
Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση (ΔΠΑ) 
 
Frequently Asked Questions (FAQ): 
 
Ποιοι έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση;  
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτήτριες/-ές που έχουν ολοκληρώσει το 1ο έτος των 
προπτυχιακών τους σπουδών. Οι φοιτητές/-τριες δεν πρέπει να εργάζονται σε άλλο φορέα 
ένα μήνα πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης. 
 
Μπορεί κάποιος να επαναλάβει την πρακτική του άσκηση; 
Όσοι/ες κάνουν δεύτερο προπτυχιακό πρόγραμμα στο Τμήμα μπορούν να συμμετάσχουν 
στη ΔΠΑ εφόσον δεν έχουν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στο πρώτο πτυχίο τους. 
 
Πόσες θέσεις υπάρχουν κάθε έτος; 
Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων της πρακτικής άσκησης καθορίζεται από τον 
Προϋπολογισμό του προγράμματος ΕΣΠΑ για το Τμήμα. Τα τελευταία χρόνια, οι θέσεις του 
τμήματος ήταν περίπου 20 για κάθε έτος.  
 
Με τι κριτήρια επιλέγονται οι ωφελούμενοι/-ες; 
Οι αιτήσεις των φοιτητών/τριών βαθμολογούνται και μπαίνουν σε σειρά κατάταξης. Το 
κριτήριο με το οποίο κατατάσσονται οι αιτήσεις είναι το πλήθος των μαθημάτων που έχει 
περάσει κάποιος/α σε σχέση με το πλήθος των μαθημάτων που θα έπρεπε να είχε περάσει 
τα προηγούμενα εξάμηνα από το εξάμηνο που βρίσκεται, αν είχε περάσει όλα τα 
μαθήματα. Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων ΠΔΑ του Τμήματος καλύπτεται από τις/τους 
φοιτήτριες/ές που έχουν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία, σύμφωνα με τον 
αλγόριθμο αξιολόγησης του τμήματος (Σ.Μ.Ο.=Μ.Ο.*(ECTS περασμένων μαθημάτων/ECTS 
μαθημάτων που έπρεπε να περαστούν έως το προηγούμενο εξάμηνο)*100). Όπως 
φαίνεται από τον αλγόριθμό, δεν έχει σημασία ο βαθμός αλλά το πλήθος των μαθημάτων 
που έχει περάσεις κάποιος/α. 
 
Πότε πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση; 
Η διάρκεια της ΠΔΑ για το Τμήμα είναι δύο συνεχόμενοι μήνες (120 ώρες) και πρέπει να 
ολοκληρώνεται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους. Μπορεί να πραγματοποιηθεί και τους 
καλοκαιρινούς μήνες, εφόσον ο φορέας λειτουργεί σε αυτούς.  
 
Σε πόσα μαθήματα επιλογής αντιστοιχίζεται;  
Η Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ είναι το μάθημα επιλογής «Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση» 
(4 ECTS) του Οδηγού Σπουδών, το οποίο αξιολογείται και βαθμολογείται από τον/ην 
επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια του μαθήματος της Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης. 
Εμφανίζεται κανονικά και στην αναλυτική βαθμολογία. 
 
Ποιος επιβλέπει τον φοιτητή/φοιτήτρια; 
Ο/Η απασχολούμενος/-η επιβλέπεται καταρχήν από τους υπεύθυνους του φορέα 
απασχόλησης. Αυτοί αξιολογούν τη συνέπεια και τη συνολική παρουσία του/της 
απασχολούμενου/ης. Επίσης, επιβλέπεται από την τριμελή επιτροπή με βασικό τον/την 
Επιστημονικά Υπεύθυνο/η και τη γραμματεία της Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης μέσω 



των αναφορών και των τελικών παραδοτέων που καταθέτουν οι απασχολούμενοι/-ες και ο 
φορέας απασχόλησης. 
 
Ποιος και πότε βαθμολογεί την πρακτική άσκηση; 
Ο/Η Επιστημονικά Υπεύθυνος/η βαθμολογεί τον/την απασχολούμενο/η για τη συνολική 
του/της παρουσία στην πρακτική άσκηση με έναν βαθμό (0-10) που καταθέτει στο 
σύστημα βαθμολογίας, στην εξεταστική που θα γίνει αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής 
άσκησης.  
 
