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Άρθρο 1: Γενικές Αρχές  
Οι Προπτυχιακοί Φοιτητές του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ δύνανται να 
πραγματοποιούν τη θεσμοθετημένη από το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών τους Πρακτική 
Άσκηση. Η Πρακτική Άσκηση προσφέρεται ως μάθημα Ελεύθερης Επιλογής με κωδικό μαθήματος και 
βαθμολογείται στην κλίμακα 0-10. Στην Πρακτική Άσκηση αντιστοιχούν 6 ECTS. Η βαθμολογία και τα 
αντίστοιχα ECTS σημειώνονται στο παράρτημα του πτυχίου του Φοιτητή και στην αναλυτική του 
βαθμολογία και δεν συνυπολογίζονται στη γενική βαθμολογία ούτε στο σύνολο των πιστωτικών 
μονάδων για την απόκτηση πτυχίου. 

 

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 παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος 
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 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 σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Πρύτανη 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων, Καθηγητή κ. Κ. Μπουραζέλη 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 ιδρύματός 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 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 Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΔΑ: ΩΤ0Δ46ΨΖ2Ν-ΩΞΑ) για την 
Πρακτική Άσκηση Φοιτητών που διενεργείται με επιχορήγηση μέσω Προγραμμάτων ΕΣΠΑ. 
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  

Για τη διασφάλιση των ακαδημαϊκών κριτηρίων αξιολόγησης και της σύννομης λειτουργίας του 
Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του ΕΚΠΑ, ορίζονται τα ακόλουθα:  

Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθορίζει τα 
ακαδημαϊκά κριτήρια αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης. Για την ορθή λειτουργία της Πρακτικής 
Άσκησης τη γενική μέριμνα φέρει το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Συνεπικουρείται δε 
από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο της παροχής συμβουλών και τεχνογνωσίας, 
εφόσον αυτό ζητηθεί από το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα 
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ενημερώνει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για τον αριθμό των 
Φοιτητών που εκπονούν Πρακτική Άσκηση ετησίως στο Τμήμα, ώστε να τηρούνται συγκεντρωτικά 
στατιστικά στοιχεία των Φοιτητών στο ΕΚΠΑ.  



Η Συνέλευση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ορίζει έναν διδάσκοντα ως 
Επιστημονικό Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης και έναν διδάσκοντα ως αναπληρωτή του σε περίπτωση 
κωλύματος του πρώτου. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης έχει την ακαδημαϊκή 
επίβλεψη και τον συντονισμό των συμβαλλόμενων μερών σε συνεργασία με τον Πρόεδρο (και τους 
Διευθυντές Τομέων) για την εκάστοτε Πρακτική Άσκηση που τελείται υπό την αιγίδα του Τμήματος 
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.  

Το Ακαδημαϊκό Τμήμα συνάπτει τετραμερή σύμβαση υπό τον τίτλο: «Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πρακτικής 
Άσκησης Φοιτητών ΕΚΠΑ-Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας» (ή αλλιώς Ιδιωτικό 
Συμφωνητικό) με τον εκάστοτε Φορέα υποδοχής που απασχολεί Φοιτητές του Τμήματος Γερμανικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας στο πλαίσιο του Προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης (το πρότυπο σχέδιο 
Ιδιωτικού Συμφωνητικού συντάσσεται και διανέμεται στα Τμήματα από το Γραφείο Πρακτικής 
Άσκησης).  

Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό υπογράφεται από τα τέσσερα συμβαλλόμενα μέρη (Επιτροπή Ερευνών του 
ΕΚΠΑ - Επιστημονικό Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης - Φορέα υποδοχής - Φοιτητή). Τα πρωτότυπα 
αντίτυπα κατατίθενται στον εκάστοτε Φοιτητή, στον Φορέα υποδοχής με προσαρτημένο τον Εσωτερικό 
Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και στον 
Επιστημονικό Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης, ενώ το τέταρτο πρωτότυπο αντίτυπο κρατείται στο αρχείο 
του ΕΛΚΕ.  

Για την Πρακτική Άσκηση που θα εκπονηθεί μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ μετά τη δημοσίευση του 
παρόντος, τα Ιδιωτικά 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, μόνο ως προς το σκέλος των ακαδημαϊκών 
κριτηρίων και των γενικών ασφαλιστικών καλύψεων, ελλείψει άλλων.  

