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Στο Μαρούσι σήμερα, 27-01-2021 ημέρα Τετάρτη, η Διοικούσα Επιτροπή της 
ΑΣΠΑΙΤΕ που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 105277/Ζ1/2020 (ΦΕΚ 650/τ. 

ΥΟΔΔ/19-8-2020) Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152/τ. Α’) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και άλλες 
διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτού, «Ίδρυση Ανώτατης Σχολής 

Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ», 
πραγματοποίησε Συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της 

Γεωργίου Χατζαράκη. 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα όλα τα Μέλη και πήραν μέρος με 
τηλεδιάσκεψη, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της 

εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, οι:  
 

1. Γεώργιος Χατζαράκης, Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ, ως Πρόεδρος. 
2. Σπυρίδων Πανέτσος, Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ, ως Αντιπρόεδρος  

3. Παναγιώτα Παπαδιαμαντάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ως Μέλος 

4. Δημήτριος Ανέστης, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως 

Μέλος 
5. Αθανάσιος Ζήσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ, ως Μέλος. 

 
Τα πρακτικά τήρησε η Αικατερίνη Παπαγιαννάκη γραμματέας της ΔΕ που 
ορίστηκε με την αριθμ 16/19-4-2019 (θέμα 2.1) πράξη της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και διαβάστηκε η ημερήσια διάταξη, ξεκίνησε η 

Συνεδρίαση και η εξέταση των θεμάτων. 
 
Με την ανωτέρω σύνθεση συζητήθηκε το θέμα 1.1. 

Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση του θέματος 1.1 συμμετείχε στην 
συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, και η εκπρόσωπος των μελών ΔΕΠ, 

Αικατερίνη Κασιμάτη.  
 
Κατόπιν, κατά τη συζήτηση του θέματος 2.1, συνδέθηκε στην τηλεδιάσκεψη 

και το μέλος της ΔΕ Παντελής Μαλατέστας, Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και με αυτή τη σύνθεση συζητήθηκαν τα θέματα 2.1 και 2.2. 
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Στη συνέχεια πήρε μέρος στην τηλεδιάσκεψη και το μέλος της ΔΕ Αριστείδης 

Παπαγρηγορίου, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με 
αποτέλεσμα για το υπόλοιπο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης να είναι 

παρόντα όλα τα μέλη της ΔΕ. 
 
 

Θέμα 1.1: Υλοποίηση πρακτικής άσκησης φοιτητών που εργάζονται στον 
ιδιωτικό τομέα. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν.3027/28-06-02 (ΦΕΚ 152/τ.Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων οργανισμών 

και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 «’Ίδρυση Ανώτατης 
Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – Κατάργηση της 

ΣΕΛΕΤΕ». 
2. Το Π.Δ. 101/13 (ΦΕΚ 135/13 τ.Α΄) «Κατάργηση, συγχώνευση, 

μετονομασία Τμημάτων και ίδρυση Σχολής στην Ανώτατη Σχολή 

Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)». 
3. Το άρθρο 29 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/13 τ.Α’) «Αναδιάρθρωση της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».  
4. Την αριθμ.105277/Ζ1/12-08-2020 (ΦΕΚ 650/τ.ΥΟΔΔ/19-08-2020) 

Υπουργική Απόφαση που αφορά στην ανασυγκρότηση της Δ.Ε. της 
ΑΣΠΑΙΤΕ. 

5. Το Ν.3794/04-9-2009 (ΦΕΚ 156/ τ.Α΄) «Θέματα του Τεχνολογικού 

Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης» και ειδικότερα το άρθρο 13 που 
αναφέρεται στη διάρκεια εξαμήνων ΤΕΙ. 

6. To N. 4009/06-9-2011 (ΦΕΚ 195/ τ.Α’) «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ειδικότερα το άρθρο 33 περί 

χρονικής διάρθρωσης σπουδών –εξετάσεων. 
7. Το Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-8-2017) «Οργάνωση και 

λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις». 

8. Τη με αρ. 19/15-6-2018 (θ 2.2) πράξη της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ «Έγκριση 

του Κανονισμού Πρακτικής Άσκησης φοιτητών της ΑΣΠΑΙΤΕ» με 
ΑΔΑ: ΨΛΧ546Ψ8ΧΙ-29Ψ. 

9. Την ανάγκη αντιμετώπισης του προβλήματος των εργαζόμενων 
φοιτητών. 

10.Την από 26-1-2021 εισήγηση του Αντιπροέδρου της ΑΣΠΑΙΤΕ περί 

πρακτικής άσκησης φοιτητών.  
 

Η ΔΕ μετά από διαλογική συζήτηση  

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

 
Τροποποιεί τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης φοιτητών της ΑΣΠΑΙΤΕ που 
εγκρίθηκε με την με αρ. 19/15-6-2018 (θ 2.2) πράξη της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ, 

στα εξής σημεία: 
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1. Στο Κεφάλαιο Εισαγωγή, 2η παράγραφoς, 7η γραμμή: το κείμενο «24 
εβδομάδες πενθήμερης απασχόλησης» να αντικατασταθεί με «26 

εβδομάδες πενθήμερης απασχόλησης». 

2. Στο Κεφάλαιο Διαδικασία έναρξης, πραγματοποίησης και λήξης της 

Πρακτικής Άσκησης, στην παράγραφο Α: Για την έναρξη της 
Πρακτικής Άσκησης απαιτούνται οι εξής ενέργειες: εδάφιο α «Ο 
φοιτητής»: να προστεθεί η φράση «Σύμβαση εργασίας ή 

βεβαίωση υπηρεσίας, αν ο φοιτητής είναι ήδη έμμισθος 
υπάλληλος στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα». 

3. Στο Κεφάλαιο Χρονική διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης στην 1η 
παράγραφo, 1η γραμμή: το κείμενο «24 εβδομάδες πενθήμερης 
απασχόλησης» να αντικατασταθεί με «26 εβδομάδες πενθήμερης 

απασχόλησης». 

4. Στο Κεφάλαιο Φορείς για την πραγματοποίηση της Πρακτικής 

Άσκησης: να προστεθεί η φράση «Γ. Σε φορείς/οργανισμούς του 
δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα στους οποίους είναι ήδη έμμισθοι 
υπάλληλοι». 

5. Στο Κεφάλαιο Υποχρεώσεις του Φορέα Απασχόλησης, η 3η 
παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής: «Σε περιπτώσεις που οι 

ασκούμενοι φοιτητές έχουν παράλληλα και την ιδιότητα του έμμισθου 
υπαλλήλου του Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα προβλέπεται καταβολή 

αποζημίωσης υπό τις εξής προϋποθέσεις:» 
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  Ο Πρόεδρος της ΔΕ                                       Ο Αντιπρόεδρος της ΔE 

 

Γεώργιος Ε. Χατζαράκης                                     Σπυρίδων Λ. Πανέτσος 

       

 

 

Τα Μέλη 

 

 

Παναγιώτα Παπαδιαμαντάκη 

 

 

Δημήτριος Ανέστης  

 

 

Αθανάσιος Ζήσης 

 

 

 

 

 

Η Γραμματέας της ΔΕ 

  

 

Αικατερίνη Παπαγιαννάκη 
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