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1 Εισαγωγή 
Στο Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών οι φοιτητές που επιθυμούν πτυχίο 

πανεπιστημίου μπορεί να κάνουν Πρακτική Άσκηση με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, με 

χρηματοδότηση από τον φορέα Πρακτικής Άσκησης ή άλλο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα και 

άμισθη Πρακτική Άσκηση υπό προϋποθέσεις.  

Ο παρόν εσωτερικός κανονισμός εξειδικεύει την Πρακτική Άσκηση σε φοιτητές που δεν 

επιθυμούν ή δεν επιλεγούν να κάνουν Πρακτική Άσκηση με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Απλοποιεί 

τις γραφειοκρατικές διαδικασίες ενοποιώντας τις, στο μέτρο του δυνατού, με τις πρόνοιες 

του Εσωτερικού Κανονισμού ΕΣΠΑ του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και με τον Εσωτερικό Κανονισμό ΠΑΔΑ (4621/21-10-2021).  

Οι ηλεκτρονικοί πόροι του προγράμματος ΕΣΠΑ του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου 

και Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του ΠΑΔΑ (practice.uniwa.gr) 

ενσωματώνονται στο παρόν εσωτερικό κανονισμό.  

2 Χρήσιμοι όροι 

Πρακτική Άσκηση Η κύρια διασύνδεση των σπουδών με την παραγωγική διαδικασία είναι η 

εκπόνηση της πρακτικής άσκησης σε προπτυχιακό επίπεδο, μέσω της οποίας οι σπουδαστές 

αποκτούν εμπειρία και επαφές για μελλοντική απασχόλησή τους στον χώρο του Οίνου, του 

Ζύθου και των Αλκοολούχων Ποτών. Στα πλαίσια του προγράμματος πρακτικής άσκησης, οι 

σπουδαστές απασχολούνται προσωρινά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, σε 

ερευνητικά ινστιτούτα, φορείς του δημοσίου, παραγωγικές μονάδες, δημόσιους 

οργανισμούς, βιομηχανίες, αναλυτικά και οινολογικά εργαστήρια κ.ά. τόσο στην Ελλάδα 

όσο και στο εξωτερικό.  

Συντονιστής Πρακτικής Άσκησης. Μέλος ΔΕΠ που συντονίζει το μάθημα της Πρακτικής 

Άσκησης για κάθε τομέα/κατεύθυνση. Είναι υπεύθυνος κυρίως για την διατήρηση λίστας 

προτεινόμενων φορέων, την επικοινωνία με τους φορείς κατά την διάρκεια των αιτήσεων 

και στον συντονισμό του τρόπου βαθμολόγησης του μαθήματος της Πρακτικής Άσκησης. 

Επιτροπή Αξιολόγησης. Μόνιμα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του τμήματος με 

αυτόνομο ή όχι εκπαιδευτικό έργο που κρίνουν την επάρκεια των φοιτητών που θέλουν να 

πάρουν το μάθημα Πρακτικής Άσκησης. Μπορεί να είναι ταυτόχρονα και Συντονιστές 

Πρακτικής Άσκησης. 

Επόπτες Πρακτικής Άσκησης ΠΑΔΑ. Μέλη του διδακτικού προσωπικού που έχουν 

αυτόνομο διδακτικό έργο. Επιβλέπουν ένα ή περισσότερους φοιτητές και η εποπτεία τους 

αποτελεί μέρος του διδακτικού τους έργου. 

Φορέας Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης (ΦΥΠΑ). Κάθε οργανισμός ιδιωτικός ή δημόσιος 

που μπορεί να απασχολήσει φοιτητές για Πρακτική Άσκηση. Η καταλληλότητα τους 

ελέγχεται από τους Συντονιστές Πρακτικής Άσκησης κάθε τομέα/κατεύθυνσης. 

https://uniwagr-my.sharepoint.com/personal/petef_uniwa_gr/Documents/Lessons/PDA%20-%20Πρακτική%20άσκηση/Κανονισμοί%20και%20εγκρίσεις%20αυτών/practice.uniwa.gr
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Επόπτης Φορέα Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης (ΦΥΠΑ). Επιστήμονας απόφοιτος 

Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ που επιβλέπει το έργο της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του 

φορέα απασχόλησης ή νόμιμα αδειούχος. Θα πρέπει η ειδίκευση του να σχετίζεται με το 

αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης. 

