
 

 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών 

Τμήμα Ψυχολογίας 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

 
  

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 



Περιεχόμενα 
1. Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις 2 

2. Σκοπός, Περιεχόμενο και Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 3 

3. Ακαδημαϊκές και Εργασιακές Απαιτήσεις 4 

4. Επιλογή Φοιτητών 5 

5. Ακαδημαϊκός Συντονισμός και Επίβλεψη 5 

6. Πρακτική Άσκηση 6 

6.1 Υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση σε φορέα της εφαρμοσμένης ψυχολογίας 6 

6.2 Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση σε φορέα της εφαρμοσμένης ψυχολογίας 7 

7. Φορείς Πρακτικής Άσκησης 8 

8. Εποπτεύοντες Ψυχολόγοι/Ψυχίατροι 9 

9. Καθήκοντα των Φοιτητών 10 

10. Ασφαλιστική Κάλυψη των Φοιτητών 11 

11. Αξιολόγηση και Αναγνώριση της Πρακτικής Άσκησης 12 

12. Επικοινωνία 13 

 

  



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 ΠΔΜ, 

 ▪ 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 

απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΠΔΜ 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 ΠΔΜ, 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 ΠΔΜ ορίζονται οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις:  

1. 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 ΠΔΜ στο πλαίσιο της παροχής συμβουλών και τεχνογνωσίας. 

Το Τμήμα Ψυχολογίας ενημερώνει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΠΔΜ για τον 

αριθμό των φοιτητών/τριών που εκπονούν πρακτική άσκηση ετησίως, ώστε να τηρούνται 

συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία των ασκούμενων φοιτητών στο ΠΔΜ.  

2. 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 Πρόεδρος του Τμήματος. Οι ρόλοι των μελών της Επιτροπής 

Πρακτικής Άσκησης προσδιορίζονται λεπτομερώς στο άρθρο 5 του παρόντος Εσωτερικού 

Κανονισμού. 

3. Για την υποχρεωτική πρακτική άσκηση (δηλαδή εκτός Προγραμμάτων ΕΣΠΑ), το 

Τμήμα Ψυχολογίας συνάπτει τριμερή σύμβαση με τον εκάστοτε Φορέα Πρακτικής 

Άσκησης, υπό τον τίτλο «Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΠΔΜ – 

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.  

4. 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).  

2. Σκοπός, Περιεχόμενο και Προσδοκώμενα Αποτελέσματα  
Σκοπός της πρακτικής άσκησης του Τμήματος Ψυχολογίας είναι η εξοικείωση των 

φοιτητών/τριών 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.  

Η πρακτική άσκηση συμβάλλει στην αρχική επαφή των φοιτητών και φοιτητριών με 

δομές και χώρους άσκησης του επαγγέλματος του ψυχολόγου. Σκοπός της είναι η 

καλύτερη δυνατή αξιοποίηση σε πρακτικό επίπεδο και εφαρμογή των θεωρητικών 

γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια των 

σπουδών τους, καθώς και η προαγωγή και καλλιέργεια δεξιοτήτων συναδελφικής 

συνεργασίας στους επαγγελματικούς χώρους. Οι εμπειρίες αυτές αναμένεται να 

συμβάλλουν στη δημιουργία μια εποικοδομητικής και επωφελούς αρχικής επαφής με το 

επάγγελμα του ψυχολόγου, η οποία θα συμβάλλει ουσιαστικά στις μετέπειτα 

επαγγελματικές και εκπαιδευτικές επιλογές και αποφάσεις τους. Επιπρόσθετα είναι 



σημαντική η δημιουργία διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και 

εργασιακών δομών.   

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 τους.  

Με 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 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/τριών, σύμφωνα 

με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας. Δικαίωμα για πρακτική 

άσκηση έχουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές κατά το 4ο έτος των σπουδών τους (Ζ’ και Η’ 

εξάμηνα) και εφόσον έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα των 

προηγούμενων εξαμήνων. Υλοποιείται στη διάρκεια δύο εξαμήνων (χειμερινό και εαρινό) 

ενός ακαδημαϊκού έτους.  

