
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

 

         ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  

 

 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ- ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
 

1. Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης  

Κατά τη διάρκεια των Προπτυχιακών τους Σπουδών, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 

του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν, μετά το 

πέρας του τρίτου έτους σπουδών, στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του 

Τμήματος. 

Μέσω του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να 

εργαστούν για ένα μικρό χρονικό διάστημα (2 μήνες) σε έναν φορέα απασχόλησης 

σχετικό με το αντικείμενο σπουδών αλλά και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τους. Η 

συμμετοχή αυτή τους δίνει την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το εργασιακό 

περιβάλλον και να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες αξιοποιώντας το θεωρητικό 

υπόβαθρο που έχουν λάβει κατά τη διάρκεια των μέχρι τώρα σπουδών τους. Μέσω 

της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές/τριες του Τμήματος δύνανται να βελτιώσουν το 

ανθρώπινο κεφάλαιο τους και να αποκτήσουν ενδιαφέρουσες εμπειρίας για τη 

μετέπειτα σταδιοδρομία τους.  

Ουσιαστικά, η πρακτική άσκηση αποτελεί ένα πεδίο προχωρημένης μάθησης στο 

επίπεδο του εργασιακού περιβάλλοντος. Μέσω της εργασιακής εμπειρίας ο/η 

φοιτητής/τρια πέρα από το να διευρύνει τον ορίζοντα των σπουδών του αναπτύσσει 

πρόσθετες δεξιότητες οι οποίες θα του/της φανούν χρήσιμες στον εργασιακό του/της 

βίο. Η πρακτική άσκηση αντιστοιχεί με  δύο (2) μαθήματα ΥΕΠ και έχει κωδικό 

ΠΡΑΚ600.  

Με την ανάληψη εργασιακού ρόλο και συγκεκριμένων καθηκόντων ερχόμαστε πιο 

κοντά στις απαιτήσεις και στις ανάγκες του επαγγέλματος και κατανοούμε τις 

προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. 

2. Δικαίωμα συμμετοχής 

Η πρακτική άσκηση απευθύνεται αποκλειστικά στους  προπτυχιακούς φοιτητές/τριες 

του Τμήματος οι οποίοι/οποίες έχουν ολοκληρώσει το 2ο έτος και δεν έχουν ασκηθεί 

με αμοιβή στο παρελθόν. Ο/Η φοιτητής/τρια μπορεί να συμμετάσχει αποκλειστικά 

μια φορά στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, είτε με κονδύλια ΕΣΠΑ είτε με 

άλλους πόρους. 

  



 

3. Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 

 

Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης:  

 Το βιογραφικό του/της φοιτητή/τριας βελτιώνεται και καθίσταται πιο 

ελκυστικό στην αγορά εργασίας. 

 Αναπτύσσονται δεξιότητες και εργασιακές εμπειρίες που θα μπορούν να 

αξιοποιηθούν στο μέλλον.  

 Ο/Η φοιτητής/τρια έρχεται επαφή με ένα εξειδικευμένο αντικείμενο το οποίο 

μπορεί να οδηγήσει στην επιλογή του κατάλληλου μεταπτυχιακού 

προγράμματος σπουδών . 

 Συλλέγονται εμπειρίες μέσω της συναναστροφής με πρόσωπα που βρίσκονται 

χρόνια στον εργασιακό χώρο. 

 Υπάρχει η πιθανότητα πρόσληψης στο φορέα μετά το πέρας της πρακτικής. 

 Αξιοποιείται το θεωρητικού υπόβαθρου που έχει αποκτήσει ο φοιτητής κατά 

τη διάρκεια των σπουδών του και ενισχύονται οι γνώσεις που έχει αποκτήσει. 

 

3A. Κριτήρια Επιλογής με βάση την απόφαση της ΓΣ 149/16-2-2016  
 

«4. Τα κριτήρια επιλογής ασκούμενων φοιτητών και φοιτητριών στο ΠΠΑ του 

Τμήματος παραμένουν ως έχουν. Συγκεκριμένα: 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές και φοιτήτριες 3ου, 4ου ή και μεγαλύτερου 

έτους του Τμήματος που έχουν περατώσει τις βασικές τους υποχρεώσεις (επιτυχής 

ολοκλήρωση Υποχρεωτικών Μαθημάτων).   

