
ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑ.Δ.Α. 

 

Η τρίμηνη πρακτική άσκηση έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών για να έχουν τη 

δυνατότητα οι φοιτητές να απασχοληθούν για τρίμηνο χρονικό διάστημα με πλήρη 

απασχόληση, σε θέσεις εργασίας σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους. 

Με την πρακτική άσκηση επιτυγχάνεται η διασύνδεση των θεωρητικών και εργαστηριακών 

μαθημάτων με την πρακτική εφαρμογή σε εργασιακό περιβάλλον. 

Η δήλωση της πρακτικής άσκησης κατά τη διάρκεια των εγγραφών του χειμερινού ή 

εαρινού εξαμήνου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίησή της. Η 

επικοινωνία με τους φορείς απασχόλησης για την ανεύρεση θέσης εργασίας 

πραγματοποιείται από τους φοιτητές. 

Οι φορείς υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης είναι: 

1. Οικονομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία 

2. Λογιστικά γραφεία 

Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική και μπορεί να αντικατασταθεί: 
1. είτε με δύο (2) μαθήματα επιλογής του έβδομου (Ζ) εξαμήνου σπουδών, 
2. είτε με δύο (2) μαθήματα επιλογής του όγδοου (Η) εξαμήνου σπουδών, 
3. είτε με ένα (1) μάθημα επιλογής του εβδόμου (Ζ) εξαμήνου και με ένα (1) μάθημα 

επιλογής του όγδοου (Η) εξαμήνου σπουδών.  
 

Για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές πρέπει να βρίσκονται 
τουλάχιστον στο έβδομο (Ζ) εξάμηνο σπουδών και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς 21 
μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών.  
 
 
Υπάρχουν οι εξής δυνατότητες διενέργειας τρίμηνης Πρακτικής Άσκησης ΠΑ.Δ.Α.: 

1. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ 

Η Πρακτική Άσκηση έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Στη 

διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ο ασκούμενος φοιτητής ασφαλίζεται μόνο κατά 

επαγγελματικού κινδύνου. Η ασφαλιστική αυτή εισφορά ανέρχεται στο 1% επί του 

τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης, ενώ η αποζημίωση των φοιτητών, 

ορίζεται στο ποσό των 280,00€/μήνα, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλιστικής κάλυψης. 

Όλα τα παραπάνω καλύπτονται από κονδύλια της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» που υλοποιείται στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος και οι φορείς υποδοχής δεν έχουν καμία άλλη 

οικονομική/ασφαλιστική υποχρέωση στους φοιτητές εκτός της αναγγελίας πρόσληψης 

στο Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. 

Οι Φορείς Υποδοχής πρέπει να έχουν εγγραφεί και δημοσιεύσει τις θέσεις τους στο 

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ»  

atlas.grnet.gr. Ο Άτλας είναι μια κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους 

φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης με όλα τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της 

http://atlas.grnet.gr/


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. 

Η διαδικασία υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ αναλύεται στα παρακάτω 

στάδια: 

1ο στάδιο: Δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος  accfin.uniwa.gr και στην 

ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης praktiki.uniwa.gr «Ανακοίνωση έναρξης 

Πρακτικής Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ» στην οποία καλούνται οι 

ενδιαφερόμενοι φοιτητές να υποβάλλουν σχετική αίτηση πρακτικής (βλ. Παράρτημα 1) 

εντός προκαθορισμένης προθεσμίας. 

2ο στάδιο: Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα όσων εντάσσονται στο Πρόγραμμα και 

δίδονται αναλυτικές οδηγίες για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν και για 

την ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής. Οι φοιτητές πρέπει να έχουν βρει το φορέα στον 

οποίο θα πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση 

3ο στάδιο: Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής οι φοιτητές υποβάλλουν α) το Βιβλίο 

Πρακτικής Άσκησης, συμπληρωμένο απο τον φοιτητή, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο 

από τον Φορέα Απασχόλησης και από τον επόπτη καθηγητή, β) το Απογραφικό Δελτίο 

Εξόδου, γ) το έντυπο Ε3.5, του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης, 

καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο ζητηθεί, προκειμένου να πιστοποιηθεί η 

επιτυχής ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.  