Η Πρακτική Άσκηση περιλαμβάνει: (α) το Υποχρεωτικό μάθημα του 2ου Εξαμήνου 

«Υ011 Ψυχολογική Εκτίμηση – Προετοιμασία Πρακτικής Άσκησης», (β) την 

υποχρεωτική παρακολούθηση και συμμετοχή στα μαθήματα «Ψ-ΠΑ1 Πρακτική Άσκηση 

Ι» (προετοιμασία πρακτικής άσκησης) και «Ψ-ΠΑ2 Πρακτική Άσκηση ΙΙ» (εποπτικές 

συναντήσεις με τον ακαδημαϊκό επόπτη) και (γ) 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. 



Ειδικότερα, η παρακολούθηση των δύο αυτών μαθημάτων είναι υποχρεωτικές και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πρακτικής άσκησης (βλ. άρθρο 6). Η πρακτική άσκηση 

ισοδυναμεί με 16 ECTS και 7 ΔΜ και, κατανεμημένα ως ακολούθως στα δύο μαθήματα: 

«Ψ-ΠΑ1-Πρακτική Άσκηση Ι» = 6 ECTS (3 ΔΜ) και «Ψ-ΠΑ2-Πρακτική Άσκηση ΙΙ» = 

10 ECTS (4 ΔΜ). Αξιολογείται με ποιοτικό χαρακτηρισμό («επιτυχώς» ή «μη επιτυχώς») 

και, παρόλο που δεν συνεκτιμάται στον βαθμό του πτυχίου, αποτελεί προαπαιτούμενο για 

τη λήψη 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).  

4. Επιλογή Φοιτητών  
Η επιλογή των φοιτητών για πρακτική άσκηση αφορά στην κατά προτεραιότητα 

τοποθέτησή τους στις εκάστοτε διαθέσιμες θέσεις σε φορείς της εφαρμοσμένης 

ψυχολογίας. Η επιλογή των φοιτητών διενεργείται στο χειμερινό εξάμηνο κάθε 

ακαδημαϊκού έτους, κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης από τους ενδιαφερόμενους, από 

την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία 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. 

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 ή μέλη της προσωρινής Συνέλευσης 

του Τμήματος Ψυχολογίας.  

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

την αξιολόγηση των φοιτητών. Επιπλέον, υλοποιεί και το έργο της επιδοτούμενης 

πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, όταν αυτό είναι διαθέσιμο. 

Ειδικότερα ο Επιστημονικός Υπεύθυνος επικοινωνεί και συνεργάζεται με εκπροσώπους 

φορέων της εφαρμοσμένης ψυχολογίας·οργανώνει τα μαθήματα 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. 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.  

6. Πρακτική Άσκηση  

6.1 Υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση σε φορέα της εφαρμοσμένης ψυχολογίας 
Το μάθημα «Ψ-ΠΑ1 Πρακτική Άσκηση Ι» πραγματοποιείται κατά το χειμερινό 

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

Η παρακολούθηση του μαθήματος είναι υποχρεωτική (επιτρέπεται μία δικαιολογημένη 

και μία αδικαιολόγητη απουσία) και συνιστά προαπαιτούμενο για την παρακολούθηση του 

μαθήματος «Ψ-ΠΑ2 Πρακτική Άσκηση ΙΙ» και την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης σε 

φορείς της εφαρμοσμένης ψυχολογίας κατά το εαρινό εξάμηνο. Ειδικότερα, Το μάθημα 

«Ψ-ΠΑ1 Πρακτική Άσκηση Ι» αποσκοπεί στην καλύτερη προετοιμασία των φοιτητών και 

φοιτητριών 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 μαθήματος πραγματοποιούνται από μέλη της Επιτροπής Πρακτικής 



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

προσκεκλημένους επαγγελματίες ψυχολόγους.  

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 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 στα πλαίσια του 

μαθήματος «Ψ-ΠΑ2 Πρακτική Άσκηση ΙΙ», 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. 