Η επιλογή των ασκουμένων φοιτητών και φοιτητριών γίνεται από την τριμελή 

Επιτροπή του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης βάσει των κάτωθι κριτηρίων:  

- Υποβολή εμπρόθεσμης Αίτησης (στην οποία επισυνάπτεται και βιογραφικό 

σημείωμα) 

- Αναλυτική βαθμολογία ( από την οποία προκύπτει ο αριθμός των ΥΠΟ που 

έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς και ο Μ.Ο. βαθμολογίας). 

- Συνέντευξη. 

Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτούντες φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν 

ολοκληρώσει όλα τα ΥΠΟ μαθήματα είναι περισσότεροι από τις, προς πλήρωση, 

θέσεις λαμβάνεται κυρίως υπόψη το κριτήριο 2 (Μ.Ο. βαθμολογίας). Το ίδιο ισχύει  

και στην περίπτωση, στην οποία οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τα ΥΠΟ είναι 

λιγότεροι από τις προκηρυχθείσες θέσεις και συνακόλουθα η Επιτροπή εξετάζει και 

τις υποψηφιότητες όσων χρωστούν 1 ΥΠΟ για τις υπόλοιπες θέσεις».   

 
 

3Β. Θέσπιση ποσοτικοποιημένων κριτηρίων και άλλες προσθήκες.  

 

3.Β.1. ΝΕΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ ΤΡΙΩΝ (με βάση την απόφαση της Γ.Σ. 175/14-

11-2018, που ισχύουν έκτοτε)  

 
Βαθμολόγηση (maximum 100).  

1. Ολοκλήρωση ΥΠΟ Μαθημάτων: 70% (maximum 70 μόρια)  

Συγκεκριμένα: Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα ΥΠΟ μαθήματά 

τους, λαμβάνουν 70 μόρια. Οι φοιτητές που χρωστούν ένα ΥΠΟ, λαμβάνουν 30 



 

μόρια.  Όσοι και όσες χρωστούν 2 ΥΠΟ λαμβάνουν 10 μόρια. Οι υπόλοιποι/ ες 

υποψήφιες δεν λαμβάνουν κανένα μόριο.  

2. Μ.Ο. βαθμολογίας: 20% (maximum 20 μόρια) 

Συγκεκριμένα: ο Μ.Ο. βαθμολογίας κάθε υποψήφιου/ ας διπλασιάζεται και το 

αποτέλεσμα αποτελεί και τον αριθμό των μορίων  που λαμβάνουν   

3. Παρουσία και επίδοση στη συνέντευξη: 10% (maximum 10 μόρια) 

Συγκεκριμένα: η παρουσία στην συνέντευξη είναι υποχρεωτική. Πρόκειται για on/ off 

κριτήριο και συνακόλουθα αν κάποιος/ α υποψήφιος/ α δεν προσέλθει στη 

συνέντευξη , αποκλείεται και δεν μπορεί να συμμετάσχει στην Πρακτική Άσκηση. Η 

επίδοση στη συνέντευξη βαθμολογείται από το 1 έως το 10 και η βαθμολογία 

αποτελεί και τον αριθμό των μορίων (maximum 10).  

 

3.Β.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:  

Οι υποψήφιοι ασκούμενο/ες φοιτητές/ τριες, που συγκεντρώνουν την μεγαλύτερη 

βαθμολογία επιλέγονται για Πρακτική Άσκηση, μέχρις ούτω πληρωθεί ο αριθμός των 

προκηρυχθέντων θέσεων. Εξ αυτών οι έχοντες τη μεγαλύτερη βαθμολογία 

τοποθετούνται στον 1ο Φορέα Επιλογής τους, ενώ οι υπόλοιποι/ ες τοποθετούνται στη 

2η ή 3η προτίμηση, ανάλογα με τη βαθμολογία τους.  

Οι αιτήσεις των υποψήφιων ασκούμενων κατατίθενται στη Γραμματεία του 

Τμήματος και λαμβάνουν αριθμό Πρωτοκόλλου.  