 

2. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ 

α. Με σύμβαση ορισμένου χρόνου 

Για διενέργεια τρίμηνης πρακτικής εκτός ΕΣΠΑ, ο φορέας υποδοχής συνάπτει σύμβαση 

πρακτικής και διεκπεραιώνει την αναγγελία πρόσληψης στο Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Ο φορέας 

απασχόλησης δεν έχει υποχρέωση να καταβάλει μηνιαία αποζημίωση στον ασκούμενο 

φοιτητή ενώ έχει την υποχρέωση της ασφάλισης κατά επαγγελματικού κινδύνου 1% επί 

του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης. 

Η διαδικασία υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης χωρίς ΕΣΠΑ αναλύεται στα παρακάτω 

στάδια: 

1ο στάδιο: Υποβολή στην Γραμματεία: 

α) Αίτηση για πρακτική (βλ.Παράρτημα 2)  

β) Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης ότι δέχεται να απασχολήσει τον φοιτητή 

    σε θέση σχετική με το γνωστικό του αντικείμενο. 

2ο στάδιο: Έκδοση βεβαίωσης Έναρξης Πρακτικής από την Γραμματεία και παραλαβή του 

Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης. 

3ο στάδιο: Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής οι φοιτητές υποβάλλουν α) το Βιβλίο 

Πρακτικής Άσκησης, συμπληρωμένο απο τον φοιτητή, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο 

από τον Φορέα Απασχόλησης και από τον επόπτη καθηγητή, β) βεβαίωση ενσήμων από το 

https://accfin.uniwa.gr/
https://praktiki.uniwa.gr/


ΕΦΚΑ ή τον φορέα ααπσχόλησης, γ) το έντυπο Ε3.5, του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για τη λήξη 

της Πρακτικής Άσκησης, δ) βεβαίωση του φορέα απασχόλησης για το χρονικό διάστημα 

που απασχολήθηκε και το αντικείμενο δραστηριότητας του φοιτητή καθώς και 

οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο ζητηθεί, προκειμένου να πιστοποιηθεί η επιτυχής 

ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.  

 

β. Με σύμβαση αορίστου χρόνου (εργαζόμενοι φοιτητές)  

Για τους φοιτητές που εργάζονται με σύμβαση αορίστου χρόνου, πρέπει η σύμβαση να 

αναγράφει δραστηριότητα σχετική με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών. Με την 

υποβολή της αίτησης για πρακτική κατατίθεται στη γραμματεία αντίγραφο της σύμβασης.  

Η διαδικασία υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης με σύμβαση αορίστου χρόνου, αναλύεται 

στα παρακάτω στάδια: 

1ο στάδιο: Υποβολή στην Γραμματεία:  

α) Αίτηση  για πρακτική (βλ.Παράρτημα 3)  

β) Αντίγραφο της σύμβασης που να αναγράφει δραστηριότητα σχετική με το 

     γνωστικό αντικείμενο των σπουδών  

2ο στάδιο: Έκδοση βεβαίωσης Έναρξης Πρακτικής από την Γραμματεία και παραλαβή του 

Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης. 

3ο στάδιο: Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής οι φοιτητές υποβάλλουν α) το Βιβλίο 

Πρακτικής Άσκησης, συμπληρωμένο από τον φοιτητή, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο 

από τον Φορέα Απασχόλησης και από τον επόπτη καθηγητή, β) βεβαίωση ενσήμων από το 

ΕΦΚΑ ή τον φορέα απασχόλησης, γ) βεβαίωση του φορέα απασχόλησης για το χρονικό 

διάστημα που απασχολήθηκε και το αντικείμενο δραστηριότητας του φοιτητή καθώς και 

οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο ζητηθεί, προκειμένου να πιστοποιηθεί η επιτυχής 

ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.  
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