
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

Οι φοιτητές/τριες που θα λάβετε πτυχίο ΤΕΙ και επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε την εξά-
μηνη Πρακτική σας Άσκηση (ΠΑ) θα πρέπει να έχετε περάσει με επιτυχία 17 προαπαιτού-
μενα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και 6 επιπλέον. Τις προϋποθέσεις για την 
υλοποίηση της ΠΑ και τα προαπαιτούμενα μαθήματα με τις αντιστοιχίσεις τους θα βρείτε 
στο  σύνδεσμο:    http://sw.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/129/2018/11/Προϋποθέσεις-για-
Πρακτική-Άσκηση-ΤΕΙ.pdf 

Εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις και επιθυμείτε να υλοποιήσετε την εξάμηνη ΠΑ, παρακα-
λούμε να γνωρίζετε τα ακόλουθα: 

• Οι χρονικές περίοδοι (χωρίς να είναι δεσμευτικές από πλευράς του Τμήματος) που 
πραγματοποιείται η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση έκαστο ακαδημαϊκό έτος, είναι:

• 1 Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου ή

• 1 Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου

• Από τη λίστα Πλαισίων εξάμηνης ΠΑ που είναι αναρτημένη στο e-class στο μάθημα 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΠΑ) ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ - ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΑ, στο σύνδεσμο: 
https://eclass.uniwa.gr/modules/document/?course=SWKE189 :

• μπορείτε να επιλέξετε όποιο Πλαίσιο σας ενδιαφέρει/εξυπηρετεί και  
• να επικοινωνήσετε με τον/την Κοινωνικό/ή Λειτουργό του Πλαισίου, ο/η οποίος/α 
και θα σας ενημερώσει: 
α) εάν μπορεί ή όχι να σας δεχτεί για ΠΑ κατά το εξάμηνο που σας ενδιαφέρει, 
β) εάν  ο  Φορέας  μπορεί  να  σας  καταβάλλει  την  αποζημίωση  που  προβλέπεται 
από  το  νόμο  (για  τους  Φορείς  του  Δημοσίου  η  αποζημίωση  ανέρχεται  στα  187 
ευρώ περίπου το μήνα) και 
γ) την ακριβή ημερομηνία έναρξης της εξάμηνης. 

• Όταν θα έχετε συμφωνήσει με το Πλαίσιο τα παραπάνω:

• θα αποστείλετε στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης ένα e-mail (στη διεύθυνση 
pea-ke@uniwa.gr) με:
- τα στοιχεία του Φορέα (ονομασία, διεύθυνση, τηλέφωνο) και του κοινωνι-
κού λειτουργού καθώς και τη χρονική περίοδο της πρακτικής σας άσκησης 

     προκειμένου να βεβαιώσει τη δυνατότητα τοποθετησής σας στη συγκεκριμένη 
     υπηρεσία για ΠΑ και στη συνέχεια

•  καταθέτετε (κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της) Αίτηση πραγματοποίη-
σης εξάμηνης Πρακτικης Άσκησης στη Γραμματεία

• Η Γραμματεία θα μεριμνήσει για την έκδοση των απαραίτητων εγγράφων για την τοπο-
θέτησή σας.  

Σε περίπτωση που χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες για την έναρξη της εξάμηνης Πρακτικής σας 
Άσκησης μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, στα εξής email:
• Κοντογιάννη Ελένη: ekontogi@uniwa.gr
• Κομπότη Δέσποινα: dkompoti@uniwa.gr
• Λαμπροπούλου Βένη: lamveny@uniwa.gr

http://sw.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/129/2018/11/%2525CE%2525A0%2525CF%252581%2525CE%2525BF%2525CF%25258B%2525CF%252580%2525CE%2525BF%2525CE%2525B8%2525CE%2525AD%2525CF%252583%2525CE%2525B5%2525CE%2525B9%2525CF%252582-%2525CE%2525B3%2525CE%2525B9%2525CE%2525B1-%2525CE%2525A0%2525CF%252581%2525CE%2525B1%2525CE%2525BA%2525CF%252584%2525CE%2525B9%2525CE%2525BA%2525CE%2525AE-%2525CE%252586%2525CF%252583%2525CE%2525BA%2525CE%2525B7%2525CF%252583%2525CE%2525B7-%2525CE%2525A4%2525CE%252595%2525CE%252599.pdf
http://sw.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/129/2018/11/%2525CE%2525A0%2525CF%252581%2525CE%2525BF%2525CF%25258B%2525CF%252580%2525CE%2525BF%2525CE%2525B8%2525CE%2525AD%2525CF%252583%2525CE%2525B5%2525CE%2525B9%2525CF%252582-%2525CE%2525B3%2525CE%2525B9%2525CE%2525B1-%2525CE%2525A0%2525CF%252581%2525CE%2525B1%2525CE%2525BA%2525CF%252584%2525CE%2525B9%2525CE%2525BA%2525CE%2525AE-%2525CE%252586%2525CF%252583%2525CE%2525BA%2525CE%2525B7%2525CF%252583%2525CE%2525B7-%2525CE%2525A4%2525CE%252595%2525CE%252599.pdf
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