καθώς και τα κριτήρια 

που έχει ορίσει το κάθε Τμήμα. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει η προβλεπόμενη 

σηματοδότηση του ΕΣΠΑ (http://www.elke.uoa.gr/ESPA2014_publicity.aspx). 

6. Πρωτοκόλληση όλων των αιτήσεων που θα υποβάλλονται στο πλαίσιο της πρόσκλησης. 

7. Σύνταξη πρακτικού αξιολόγησης των αιτούμενων συμμετοχής στην ΠΑ από την 

Επιτροπή Αξιολόγησης, στο οποίο θα αναφέρεται αναλυτικά η μοριοδότηση κάθε 

συμμετέχοντα/συμμετέχουσας ανά κριτήριο επιλογής και το οποίο θα υπογράφεται και 

από τα τρία μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

8. Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Μετά το πέρας 

του χρονικού διαστήματος άσκησης ενστάσεων, ανάρτηση των οριστικών 

αποτελεσμάτων - όπως θα έχουν εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος - καθώς 

επίσης και της απόφασης έγκρισης της δυνατότητας ΠΑ με τη μέθοδο της τηλεργασίας, 

σε περίπτωση που η φύση του αντικειμένου το επιτρέπει. 

Σημειώνεται ότι δεν πρέπει να διαγράφονται από τις ιστοσελίδες των Τμημάτων τα 

αποτελέσματα ή οι ανακοινώσεις που αφορούν στην ΠΑ, καθώς ενδέχεται να 

πραγματοποιηθεί έλεγχος μετά από αρκετά χρόνια. 

9. Αποστολή από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τμήματος στο Γραφείο Πρακτικής 

Άσκησης της λίστας excel με τους φοιτητές που έχουν επιλεγεί, καθώς και τους 

επιλαχόντες, αν υπάρχουν. Στη συγκεκριμένη λίστα θα αναφέρονται οπωσδήποτε τα 

εξής στοιχεία: 

• Ονοματεπώνυμο φοιτητή/φοιτήτριας 

• Πατρώνυμο 

• ΑΜ φοιτητή/φοιτήτριας 

• ΑΦΜ 

• ΑΜΚΑ 

• e-mail 

• τηλέφωνο (κινητό) 

10. Σύνταξη του εγγράφου «Αίτημα Εγκρισης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών» από το 

Γραφείο Πρακτικής και αποστολή στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τμήματος για 

υπογραφή. 

http://www.elke.uoa.gr/ESPA2014_publicity.aspx
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11. Κατάθεση στον ΕΛΚΕ του υπογεγραμμένου εγγράφου «Αίτημα Έγκρισης Άσκησης 

Πρακτικής Φοιτητών», το οποίο θα συνοδεύεται απαραίτητα από τα παρακάτω 

έγγραφα: 

• Πρόσκληση – ανάρτηση πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στην 

ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, 

• Υπογεγραμμένο πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης προσωρινών αποτελεσμάτων, 

• Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα Τμήματος και στην 

ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης,  

• Υπογεγραμμένο πρακτικό Επιτροπής Ενστάσεων (αν υπάρχουν ενστάσεις), 

• Υπογεγραμμένο πρακτικό οριστικών αποτελεσμάτων (αν μεταβληθεί ο πίνακας, 

προσωρινών αποτελεσμάτων, ως αποτέλεσμα της υποβολής ενστάσεων), 

• Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στην 

ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, 

• Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος. 

 

Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εντολών πληρωμής ή άλλων διοικητικών πράξεων (όπως είναι, 

για παράδειγμα, οι εγκρίσεις απασχόλησης), εφόσον δεν τεκμηριώνεται η πιστή τήρηση των 

ανωτέρω. 

 

Γ. Βασικές Προϋποθέσεις Προγράμματος 

1. Τουλάχιστον το 80% του προϋπολογισμού της πράξης θα πρέπει να αφορά σε δαπάνες 

αμοιβής των φοιτητών (Υποέργα 1 & 4). 

2. Το υπόλοιπο (το πολύ 20%) του προϋπολογισμού της πράξης θα πρέπει να αφορά σε 

δαπάνες υποστήριξης του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (Υποέργα 2 & 3). 

3. Σε περίπτωση που σε ένα Τμήμα δεν ασκηθεί το σύνολο του αριθμού των εγκεκριμένων 

φοιτητών/φοιτητριών, θα υπάρχει αντίστοιχη μείωση στην αμοιβή των Επιστημονικών 

Υπευθύνων και των εξωτερικών συνεργατών, έτσι ώστε να τηρείται η αναλογία 80%-

20%. Υπάρχει σχετική απόφαση με ΑΔΑ: 6Φ3546ΨΖ2Ν-5ΔΗ. 