Επιπροσθέτως, διευκρινίζεται ότι τα Συμφωνητικά Πρακτικής Άσκησης που έχουν ήδη εκτελεσθεί ή 
εκτελούνται ΜΕΣΩ προγραμμάτων ΕΣΠΑ διατηρούν την ισχύ τους [σύμφωνα την υπ' αριθμ. Κοιν. Υπ. 
Απ. 679/22/08/96, 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:ΩΤ0Δ46ΨΖ2Ν-
ΩΞΑ)], μέχρι και την ολοκλήρωση της διενεργηθείσας ή ήδη διενεργούμενης Πρακτικής Άσκησης.  

 

Άρθρο 3: Ορισμός ακαδημαϊκών απαιτήσεων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών  

Η Πρακτική Άσκηση απευθύνεται σε Φοιτητές 3ου και 4ου έτους, καθώς και σε Φοιτητές «επί πτυχίω», 
με την προϋπόθεση να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον έντεκα (11) μαθήματα του 
Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Οι Φοιτητές ΑΜΕΑ επιλέγονται κατά προτεραιότητα, χωρίς 
μοριοδότηση, εφόσον α) είναι Φοιτητές 3ου, 4ου έτους ή «επί πτυχίω» και β) έχουν εξεταστεί επιτυχώς 
σε τουλάχιστον 11 μαθήματα (βλ. Άρθρο 4). Ισχύει και για αυτούς η προϋπόθεση της επιτυχούς 
εξέτασης σε ένα από τα υποχρεωτικά μαθήματα Διδακτικής (βλ. Άρθρο 4), εφόσον επιθυμούν να 
εκπονήσουν Πρακτική Άσκηση σε σχολικές μονάδες.  

Στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό ορίζονται ρητά η συνολική διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης, η ημερήσια και 
εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, το ύψος της αμοιβής του Φοιτητή, οι ακαδημαϊκές και εργασιακές 
απαιτήσεις και οι ανάλογες υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών, το αντικείμενο της εργασίας στο 
πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου της Πρακτικής Άσκησης, οι συναφείς με το αντικείμενο 
εργασιακές απαιτήσεις και τα επιθυμητά αποτελέσματα.  

Η επίβλεψη του Φοιτητή γίνεται από υπάλληλο του Φορέα ο οποίος πρέπει να ικανοποιεί 

συγκεκριμένα κριτήρια επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής εμπειρίας στο υπόψη γνωστικό 



αντικείμενο, σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος 

Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. 

 
Άρθρο 4: Διαδικασία επιλογής Φοιτητών  
Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται βάσει των εξής τριών κριτηρίων:  
 
α. Τεκμηρίωση γνωστικών αντικειμένων (Μ) 

Τεκμηριώνεται μία κατ’ ελάχιστον εξοικείωση του υποψηφίου με τα γνωστικά αντικείμενα του 
Τμήματος. Επιτυχής εξέταση τουλάχιστον έντεκα (11) μαθημάτων του Προπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών. Κάθε επιτυχώς ολοκληρωμένο μάθημα μοριοδοτείται με μία (1) 
μονάδα μέχρι συνολικά έντεκα (11) μονάδες.  
 

β. Εξάμηνο φοίτησης (Ε)  
Καταγράφεται και μοριοδοτείται το εξάμηνο φοίτησης σύμφωνα με την παρακάτω βαθμολογική 
κλίμακα:  

 

 Ε΄ = 5 βαθμοί (β)  

 Στ΄= 6 β.  

 Ζ΄ = 7 β.  

 Η΄ = 8 β.  

 Πάνω από το Η΄ εξάμηνο = 9 β.  

 
Ευνοούνται οι Φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων λόγω της άμεσης ανάγκης τους να εισαχθούν στην 

αγορά εργασίας. 

γ. Βαθμολογία στα μαθήματα Γλώσσας (Γ):  
Η επιτυχής παρακολούθηση εκάστου εξαμηνιαίου μαθήματος Πρακτικής Γλωσσικής Άσκησης 
SPR1, SPR2, SPR3 μοριοδοτείται με μία (1) μονάδα  έως συνολικά τέσσερις (3) μονάδες και το 
μάθημα και SPR4 με δύο (2) μονάδες.  
 