3 Παράγραφοι Εσωτερικού Κανονισμού 

3.1 Διάρκεια Πρακτικής Άσκησης 

Η εποπτευόμενη και καθοδηγούμενη Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα πραγματοποιείται 

μετά το Ε΄ Εξάμηνο, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που έχει θεσπίσει το Τμήμα ως 

προς τον αριθμό και την κατηγορία των μαθημάτων που οφείλει να ολοκληρώσει επιτυχώς 

ο κάθε φοιτητής πριν αρχίσει την πρακτική του άσκηση. Η πρακτική άσκηση διαρκεί ένα (1) 

ημερολογιακό εξάμηνο και διεξάγεται σε εργασιακούς χώρους οινολογικών εφαρμογών 

(οινοβιομηχανίες, ποτοποιίες, αγροτικούς συνεταιρισμούς, εργαστήρια οινολογικών 

αναλύσεων και εργασιών, επιχειρήσεις οινολογικού εξοπλισμού, ερευνητικά κέντρα, 

εργαστήρια ΑΕΙ, φορείς δημοσίου κλπ.). 

3.2 Χρόνος διενέργειας της πρακτικής άσκησης  

Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση μετά το 7ο 

εξάμηνο σπουδών. 

3.3 Ποιοι φοιτητές δικαιούνται να κάνουν Πρακτική Άσκηση εκτός ΕΣΠΑ 

Προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης: 

 Να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς τα 2/3 στο σύνολο των Μαθημάτων, δηλαδή 27 

Μαθήματα. 

 Να υπολείπονται μέχρι και 2 από τα Μαθήματα Ειδικότητας. 

 Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση Μαθήματος, που αποτελείται από Θεωρία και 

Εργαστήριο, θα  πρέπει και τα δυο μέρη να έχουν επιτυχώς ολοκληρωθεί. 

 H Πρακτική Άσκηση εξετάζεται ως προς την επιτυχία της ή όχι. 

3.4 Διαδικασία αίτησης αξιολόγησης των φοιτητών 

Η διαδικασία αίτησης και επιλογής των φοιτητών είναι παρόμοια με αυτή του 
προγράμματος EΣΠΑ και γίνεται στις ίδιες ημερομηνίες. Επιπλέον, εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της παρ. 3.3, κατά την επιλογή των σπουδαστών προτεραιότητα έχουν 
εκείνοι που:  

1. δεν οφείλουν μαθήματα 

2. οφείλουν τα ολιγότερα μαθήματα και σε περίπτωση ίσου αριθμού οφειλομένων 
μαθημάτων  

3. έχουν εκδηλώσει επιθυμία για τη συγκεκριμένη μονάδα και έχουν το μεγαλύτερο 
βαθμό στα μαθήματα που σχετίζονται με τη παραγωγή και λειτουργία της 
μονάδας. 
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3.5 Διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών 

Ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος ΕΣΠΑ δημοσιεύει λίστα με τους φοιτητές που δικαιούνται 

Πρακτική Άσκηση εκτός ΕΣΠΑ και τη θέτει στην κρίση της επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων 

ΕΣΠΑ. Η λίστα προκύπτει από την διαδικασία της παραγράφου 3.4 και τα κριτήρια 

αξιολόγησης της παραγράφου 3.3. 

3.6 Αναζήτηση θέσεων Πρακτικής Άσκησης 

Ο συντονιστής του μαθήματος Πρακτικής Άσκησης κάθε Κατεύθυνσης/Τομέα του τμήματος 

κατευθύνει τους φοιτητές στην αναζήτηση φορέα. Λίστα με προτεινόμενους φορείς μπορεί 

να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα Πρακτικής Άσκησης του τμήματος. Οι φοιτητές 

ενθαρρύνονται να βρουν μόνοι τους φορείς πρακτικής άσκησης εντός και εκτός Αττικής για 

να διευρυνθεί η λίστα των φορέων. Απαιτείται εγγραφή στην ιστοσελίδα ATLAS. 