6.2 Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση σε φορέα της εφαρμοσμένης ψυχολογίας  
Πρόκειται για το πρόγραμμα Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ 2014-

2020 (Δ.Π.Α.). Το Τμήμα Ψυχολογίας συμμετέχει στην πράξη «Πρακτική Άσκηση 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» με κωδικό ΠΠΣ 

(MIS)5031197 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. Το 

πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 

αποσκοπεί στην επαρκή προετοιμασία των φοιτητών/τριών, προκειμένου να εφαρμόσουν 

αποτελεσματικά τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και να 

εργαστούν σε αντικείμενο εργασίας με άμεση ή έμμεση συνάφεια με τις σπουδές τους. Οι 

δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Π.Α. αφορούν στην ενδυνάμωση των 

δραστηριοτήτων των φοιτητών/τριών, επιδιώκοντας την καλύτερη αξιοποίηση σε 

επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των 

σπουδών τους και την ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας. 

Η Δ.Π.Α. αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς αφορά την 

απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και την επαφή των φοιτητών/τριών με την αγορά 



εργασίας. Για τον λόγο αυτό το Τμήμα έχει αναπτύξει συνεργασία με σχετικούς φορείς 

υποδοχής ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης, όπως νοσοκομεία, κέντρα ψυχικής υγείας, 

Μ.Κ.Ο., κέντρα αποκατάστασης, κ.ά. Η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας μέσω της 

Δ.Π.Α. μπορεί να βοηθήσει στο σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό του/της 

φοιτητή/τριας, ο/η οποίος/α σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει ορίσει τους επαγγελματικούς 

του/της στόχους ή ακόμα δεν έχει αναζητήσει εναλλακτικές επαγγελματικές ευκαιρίες. Η 

Δ.Π.Α. στο Τμήμα Ψυχολογίας είναι θεσμοθετημένη και έχει διάρκεια δύο μηνών. Οι 

φοιτητές/τριες κάνουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος και 

κατόπιν οι 20 περίπου θέσεις Π.Α. που υπάρχουν διαθέσιμες για κάθε χρόνο (ανάλογα με 

τη χρηματοδότηση που προβλέπεται από το πρόγραμμα) κατανέμονται σύμφωνα με έναν 

αλγόριθμο που έχει οριστεί και λαμβάνει υπόψιν τα κριτήρια της εκάστοτε προκήρυξης 

ΕΣΠΑ. 

Στη Δ.Π.Α. μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές/τριες του 8ου εξαμήνου και αφού 

έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα Υποχρεωτικά μαθήματα. Η συμμετοχή στην Δ.Π.Α. 

αντιστοιχεί με παρακολούθηση του μαθήματος Ελεύθερης Επιλογής «Ψ-ΕΕ621 

Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση». Οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της 

Π.Α. εποπτεύονται από έναν/μία καθηγητή/τρια που είναι ο/η ίδιος/α για όλους/ες. Κατά 

τη διάρκεια της Δ.Π.Α. παρέχεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες αμοιβή και 

ασφαλιστική κάλυψη. Η Δ.Π.Α. μπορεί να πραγματοποιηθεί σε Δημόσιους ή Ιδιωτικούς 

φορείς σε αναλογία 45% και 55% αντίστοιχα. Η ποσόστωση αυτή επιβάλλεται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι απαρέγκλιτη. Ο φορέας υποδοχής δηλώνει τις θέσεις Π.Α. 

που επιθυμεί στην πλατφόρμα του ΑΤΛΑΣ (Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της 

Πρακτικής Άσκησης φοιτητών ΑΕΙ (https://atlas.grnet.gr/) και από εκεί γίνεται η 

δέσμευση της θέσης για τον/την υποψήφιο/α φοιτητή/τρια. Όλη η διαδικασία που αφορά 

τα παραδοτέα των φοιτητών/τριών και των εποπτών καθηγητών/τριών γίνεται 

ηλεκτρονικά από τον ιστότοπο: https://arch.icte.uowm.gr/iposition/index.php?=site/login. 

Η επίσημη ιστοσελίδα της Δ.Π.Α. είναι: https//internship.uowm.gr/the-program/. 

Για την Δ.Π.Α. λειτουργεί στο κτήριο της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών και 

Ανθρωπιστικών Επιστημών το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (318). 

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 



και αποκατάστασης, 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.  

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 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  
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 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.  

2. 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).   

3. 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.  

4. 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:  

(α) 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.  

(β) 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.  

(γ) 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.  