Η επιτυχής παρακολούθηση στα πιο πάνω μαθήματα δεν συνιστά προϋπόθεση για τη 
συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση. Τεκμηριώνεται το επίπεδο γλωσσομάθειας των υποψηφίων 
ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του εκάστοτε φορέα.  

 
  



 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Κριτήριο Α:  
Τεκμηρίωση γνωστικών 
αντικειμένων (Μ) 

Ελάχιστος αριθμός επιτυχώς ολοκληρωμένων μαθημάτων: έντεκα (11) 

Κάθε μάθημα μοριοδοτείται με μία (1) μονάδα. 

Μέγιστη μοριοδότηση 11 μονάδες.  

Η τεκμηρίωση γνωστικών αντικειμένων αποτελεί κριτήριο 
αποκλεισμού. 

Κριτήριο Β:  
Εξάμηνο φοίτησης (Ε) 

 Ε΄ = 5 βαθμοί (β)  

 Στ΄= 6 β.  

 Ζ΄ = 7 β.  

 Η΄ = 8 β.  

 Πάνω από το Η΄ εξάμηνο = 9 β. 

Κριτήριο Γ:  
Βαθμολογία στα 
μαθήματα Πρακτικής 
Γλωσσικής Άσκησης (Γ) 

κάθε επιτυχώς εξεταζόμενο εξαμηνιαίο μάθημα μοριοδοτείται με μία 
(1) μονάδα και το μάθημα SPR4 με δύο (2) μονάδες 

Μέγιστη μοριοδότηση: 5 μονάδες  

Η βαθμολογία ΠΓΑ δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού. 

 
Σύνολο βαθμολογίας κατάταξης = (Μ)+(Ε)+(Γ) 

 
Προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης σε σχολικές μονάδες είναι η επιτυχής 
εξέταση σε ένα από τα υποχρεωτικά μαθήματα Διδακτικής, συγκεκριμένα:  
DGB 47: Εκμάθηση Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας  
DGC 48: Θεωρία και Πρακτική της Μετάφρασης 
DGD 50: Θεωρίες Μάθησης και Μέθοδοι Διδασκαλίας της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας 
DGD 51: Ανάλυση και Σχεδιασμός Διδακτικού Υλικού 
DGD 52: Σχεδιασμός και Οργάνωση Μαθημάτων 
DGD 53: Αξιολόγηση Γλωσσικής Κατάρτισης και Διδασκαλίας 
DGD 54: Νέες Τεχνολογίες στην Εκμάθηση της Ξένης Γλώσσας 
DGD 55: Η Γερμανική ως Δεύτερη Ξένη Γλώσσα 
DGD 56: Η Διδασκαλία της Γερμανικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
DGD 57: Ανάπτυξη Γραπτών Δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας 
DGD 58: Ανάπτυξη Προφορικών Δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας 
DGD 59: Ανάπτυξη Δραστηριοτήτων Διαμεσολάβησης στη διδασκαλία της Γερμανικής ως Ξένης 
Γλώσσας 
DGD 60: Ανάπτυξη Γραμματικής Ικανότητας στη διδασκαλία της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας 
DGD 61: Ανάπτυξη Λεξιλογικής Ικανότητας στη διδασκαλία της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας 
DGD 62: Ανάπτυξη Φωνολογικής Ικανότητας στη διδασκαλία της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας 



DGD 63: Ανάπτυξη Πραγματολογικής Ικανότητας στη διδασκαλία της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας 
DGD 64: Ανάπτυξη Κοινωνιογλωσσολογικής Ικανότητας στη διδασκαλία της Γερμανικής ως Ξένης 
Γλώσσας 
 
Άρθρο 5: Εκπόνηση, Αξιολόγηση και Βαθμολόγηση της Πρακτικής Άσκησης  
Η προκήρυξη του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Γραφείου 

Πρακτικής Άσκησης (ΓΡΑΠΑΣ) και του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Οι Φοιτητές 
που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα συμπληρώνουν ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος στην παρακάτω διεύθυνση https://eprotocol.uoa.gr/aitisi/praktikiaskisiespa/.  

Ο Φορέας υποχρεούται να αναγγείλει την Πρακτική Άσκηση στις αρμόδιες υπηρεσίες.  

Κατά την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, οι Φοιτητές υποχρεούνται να συμπληρώσουν και να 
προσκομίσουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΕΚΠΑ τα δικαιολογητικά όπως προβλέπονται από 
την προκήρυξη.  