3.7 Δήλωση φορέα Πρακτικής Άσκησης από τους φοιτητές. 

Οι φοιτητές δηλώνουν ηλεκτρονικά τον φορέα, όπου επιθυμούν να κάνουν Πρακτική 

Άσκηση με παρόμοιο τρόπο με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Οι φορείς θα πρέπει να έχουν εγκριθεί 

από τον Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης της κατεύθυνσης. 

3.8 Απαραίτητα έγγραφα για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης 

 Βεβαίωση αποδοχής από τον Φορέα Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης. 

 Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης εκτός ΕΣΠΑ. Η σύμβαση υπογράφεται αρχικά από τον 

φοιτητή σε τρία αντίγραφα, στη συνέχεια υπογράφεται και σφραγίζεται από τον 

φορέα σε τρία αντίγραφα και τέλος υπογράφεται από τον Πρόεδρο του τμήματος 

και σφραγίζεται από τη γραμματεία. Υπάρχουν δύο έντυπα συμβάσεων: 

o Σύμβαση πρακτικής άσκησης εκτός ΕΣΠΑ με ασφάλιση ΦΥΠΑ 

o Σύμβαση πρακτικής άσκησης εκτός ΕΣΠΑ με ασφάλιση ΠΑΔΑ 

 Μόνο για δημόσιους φορείς πρακτικής άσκησης: Απογραφικό δελτίο οικονομικών 

στοιχείων. Ζητείται από το γραφείο μισθοδοσίας του ΠΑΔΑ, προκειμένου να 

ασφαλιστεί ο φοιτητής από το ΠΑΔΑ. 

3.9 Βαθμολόγηση Πρακτικής Άσκησης 

H Πρακτική Άσκηση εξετάζεται ως προς την επιτυχία της ή όχι και η τελική βαθμολογία του 

φοιτητή προκύπτουν από τη βαθμολογία του επόπτη εκπαιδευτικού. Η βαθμολογία 

αιτιολογείται από την συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου και σχολίων.   

3.10 Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης 

Είναι παρόμοιο με αυτό του ΕΣΠΑ.  

3.11 Πρακτική Άσκηση εντός του Πανεπιστημίου  

Οι φοιτητές του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών δύνανται να κάνουν 

Πρακτική Άσκηση και εντός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής απασχολούμενοι 
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αποκλειστικά, ή σε συνεργασία με εξωτερικό φορέα, στα θεσμοθετημένα ή μη εργαστήρια 

του. Η επιλογή των ασκούμενων φοιτητών γίνεται από το Διευθυντή του εργαστηρίου. Για 

τους φοιτητές αυτούς, ισχύουν οι απαιτήσεις των παραγράφων 3.1, 3.2, 3.3. Στην ομάδα 

αυτή των φοιτητών περιλαμβάνονται φοιτητές με χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες. 

3.12 Πρακτική Άσκηση φοιτητών με χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες 

Οι φοιτητές με χρόνιες παθήσεις πιστοποιούν την πάθησή τους με: 

 είτε με πιστοποιητικό αναπηρίας από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), 

 είτε με γνωμοδότηση από δημόσιο νοσοκομείο. 

Σε αυτή την κατηγορία φοιτητών, εφόσον το ζητήσουν, θα υπάρχει κατά προτεραιότητα η 
δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης εντός του Ιδρύματος. 

3.13 Πρακτική Άσκηση φοιτητών στη Κύπρο 

Οι Κύπριοι φοιτητές μπορούν να κάνουν Πρακτική Άσκηση στη Κύπρο εκτός ΕΣΠΑ. 

Απαραίτητη είναι η ασφάλιση τους για εργατικό ατύχημα. Σε περίπτωση που έχουν κάνει 

Πρακτική Άσκηση Erasmus στη Κύπρο λιγότερη από έξι μήνες, θα πρέπει να κάνουν 

επιπλέον τους μήνες Πρακτικής Άσκησης που υπολείπονται από το εξάμηνο.  

 

 