Η θεσπισμένη Επιτροπή της Πρακτικής Άσκησης (Βάλια Αρανίτου- ΕΥ ΠΠΑ, Ήβη 

Μαυρομούστακου και Νίκος Παπαδάκης) συνεχίζει να έχει μεταξύ άλλων και την 

αρμοδιότητα της αξιολόγησης των αιτήσεων και της επιλογής των ασκούμενων 

φοιτητών- φοιτητριών.  

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Τμήματος, οι 

υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν ενστάσεις 

εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών.  

Θεσπίζεται και Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία αποτελείται από τα κάτωθι Μέλη 

ΔΕΠ του Τμήματος:   

1. Ευθύμιος Παπαβλασόπουλος  Επίκουρος Καθηγητής  

2. Ιωάννης Καραγιάννης       Επίκουρος Καθηγητής  

3. Δημήτρης Κοτρόγιαννος   Καθηγητής  

 

Μετά και την εξέταση τυχόν ενστάσεων και την απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων, 

ο Πίνακας των ασκούμενων φοιτητών οριστικοποιείται από την Επιτροπή του ΠΠΑ 

και υποβάλλεται στη Συνέλευση του Τμήματος, προς έγκριση.   

 

4. Σημεία προσοχής κατά την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος 
 

Ανάλογα με τον  φορέα που θα επιλέξει να ασκηθεί ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να 

προσέξει τα εξής σημεία:  

 Την ημερομηνία έναρξης και λήξης της πρακτικής άσκησης.  

 Το ωράριο της άσκησης. 

 Το αντικείμενο να είναι σχετικό με τις σπουδές του/της και να μην 

απασχολείται σε εργασίες άσχετου αντικειμένου . 

 Το ντύσιμο του/της. 

 Ποιος θα είναι ο επόπτης του στον φορέα υποδοχής. 

 Να οργανώνει σωστά το χρόνο και τον φόρτο της εργασίας.  



 

 Να αναπτύξει σωστή εργασιακή συμπεριφορά και να σέβεται τους 

συνάδελφους, τα αντικείμενα και το χώρο εργασίας.  

 Να συλλέξει στοιχεία επικοινωνίας από ανθρώπους του εργασιακού χώρου 

και να αναπτύξει διασυνδέσεις οι οποίες θα του φανούν χρήσιμες μελλοντικά.  

 Να ακούει, να ρωτά και να συμμετέχει ενεργά σε όλα τα αντικείμενα της 

εργασίας.  

 Να αναφέρει τυχόν προβλήματα και συγκρούσεις στον εργασιακό 

επιβλέποντα και το στέλεχος του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης αν και όταν 

αυτό χρειάζεται.  

5. Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό 

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει η δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό, μέσω 

του ΠΠΑ. Ο φοιτητής μπορεί να ασκηθεί στο εξωτερικό αποκλειστικά μέσω του 

προγράμματος ERASMUS+. 

6. Αίτηση για Πρακτική Άσκηση 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα 

Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για 

Πρακτική Άσκηση  υποβάλλοντας αίτηση στις προβλεπόμενες ημερομηνίες που 

ορίζονται κάθε έτος στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτάται στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος 

(http://political.soc.uoc.gr/el/news/category/413/anakoinwseis-grammateias-gia-

proptyxiakoys). 

Προσοχή: Υπάρχει συγκεκριμένη περίοδος υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα 

Πρακτικής Άσκησης. Για όσους φοιτητές συμμετέχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής 

Άσκησης μέσω επιχορήγησης των φορέων θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες 

της εκάστοτε ανακοίνωσης.  

7. Διάρκεια Πρακτικής Άσκησης 

Η διάρκεια του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης είναι 2 μήνες πλήρους 

απασχόλησης (πενθήμερο – οκτάωρο). Δεν υπάρχει η δυνατότητα μερικής 

απασχόλησης. 

8. Άδεια κατά την Πρακτική Άσκηση 

Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης οι ασκούμενοι δε 

δικαιούνται άδεια. Δικαιολογούνται μόνο οι επίσημες αργίες. Επίσης, παρέχεται 

φοιτητική άδεια μόνο κατά την ημέρα της εξέτασης. 