(δ) 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.  



(ε) 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.  

5. Κάθε φοιτήτρια και φοιτητής έχει την ευθύνη για τη διακίνηση και εμπρόθεσμη 

υποβολή των εγγράφων της πρακτικής άσκησής τους.  

10. Ασφαλιστική Κάλυψη των Φοιτητών  
Στη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησής του ο φοιτητής υπάγεται στην ασφάλιση του 

Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), μόνο κατά επαγγελματικού κινδύνου 

ατυχήματος όχι και για τον κλάδο παροχών ασθένειας και μητρότητας (σε είδος και σε 

χρήμα). Η ασφαλιστική αυτή εισφορά καταβάλλεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στους πρακτικά ασκούμενους φοιτητές 

αποδίδονται τα ανάλογα ένσημα, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ασθένειας. Οι 

ημέρες εργασίας τους δεν ανακεφαλαιώνονται και οι ημέρες ασφάλισης δεν λαμβάνονται 

υπόψη σε καμία άλλη περίπτωση. Διευκρινίζεται ότι ο κατά τα παραπάνω ειδικός τρόπος 

ασφάλισης των φοιτητών της κατηγορίας αυτής, κατά του κινδύνου ατυχήματος, ισχύει 

για όσο χρόνο διαρκεί κάθε φορά η Πρακτική Άσκησή τους. Οι φοιτητές αυτοί δεν 

δικαιούνται δώρα και επίδομα κανονικής άδειας και δεν θεμελιώνουν δικαίωμα 

συνταξιοδοτικής κάλυψης. 

Σε κανονικές συνθήκες, το δικαίωμα των ασκούμενων φοιτητών στην ιατρική 

περίθαλψη εξασφαλίζεται είτε εκ της οικογένειάς τους (προστατευόμενα μέλη) είτε εκ της 

φοιτητικής τους ιδιότητας. Οι φοιτητές που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατοχυρώνουν το 

δικαίωμα αυτό καλούνται να ενημερώσουν το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης πριν την 

έναρξη της άσκησής τους. 



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:  

1. Βεβαίωση εκτέλεσης πρακτικής άσκησης, η οποία υπογράφεται από τον διοικητικό 

υπεύθυνο του Φορέα  

2. Έκθεση επίδοσης ασκούμενου από τον Εποπτεύοντα Ψυχολόγο του Φορέα ▪ Έκθεση 

πεπραγμένων από την ασκούμενη φοιτήτρια ή τον ασκούμενο φοιτητή  

3. Τα μηνιαία παρουσιολόγια της φοιτήτριας ή του φοιτητή στον φορέα πρακτικής 

άσκησης. Επιπλέον, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα 

Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης του ΕΣΠΑ ,για την επιδοτούμενη πρακτική άσκηση θα 

συμπληρώσουν και τα εξής έντυπα:  

4. Απογραφικό δελτίο ασκούμενου  

5. Βεβαίωση-αξιολόγηση πρακτικής άσκησης από τον επιστημονικό υπεύθυνο  

6. Δήλωση φυσικού προσώπου για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό  

7. 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 

https://internship.uowm.gr/the-program/ 

Ο/Η φοιτητής/ρια μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης υποχρεούται να 

στείλει τα παραπάνω έντυπα στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (intern@uowm.gr). 

 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 ΠΔΜ.  

Η καταχώριση της πρακτικής άσκησης στην Ηλεκτρονική Γραμματεία (classweb) 

γίνεται στις καθιερωμένες εξεταστικές περιόδους κάθε ακαδημαϊκού έτους και μόνο σε 

αυτές. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν δηλώσει οι ενδιαφερόμενοι τα μαθήματα 

https://internship.uowm.gr/the-program/
mailto:intern@uowm.gr


Ψ-ΠΑ1 Πρακτική Άσκηση Ι (χειμερινό εξάμηνο) και Ψ-ΠΑ2 Πρακτική Άσκηση ΙΙ (εαρινό 

εξάμηνο) στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος υλοποίησης της πρακτικής άσκησης.  

12. Επικοινωνία  
 

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Ψυχολογίας  

 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΛΚΕ ΠΔΜ (για δικαιούχους ΕΣΠΑ) 

 