4. Σύμφωνα με την πρόσκληση του Υπουργείου, τουλάχιστον το 55% των φοιτητών 

οφείλουν να υλοποιήσουν την ΠΑ σε επιχειρήσεις. Σε περίπτωση που δεν υλοποιηθεί ο 

συγκεκριμένος στόχος, θα υπάρχει καταλογισμός, τόσο στα υποέργα των φοιτητών, 

όσο και στα υποέργα των εξωτερικών συνεργατών. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι θα 
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πρέπει όλα τα Τμήματα, σε ποσοστό τουλάχιστον 55%, να ασκούν τους φοιτητές τους 

σε επιχειρήσεις και, αν το ποσοστό αυτό είναι μέχρι σήμερα μικρότερο του 55%, τότε 

θα πρέπει να αυξήσουν τον αριθμό των φοιτητών που κάνουν ΠΑ σε επιχειρήσεις τα 

επόμενα έτη. 

5. Η μέθοδος άσκησης με τηλεργασία είναι δυνατή, μόνο αν αυτό αποφασισθεί από τη 

Συνέλευση του Τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του κάθε γνωστικού 

αντικειμένου. Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 1331.05/04/2021, η πραγματοποίηση της ΠΑ μέσω 

τηλεργασίας θα πρέπει απαραιτήτως να πιστοποιείται και να επαληθεύεται. 

 

Διαδικασία Υλοποίησης (Φορείς) 

 

Για την πραγματοποίηση της ΠΑ, απαιτείται από τον φορέα υποδοχής να εγγραφεί στο 

πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ, το οποίο έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και υποστηρίζει την ΠΑ όλων των φοιτητών και φοιτητριών των ΑΕΙ της 

χώρας. Μετά την εγγραφή του στο σύστημα αυτό, ο φορέας οφείλει να αναρτήσει τις θέσεις 

που διαθέτει για ΠΑ. Για τη διασφάλιση της ποιότητας της ΠΑ, οι φορείς θα πρέπει να 

διαθέτουν τον απαιτούμενο χώρο και να δραστηριοποιούνται σε αντικείμενο συμβατό με το 

αντικείμενο σπουδών του εκάστοτε φοιτητή. Επίσης, ο φορέας θα πρέπει να παρέχει την 

απαραίτητη εποπτεία των ασκούμενων και να συνεργάζεται με τον/την 

επιβλέποντα/επιβλέπουσα Καθηγητή/Καθηγήτρια. 

 

Επιπλέον κριτήρια επιλογής φορέα θεωρούνται: 

• η δυναμική παρουσία στην αγορά εργασίας,  

• η δυνατότητα/προοπτική προσφοράς μόνιμης ή μερικής απασχόλησης του ασκούμενου 

μετά το τέλος της ΠΑ και 

• η προηγούμενη συνεργασία χωρίς προβλήματα, σε περίπτωση που ο φορέας υποδοχής 

έχει απασχολήσει και στο παρελθόν φοιτητές/φοιτήτριες του ΕΚΠΑ. 

 

Ο φορέας υποδοχής αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναγγείλει την έναρξη της ΠΑ του/της 

φοιτητή/φοιτήτριας μέσω της υποβολής του εντύπου Ε3.5 στο πληροφοριακό σύστημα 

ΕΡΓΑΝΗ, καθώς επίσης και τη λήξη αυτής ή τυχόν μεταβολή των όρων αυτής κατά τη διάρκεια 

ισχύος της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υπ. αρ. 40331/Δ1.13521 
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Υπουργικής Απόφασης «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων 

αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως 

Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ)» (ΦΕΚ 3520/Β/19/9/2019). 

 

Διαδικασία Υλοποίησης (Φοιτητές) 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στην ΠΑ είναι η δήλωση του αντίστοιχου μαθήματος. 

Επίσης, για την αποζημίωση και την ασφάλιση των ασκούμενων είναι απαραίτητη η ύπαρξη 

ΑΜΚΑ-ΙΚΑ, καθώς και αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού, στο οποίο θα αναγράφεται το 

ονοματεπώνυμο του ασκούμενου ως δικαιούχου. 

Επισημαίνεται ότι: 

1. Ο αριθμός ΑΜΚΑ-ΙΚΑ θα πρέπει να είναι προσωπικός (να μην εμφανίζει τον 

φοιτητή/φοιτήτρια ως έμμεσα ασφαλισμένο/η σε κάποιο γονέα). 