9. Έναρξη Πρακτικής Άσκησης 

Η περίοδος Πρακτική Άσκησης κάθε φοιτητή είναι διαφορετική. Καθυστερήσεις 

στην έναρξη της πρακτική άσκησης συνήθως συνδέονται με την διαθεσιμότητα του 

φορέα να υποδεχθεί ασκούμενους. Ο κάθε φοιτητής θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά από 

το ΓΠΑ όταν είναι έτοιμος ο φορέας του να τον δεχθεί.  



 

Το ΠΚ όρισε την περίοδο 01.10.2018-31.10.2022 ως το χρονικό διάστημα εντός του 

οποίου θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση. Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα 

Πολιτικής Επιστήμης έχει ορίσει την περίοδο από 01.07- 31.08 ως περίοδο πρακτικής 

άσκησης.  

 

10. Διακοπή συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 

Δεν υπάρχει δυνατότητα διακοπής της συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής 

Άσκησης και συνέχιση της σε άλλη περίοδο. Επίσης δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής 

φορέα υποδοχής εφόσον ο φοιτητής έχει ήδη ξεκινήσει να ασκείται.  

11. Συμφωνητικό Συνεργασίας  

Πρόκειται για ένα συμφωνητικό ανάμεσα στο ΠΚ και τον φοιτητή. Ο ασκούμενος 

προμηθεύεται την φόρμα του Συμφωνητικού Συνεργασίας από το ΓΠΑ και τη 

συμπληρώνει σε τέσσερα αντίτυπα αναγράφοντας τα προσωπικά στοιχεία του. Εν 

συνεχεία παραδίδει τα τέσσερα αντίτυπα στο Γραφείο Πρακτικής Άσκηση. Η 

διαδικασία αυτή πρέπει να γίνει το αργότερο  έως (10) ημέρες μετά από τη ημέρα 

έναρξης της πρακτικής.  

Εάν δεν κατατεθεί το Συμφωνητικό Συνεργασίας Φοιτητή το αργότερο 10 ημέρες από 

την έναρξη της πρακτικής άσκησης, τότε δεν μπορεί να ξεκινήσει η πρακτική 

άσκηση.  

 

12. Φορέας καταβολής αμοιβής 

Η πληρωμή του φοιτητή γίνεται μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Πρακτικής 

Άσκησης από τον ΕΛΚΕ/ΠΚ και αφού έχει προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έντυπα 

εντός των προθεσμιών που έχουν τεθεί (η προθεσμία υποβολής των εντύπων 10 

ημέρες μετά την λήξη της πρακτικής άσκησης.  

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΠΚ»  υλοποιείται στο πλαίσιο των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση» & «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» 

και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 

ΕΣΠΑ 2014-2020 και από Εθνικούς Πόρους. 

Η μηνιαία αποζημίωση του φοιτητή ορίζεται στα 230 ευρώ. Η καταβολή της γίνεται 

μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης και εφόσον ο ασκούμενος έχει 

προσκομίσει εγκαίρως όλα τα απαιτούμενα έγγραφα.  

13. Προσωπικός τραπεζικός λογαριασμός  

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης καταβάλει την αποζημίωση του ασκούμενου σε τραπεζικό 

λογαριασμό στον οποίο είναι δικαιούχος. Δεν έχει σημασία εάν ο ασκούμενος είναι 

πρώτος δικαιούχος στο τραπεζικό λογαριασμό. Όσοι δεν είναι δικαιούχοι σε κάποιο 

τραπεζικό λογαριασμό τότε θα πρέπει να ανοίξουν οπωσδήποτε σε οποιαδήποτε 

τράπεζα.  



 

14. Ασφάλιση στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 

Όσοι επιλεγούν να συμμετάσχουν πρέπει υποχρεωτικά να αποκτήσουν άμεσα και 

ΠΡΙΝ ξεκινήσουν την πρακτική, Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ.  

Υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη του φοιτητή στο χώρο εργασίας (ΙΚΑ) έναντι 

ατυχήματος την οποία καλύπτει εξ’ ολοκλήρου ο ΕΛΚΕ/ΠΚ. Αυτή η ασφαλιστική 

κάλυψη δεν θίγει όσους είναι ασφαλισμένοι από τους γονείς τους κλπ. 

15. Σύστημα Άτλας (Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης 

Φοιτητών ΑΕΙ) 

 Το σύστημα «Άτλας» 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. Παράλληλα 

προσφέρει σφαιρική ενημέρωση σε θέματα που άπτονται της αγοράς εργασίας και 

των πρώτων βημάτων των φοιτητών σε αυτή. 

