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ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  
 

Όσοι φοιτητές/τριες πληρούν τις προϋποθέσεις κι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική  Άσκηση (ΠΑ) 

στο επάγγελμα, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-18, μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά 

την Αίτησή τους στο e-class 

από την Τετάρτη 14 Μαρτίου στις 9.00 έως και την Κυριακή 18 Μαρτίου στις 15.00 

Η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφόσον ο/η 

φοιτητής/τρια έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τουλάχιστον τα 18 από τα 20 προαπαιτούμενα μαθήματα και έξι 

επιπλέον μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών.  

Η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθηθεί για την υποβολή της Αίτησης είναι η ακόλουθη: 

i. Μεταβαίνετε στο e-class (https://eclass.teiath.gr) και κάνοντας χρήση των κωδικών σας, συνδέεστε στην 

πλατφόρμα. 

i. Επιλέγετε το μάθημα ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΠΑ) ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ - ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΑ (TKE189) - ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  (https://eclass.teiath.gr/courses/TKE189/) και κάνετε εγγραφή. 

ii. Αφού εγγραφείτε στο μάθημα, μεταβαίνετε στο πεδίο «Ερωτηματολόγια» και επιλέγετε για 

συμπλήρωση το μοναδικό ερωτηματολόγιο που υπάρχει καταχωρημένο με τίτλο: «ΑΙΤΗΣΗ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ» 

(https://eclass.teiath.gr/modules/questionnaire/pollparticipate.php?course=TKE189&UseCase=1&pid=107).  

 

 Για τις διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης στην ΑΤΤΙΚΗ, έχει δημιουργηθεί στο πεδίο «Έγγραφα» του 
μαθήματος ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΠΑ) ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ - ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΑ (TKE189) ένας φάκελος με τίτλο 
«ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ (ΕΑΡΙΝΟ 2017-18)» μέσα στο οποίο βρίσκονται 
τα ακόλουθα δύο αρχεία: 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ για την πρακτική άσκηση:  

 186 ευρώ ανά μήνα (συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας) για τις θέσεις του Δημόσιου ή 
ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (ΝΠΔΔ), των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) και της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης &  

 280 ευρώ ανά μήνα (συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας) για τις θέσεις ΠΑ μέσω του 
Προγράμματος ΕΣΠΑ. 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ. ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ για την πρακτική άσκηση. 

 Πλαίσια που δεν καλύπτουν την αποζημίωση δηλώνουν μόνο όσοι φοιτητές επιθυμούν οι ίδιοι -

για δικούς σας λόγους- την τοποθέτησή τους σε αυτά. Σε αντίθετη περίπτωση όλες οι 

προτιμήσεις σας θα αντληθούν από τα Πλαίσια του Πίνακα Ι. 

 Κατά τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου θα χρειαστεί να σημειώσετε με σειρά 

προτεραιότητας οκτώ (8) Πλαίσια όπου θα σας ενδιέφερε να πραγματοποιήσετε την ΠΑ σας.  

Όσοι/ες φοιτητές/τριες ενδιαφέρεστε να πραγματοποιήσετε την εξάμηνη ΠΑ 

στην Αττική 
παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα: 
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 Κατά το εαρινό εξάμηνο τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους υπάρχουν δέκα (10) συνολικά θέσεις στις 

οποίες η αποζημίωση για την ΠΑ καλύπτεται μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, οι οποίες κατανέμονται 

ως εξής: 

 Ι.Π.Α.Π. Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ (1 θέση) 

 ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (1 θέση) 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 

ΨΥΧΙΚΟΥ (1 θέση) 

 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε.Κ.Κ.Α.ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ & Κ.Κ.Σ. 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ(2 θέσεις) 

 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ε.Ε.Σ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ (1 θέση) 

 ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ- ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΕΡΓΟ (1 θέση) 

 ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ 

ΣΤΑΥΡΟΥ (Ε.Ε.Σ.) (1 θέση) 

 ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΨΥΜΕ (1 θέση) 

 Γ.Π.Ν.Α. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ . ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΦΗΒΩΝ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (1 θέση) 

 Από τις θέσεις ΕΣΠΑ μπορείτε να επιλέξετε όσα Πλαίσια σας ενδιαφέρουν, χωρίς περιορισμό. Σε 

περίπτωση που αντλήσετε περισσότερες από πέντε (5) επιλογές Πλαισίων από τις θέσεις ΕΣΠΑ, τότε στην 

Ερώτηση 20 του ερωτηματολογίου θα σημειώσετε με σειρά προτεραιότητας τρία (3) επιπλέον Πλαίσια 

τα οποία καλύπτουν τα ίδια την αποζημίωση (Πληρωμή Φορέας). 

 

 Συμβουλευτείτε την Κατάσταση Πιστοποιημένων Πλαισίων στην Περιφέρεια που είναι αναρτημένη στο 
πεδίο «Έγγραφα» του e-class στο μάθημα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΠΑ) ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ -  ΕΞΑΜΗΝΗ 
ΠΑ» (TKE189) - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  

 Επικοινωνήσετε οι ίδιοι με τον/την Κοινωνικό/ή Λειτουργό της υπηρεσίας όπου σας ενδιαφέρει να 
ασκηθείτε προκειμένου να πληροφορηθείτε: α) εάν σας δέχονται για ΠΑ και β) εάν η υπηρεσία έχει τη 
δυνατότητα καταβολής της αποζημίωσης των 186 ευρώ ανά μήνα, συμπεριλαμβανομένης της 
ασφάλειας. 

 Κατά τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου θα σημειώσετε μόνο το Πλαίσιο με το οποίο 

έχετε έρθει σε επικοινωνία και σας έχει αποδεχτεί για την Π.Α. σας. 

 

Όσοι/ες φοιτητές/τριες ενδιαφέρεστε να πραγματοποιήσετε την εξάμηνη ΠΑ 

στην Επαρχία 
θα χρειαστεί να: 

 

Όσοι/ες φοιτητές/τριες πραγματοποιήσετε μέρος της εξάμηνης ΠΑ  

μέσω του Προγράμματος Erasmus 

https://eclass.teiath.gr/courses/TKE189/
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θα ακολουθήστε την ίδια διαδικασία με τους/τις φοιτητές/τριες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την 

άσκησή τους στην Αττική, με τη διαφορά ότι στις επιλογές σας δεν μπορείτε να συμπεριλάβετε θέσεις ΠΑ μέσω 

του προγράμματος ΕΣΠΑ. 

 Κατά τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου θα σημειώσετε οκτώ (8) Πλαίσια με σειρά 

προτεραιότητας στα οποία θα σας ενδιέφερε να τοποθετηθείτε για ΠΑ.  

 Στην τελευταία ερώτηση του Ερωτηματολογίου θα σημειώσετε την περίοδο που επιθυμείτε να 
ασκηθείτε στην Αθήνα, το Πλαίσιο και την περίοδο άσκησής σας μέσω του προγράμματος Erasmus.   

 

παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε οι ίδιοι με κάποια από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας της Κύπρου 

(http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sws/sws.nsf/dmlcontactus_gr/dmlcontactus_gr?OpenDocument) για να σας 

ενημερώσει εάν μπορεί να σας αποδεχτεί για ΠΑ καθώς και για τις διαδικασίες/έγγραφα που θα χρειαστεί να 

συμπληρώσετε σε περίπτωση που σας αποδεχτεί. 

μαζί με την Αίτηση θα προσκομίσετε Βεβαίωση του Φορέα για αποδοχή απόσπασης στην Κοινωνική Υπηρεσία για 
το διάστημα υλοποίησης της ΠΑ. Η Βεβαίωση θα αποσταλεί σε μήνυμα στο e-class, σε όποια μορφή αρχείου σας 
εξυπηρετεί (Word, φωτογραφία κ.ο.κ.).  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ο Μέσος Όρος της 

συνολικής Βαθμολογίας σε ποσοστό 80% και η ύπαρξη Αναπηρίας σε ποσοστό 20%.  