2. Στο αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού δεν είναι απαραίτητο να είναι πρώτος 

δικαιούχος. 

Στη συνέχεια, οι φοιτητές και φοιτήτριες προχωρούν στην αναζήτηση κατάλληλης θέσης ΠΑ 

στο σύστημα ΑΤΛΑΣ. Η δέσμευση και η ανάθεση της θέσης σε κάποιο/α φοιτητή/φοιτήτρια 

γίνεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Τα παραπάνω γίνονται ηλεκτρονικά, μέσω του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ). 

 

Υποβολή Εντύπων Έναρξης 

 

Αφού έχουν ολοκληρωθεί όλες οι παραπάνω διαδικασίες, θα πρέπει να κατατεθούν από τους 

φοιτητές τα έντυπα έναρξης στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να 

είναι σφραγισμένα και υπογεγραμμένα (με πρωτότυπη υπογραφή), να πληρούν τις 

προδιαγραφές σχετικά με τη δημοσιότητα (λογότυπα ΕΣΠΑ) και να είναι πλήρως 

συμπληρωμένα. Πιο συγκεκριμένα, τα έντυπα έναρξης είναι τα παρακάτω: 

1. Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πρακτικής, 

2. Απογραφικό Δελτίο Εισόδου, 

3. Δήλωση Φυσικού Προσώπου για Τραπεζικό Λογαριασμό, 

4. Αντίγραφο βιβλιαρίου ή τραπεζικού λογαριασμού, στο οποίο θα αναγράφεται το 

ονοματεπώνυμο του δικαιούχου. 
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Αφού κατατεθούν τα παραπάνω έγγραφα στον αρμόδιο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, 

αυτός θα πρέπει με τη σειρά του να καταθέσει το Ιδιωτικό Συμφωνητικό και τη Δήλωση 

Φυσικού Προσώπου στον ΕΛΚΕ, προκειμένου να πάρει το Ιδιωτικό Συμφωνητικό αριθμό 

πρωτοκόλλου και υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του ΕΚΠΑ. Αφού υπογραφεί το 

Ιδιωτικό Συμφωνητικό και αναρτηθεί στη Διαύγεια, θα πρέπει ο/η φοιτητής/φοιτήτρια να το 

παραλάβει και να το παραδώσει στον Φορέα Υποδοχής, προκειμένου να τον/την δηλώσει στο 

πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Αφού γίνει και η δήλωση στο ΕΡΓΑΝΗ (πριν από την 

ημερομηνία έναρξης της ΠΑ), θα πρέπει ο φοιτητής να προσκομίσει στο Γραφείο Πρακτικής 

Άσκησης το έντυπο Ε3.5 του ΕΡΓΑΝΗ. 

 

Υποβολή Εντύπων Λήξης 

 

Μετά την ολοκλήρωση της ΠΑ και εντός 30 ημερών από τη λήξη της, θα πρέπει ο/η 

ασκούμενος/η να καταθέσει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης τα παρακάτω έγγραφα: 

1. Απογραφικό Δελτίο Εξόδου, 

2. Βεβαίωση Εκτέλεσης Πρακτικής Άσκησης από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο. 

3. Βεβαίωση Εκτέλεσης Πρακτικής Άσκησης από τον Υπεύθυνο Φορέα Υποδοχής, 

4. Έκθεση επίδοσης ασκούμενου από την επόπτη του φορέα υποδοχής, 

5. Αναλυτική Έκθεση πεπραγμένων από τον φοιτητή, 

6. Αναλυτικό Ημερήσιο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων Ασκούμενου, 

7. Βεβαίωση Τηλεργασίας (κατά τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων για τη πανδημία covid-

19), 

8. Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων για τη πανδημία covid-19), 

9. Αίτημα Πληρωμής Επιστημονικού Υπευθύνου. 

Επισημαίνεται ότι το χρονικό διάστημα των 30 ημερών για την κατάθεση των 

δικαιολογητικών ενδέχεται να τροποποιείται ανάλογα με τα μέτρα που λαμβάνονται λόγω 

της πανδημίας covid-19 και τη δυνατότητα μετακίνησης. Αφού προσκομιστούν όλα τα 

παραπάνω έγγραφα στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και ελεγχθούν, θα κατατεθούν οι 

εντολές πληρωμής στον ΕΛΚΕ, προκειμένου να πιστωθούν τα χρήματα στον τραπεζικό 

λογαριασμό του/της φοιτητή/φοιτήτριας. 