Οι Φοιτητές πρέπει να τηρούν τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησής τους, όπως έχουν 
συμφωνηθεί με τον εκάστοτε φορέα και να ενημερώνουν τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Πρακτικής 
Άσκησης του Προγράμματος για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή πρόβλημα προκύπτει κατά την 
απασχόλησή τους στον φορέα.  

Η επιτυχής ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης τεκμηριώνεται με την προσκόμιση τεσσάρων (4) 
Παραδοτέων:   

1. Βεβαίωση εκτέλεσης της Πρακτικής Άσκησης υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον Φορέα,  

2. Βεβαίωση εκτέλεσης της Πρακτικής Άσκησης υπογεγραμμένη από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο 
Πρακτικής Άσκησης,  

3. Έκθεση Αξιολόγησης του Φοιτητή από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης του Φορέα,  

4. Έκθεση Πεπραγμένων του Φοιτητή.   

 

Η επιτυχής ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης βαθμολογείται με 5/10. Η βαθμολόγηση που 
σχετίζεται με το υπόλοιπο 5/10 εξάγεται από την αξιολόγηση των Παραδοτέων 3 και 4, όπως 
αναφέρονται πιο πάνω. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης καταθέτει στη Συνέλευση του 
Τμήματος τις βαθμολογίες των Φοιτητών (βλ. Άρθρο 2) καθώς και την Έκθεση Πεπραγμένων του 
Προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης.  

 
Άρθρο 6: Αποζημίωση και Ασφαλιστικές καλύψεις  
Εργοδότης του Προγράμματος είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠΑ. 
Προβλέπεται αποζημίωση των Φοιτητών η οποία εξαρτάται από τη διαθέσιμη χρηματοδότηση του 
Προγράμματος, καθώς και ασφαλιστική κάλυψη έναντι εργατικού ατυχήματος η οποία ισούται με 
10,11 ευρώ ανά μήνα (ήτοι το 1/12 της τελευταίας ασφαλιστικής κλάσης).  
Ως προς την ασφαλιστική κάλυψη των Φοιτητών κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης, ισχύουν οι 
ακόλουθες διατάξεις:  

 Άρθρο 53 ν. 4009/2011 (όπως η 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 

https://eprotocol.uoa.gr/aitisi/praktikiaskisiespa/


ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με 
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 ν. 2640/1998:  

«Στις διατάξεις της παρ. 2 του Άρθρου 10 του ν. 2217/1994(ΦΕΚ 83 Α) υπάγονται όλα τα Α.ΕΙ. 
των οποίων οι Φοιτητές, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους, πραγματοποιούν Πρακτική 
Άσκηση».  

 Άρθρο 10 παρ. 2 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 ΙΚΑ μόνο για τον κίνδυνο του ατυχήματος».  

 

Άρθρο 7: Δικαίωμα και Διαδικασία Ενστάσεων 
 
Όσες αιτήσεις υποβάλλονται εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τα οριζόμενα των Άρθρων 1 έως και 4 του 
παρόντος, ελέγχονται για την πληρότητά τους από Επιτροπή Αξιολόγησης, τα μέλη της οποίας ορίζονται 
από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Η Επιτροπή καταγράφει και μοριοδοτεί τα επιμέρους 
δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα του Άρθρου 4 του παρόντος και συντάσσει Προσωρινό 
Πίνακα Κατάταξης, τον οποίο αναρτά στην ιστοσελίδα του Προγράμματος και του Τμήματος.  
 
Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη Ένσταση κατά του Προσωρινού Πίνακα 
Κατάταξης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή του  
στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο https://eprotocol.uoa.gr/aitisi/praktikiaskisiespa/. Μετά την πάροδο της 
αποκλειστικής προθεσμίας καμία ένσταση δεν γίνεται δεκτή. 
 
Μετά τον επανέλεγχο του Προσωρινού Πίνακα Ενστάσεων από την Επιτροπή Ενστάσεων, καταρτίζεται 
ο Τελικός Πίνακας Αξιολόγησης, ο οποίος υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος προς 
επικύρωση και εν συνεχεία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος και του Τμήματος. 
 

 

https://eprotocol.uoa.gr/aitisi/praktikiaskisiespa/