Τι αποζημίωση παίρνουν οι ωφελούμενοι;  
Οι απασχολούμενοι/ες λαμβάνουν το ποσό των 280€ ανά μήνα Π.Α. (στο ποσό των 280€ 
συμπεριλαμβάνεται και η ασφαλιστική κάλυψη του φοιτητή/-τριας, ήτοι 11,11€). Οι 
φοιτητές/τριες που είναι ασφαλισμένες στην ασφάλεια των γονιών τους, δε βγαίνουν από 
αυτή. 
 
Πότε λαμβάνεται η αποζημίωση; 
Παράλληλα με την πορεία υλοποίησης της ΔΠΑ., ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 
Έρευνας προβαίνει στην κατάθεση της αμοιβής στον προσωπικό λογαριασμό που έχει 
δηλώσει ο/η φοιτητής/τρια σε μία οποιαδήποτε τράπεζα της χώρας. Προϋπόθεση της 
κατάθεσης αποτελεί η συνέπεια των απασχολούμενων στις υποχρεώσεις τους που αφορά 
την παρουσία τους στον φορέα υλοποίησης αλλά και την υποβολή των απαραίτητων 
παραδοτέων εντύπων της πρακτικής άσκησης, όπως παρουσιολόγια, ημερολόγια, 
αναφορές προόδου, κτλ.  
 
Προβλέπεται καθόλου άδεια για τον/την απασχολούμενο/η; 
O/Η φοιτητής/ρια δικαιούται 1 ημέρα τον μήνα άδεια κατά την διάρκεια της τρίμηνης Π.Α. 
 
Τι φορείς συμμετέχουν στην ΠΔΑ; 
Το 55% των επιλεγμένων φοιτητών/τριών στο πρόγραμμα μπορούν να απευθυνθούν σε  
ιδιωτικό φορέα και το 45% σε δημόσιους φορείς. 
Φορείς που μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση οι φοιτητές/-τριες 
είναι για παράδειγμα ιδιωτικά νηπιαγωγεία-παιδικοί σταθμοί, ιδιωτικά Κέντρα 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), ιδιωτικοί παιδότοποι, ιδιωτικές βιβλιοθήκες, 
ιδιωτικά μουσεία, πολιτιστικοί σύλλογοι, κέντρα πρόνοιας, εκπαιδευτικές δομές, 
βιβλιοπωλεία. 
 
Μπορεί κάποιος/-α να προτείνει έναν νέο φορέα; 
Οι φοιτητές/-τριες μπορούν να προτείνουν νέους φορείς, οι οποίοι θα εγκριθούν πρώτα 
από το Τμήμα. Έπειτα, το γραφείο ΔΠΑ αναλαμβάνει να τους ενημερώσει για το 
πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ και συνάψει μια συμφωνία μαζί τους ώστε 
να πραγματοποιηθεί η συνεργασία. 
 
Τι υποχρεώσεις έχει ο φοιτητής/φοιτήτρια;  
Ο/η απασχολούμενος/η στο χώρο εργασίας υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο 
λειτουργίας της επιχείρησης ή του οργανισμού, τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας, 
υγιεινής και ασφάλειας καθώς και ό,τι άλλο ισχύει για το προσωπικό του φορέα. 



Ο/Η φοιτητής/ρια είναι επίσης υποχρεωμένος να συμπληρώνει τα απαραίτητα έγγραφα 
που δείχνουν την πορεία της πρακτικής του άσκησης και να τα καταθέτει μέσα στις 
προκαθορισμένες ημερομηνίες στη καρτέλα του που έχει δημιουργηθεί για αυτόν/η στο 
ηλεκτρονικό σύστημα iposition-uowm.    
Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/ρια δεν είναι συνεπής με τα παραπάνω, ενημερώνεται ο/η 
επόπτης/πτρια καθηγητής/τρια, ο/η οποίος/α φέρνει το θέμα στην Επιτροπή Πρακτικής 
Άσκησης, ώστε να γίνουν συστάσεις για συμμόρφωσή του/της.  
 
Ποιος αξιολογεί την πρακτική άσκηση; 
Η πρακτική άσκηση ενός φοιτητή/τριας αξιολογείται από τον φορέα υλοποίησης, από τον 
φοιτητή/τρια που υλοποίησε την άσκηση κι από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο/η. Η 
αξιολόγηση κατατίθεται με αναλυτικές αναφορές στην καρτέλα κάθε απασχολούμενου/ης 
στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΔΠΑ.  
 