Υποχρεωτικά όσοι έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής 

άσκησης, θα πρέπει με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης να 

εγγραφούν στο Σύστημα Άτλας, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που έχουν για το 

Πανεπιστήμιο (Μy Studies). Όσοι δεν εγγραφούν, δεν μπορούν να ασκηθούν. 

Επίσης, στην περίπτωση που οι φοιτητές ή οι φοιτήτριες επιθυμούν να προτείνουν οι 

ίδιοι κάποιο φορέα αυτός θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι εγγεγραμμένος στο 

Σύστημα Άτλας. 

 

16. Ατομικός Φάκελος Παραδοτέων Φοιτητή   

 

Όταν ο φοιτητής ολοκληρώσει την άσκηση του και εντός το αργότερο 10 ημερών, θα 

πρέπει να καταθέσει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, τον Ατομικό Φάκελο 

Καταβολής Αποζημίωσης. Ο Φάκελος θα πρέπει να περιέχει οπωσδήποτε τα εξής 

πέντε έγγραφα: 

i. Προσωπική Έκθεση Ασκούμενου. Ο ασκούμενος συντάσσει έκθεση με την 

εμπειρία της πρακτικής του άσκησης και την καταθέτει υπογεγραμμένη μέσα 

στο Φάκελο του. 

ii. Δελτίο αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης. Ο ασκούμενος το προμηθεύεται 

ηλεκτρονικά από το ΓΠΑ, το καταθέτει στον επιβλέποντα του στον φορέα 

υποδοχής και το παραλαμβάνει συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και 

σφραγισμένο για να το συμπεριλάβει στο Φάκελο του. 

iii. Βεβαίωση Περάτωσης Πρακτικής. Ο ασκούμενος την προμηθεύεται 

ηλεκτρονικά από το ΓΠΑ, την καταθέτει στον φορέα υποδοχής και την 

παραλαμβάνει συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη για να την 

συμπεριλάβει στο Φάκελο του. 

iv. Ημερολόγιο Πρακτικής Άσκησης. Ο ασκούμενος το προμηθεύεται 

ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του ΓΠΑ, το οποίο συμπληρώνει 

εβδομαδιαίως και στο τέλος κάθε εβδομάδας υπογράφεται από τον  



 

επιβλέποντα του στον φορέα και με τη λήξη της πρακτικής του το 

συμπεριλαμβάνει στο Φάκελο του 

v. Στοιχεία Συμμετέχοντα Φορέα. Ο ασκούμενος προμηθεύεται ηλεκτρονικά από 

το ΓΠΑ, το καταθέτει στον επιβλέποντα του στον φορέα υποδοχής και το 

παραλαμβάνει συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο για να το 

συμπεριλάβει στο Φάκελο του. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο Φάκελος κατατίθεται πλήρης και εμπρόθεσμα με ευθύνη του 

ασκούμενου. Εάν φάκελος δεν κατατεθεί πλήρης (και τα πέντε  έγγραφα) ή 

κατατεθεί εκπρόθεσμα, το ΠΚ δεν θα καταβάλει την αποζημίωση του ασκούμενου. 

 

17. Όλα τα έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν ώστε να καταβληθεί η αμοιβή 

i. Προσωπική Έκθεση Ασκούμενου  

ii. Έκθεση Επιβλέποντα  

iii. Βεβαίωση Περάτωσης Πρακτικής  

iv. Δελτίο αξιολόγησης πρακτικής Άσκησης 

v. Στοιχεία συμμετέχοντα Φορέα 

18. Περίπτωση μη καταβολή αμοιβής 

Αυτό θα συμβεί μόνο στη περίπτωση που δεν κατατεθούν ο Ατομικός Φάκελος 

Αποζημίωσης (βλ. ενότητα 17). 

 

19. Δεοντολογία 

Σε περίπτωση που ασκούμενος παραβιάσει κανόνες δεοντολογίας τότε το Τμήμα 

Πολιτικής Επιστήμης  θα προχωρήσει σε ανάκληση του ασκούμενου και διακοπή της 

πρακτικής άσκησης.                                                       
 

    

 

 

 

 