Για το λόγο αυτό, μαζί με την Αίτηση για Τοποθέτηση σε θέση Πρακτικής Άσκησης καταθέτετε 

Αναλυτική Βαθμολογία εκτυπωμένη από το internet. Την Αναλυτική Βαθμολογία θα την επισυνάψετε 

σε μήνυμα στο e-class που θα αποστείλετε στο Γραφείο Πρακτικής (Λαμπροπούλου Β.). 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ: 

 Οι Τοποθετήσεις θα ανακοινωθούν στο e-class τη Δευτέρα 19/3 στις 9.00 π.μ.  

 Από τη Δευτέρα 19/3 στις 10.00 π.μ. έως την Πέμπτη 22/3 στις 10.00 π.μ. η Επιτροπή Πρακτικής 

Άσκησης μπορεί να δέχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lamveny@teiath.gr  τυχόν ενστάσεις επί 

των Τοποθετήσεων ΠΑ.  

Όσοι/ες φοιτητές/τριες επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε την εξάμηνη ΠΑ  

στην Κύπρο 

Εργαζόμενοι/ες φοιτητές/τριες  
που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε την εξάμηνη ΠΑ  

στην Κοινωνική Υπηρεσία του Φορέα εργασίας σας 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sws/sws.nsf/dmlcontactus_gr/dmlcontactus_gr?OpenDocument%20
mailto:lamveny@teiath.gr
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Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής Αίτησης Τοποθέτησης σε θέση Πρακτικής Άσκησης παρακαλούμε 

λάβετε υπόψη τα ακόλουθα: 

 Η Κατάσταση με τα Προαπαιτούμενα Μαθήματα για την πραγματοποίηση της εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης 

βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στο e-class στο μάθημα ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΠΑ) ΣΤΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ - ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΑ (TKE189) - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

 Κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να συμπληρώσει το Ερωτηματολόγιο μία μόνο φορά και δεν έχει τη δυνατότητα 

πραγματοποίησης αλλαγών μετά την υποβολή του.  

 Την εξάμηνη Π.Α. μπορείτε να την πραγματοποιήσετε σε οποιοδήποτε Πλαίσιο σας ενδιαφέρει, ανεξάρτητα 

εάν έχετε πραγματοποιήσει εκεί και κάποια από τις ΠΕΑ Ι ή ΙΙ. 

 Οι εργαζόμενοι/ες φοιτητές/τριες εκτός από τη βαθμολογία θα επισυνάψετε σε μήνυμα στο e-class που θα 

απευθύνεται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Βεβαίωση Εργασίας υπογεγραμμένη από τον εργοδότη. 

 Σε περίπτωση δυσκολίας συμπλήρωσης του Ερωτηματολογίου ή οποιασδήποτε περαιτέρω 

πληροφορίας/βοήθειας χρειαστείτε για τη συμπλήρωσή του, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο e-mail: 

lamveny@teiath.gr.  

 Η παραλαβή των Εντύπων Τοποθέτησης σε θέση Πρακτικής Άσκησης θα γίνει την Πέμπτη 22/3 στις 12.00 

(Αίθουσα 5). 

 Την ημέρα παραλαβής των Εντύπων Τοποθέτησης παρακαλούμε να προσκομίσετε συμπληρωμένη την ΑΙΤΗΣΗ 

ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ που βρίσκεται αναρτημένη στο e-class 

(https://eclass.teiath.gr/modules/document/?course=TKE189) με σημειωμένη την υπηρεσία όπου έχετε 

τοποθετηθεί για ΠΑ. 

 Η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση είναι πενθήμερης απασχόλησης με πλήρες ωράριο. Κατά τη διάρκεια του 

εξαμήνου έχετε δικαίωμα πέντε (5) ημερών αδείας. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
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