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Πρακτική Άσκηση μέσω ΟΑΕΔ  
 

1.  Η ΠΑ είναι μια υποχρεωτική εργασία πλήρους απασχόλησης έξι (6) 
ημερολογιακών μηνών ή 24 εβδομάδες πενθήμερης εργασίας στον ιδιωτικό ή 
δημόσιο τομέα πριν από τη λήψη του πτυχίου. Η ΠΑ είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου και κάθε σπουδαστής/-στρια δύναται να 
πραγματοποιήσει ΠΑ μόνο μια φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της 
είτε μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ, είτε μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ. Η ΠΑ στο 
Εξωτερικό γίνεται μέσω του προγράμματος Erasmus (Γραφείο Erasmus 
Πανεπιστημιούπολης Σερρών, Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό για φοιτητές, 
Προσφορά θέσεων εργασίας Erasmus - Eng). 

 

2           Προϋποθέσεις για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης 
             Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση   
             εφόσον: 

• Βρίσκονται στο 8o εξάμηνο σπουδών 
• Έχουν περάσει τα 2/3 των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών 
• Έχουν περάσει 4 μαθήματα επιλογής 
• Έχουν περάσει όλα τα μαθήματα ειδικότητας 

 
Πραγματοποίηση μετά το τέλος της εξεταστικής εξαμήνου.  
Οι φοιτητές οι οποίοι ετοιμάζονται να ξεκινήσουν πρακτική κάθε 1η του 
μήνα, θα πρέπει να έχουν προσκομίσει στην Γραμματεία τα σχετικά έγραφα  
αυστηρά, μέχρι τις 20 του προηγούμενου μηνός (πχ. ο φοιτητής-τρια  αν είναι 
να ξεκινήσει πρακτική 1 Οκτωβρίου, θα πρέπει τα έγγραφα να τα προσκομίσει  
το αργότερο μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου). 

 
              Η Πρακτική Άσκηση αφορά στους τομείς: 

 
• Πρόγνωση Μόδας. 
• Ανάλυση παραγγελίας πελάτη και τεχνικές προδιαγραφές. 
●    Ανάπτυξη Τεχνικών προδιαγραφών ενδυμάτων 
●     Σχεδιασμός και Ανάπτυξη προϊόντων [σχεδιασμός ενδυμάτων με το χέρι, 

σχεδιασμός με την βοήθεια Η/Υ (CAD), ανάπτυξη συλλογών]. 
●    Σχεδιασμός και ανάπτυξη μοτίβων τυπωμάτων ή κεντημάτων με την βοηθεια 

συστημάτων Η/Υ (CAD). 
●     Σχεδιασμός και ανάπτυξη πατρόν με το χέρι ή με την βοηθεια συστημάτων 

Η/Υ (CAD), μεγεθολόγια, ανάπτυξη στρώσης κοπής και βέλτιστες αναλώσεις 
υφασμάτων. 
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●     Σχεδιασμός και ανάπτυξη τρισδιάστατου εικονικού πρωτότυπου ένδυσης 
●     Σχεδιασμός και κατασκευή αξεσουάρ ένδυσης μέσω 3D Printing 
●     Σχεδιασμός & Ανάπτυξη ψηφιακών σχεδίων για εκτύπωση σε ύφασμα 
●     Οργάνωση Κατασκευής δειγμάτων (μελέτη μεθόδων εργασίας και χρόνου) 
●     Αξιολόγηση και κοστολόγηση προϊόντων ένδυσης. 
●     Οργάνωση προμηθειών Α’ και Β’ υλών, τεχνικές προδιαγραφές. 
●     Έλεγχος Ποιότητας πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων και  
        Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας. 
●      Στρώση /Κοπή & Ραφή υφασμάτων – Συστήματα CAD/CAM, ηλεκτρονικά       
        συστήματα παρακολούθησης της παραγωγής (ERP). 
●     Μάρκετινγκ & Πωλήσεις, ανάπτυξη brands, προώθηση και διαφήμιση. 
●      Παρακολούθηση Αποθηκών (συμβατική και ηλεκτρονική). 
●      Υγιεινή & Ασφάλεια εργαζομένων στον κλάδο ένδυσης 
●     Οργάνωση εκδηλώσεων, που εμπεριέχουν επιδείξεις Μόδας, Εκθέσεις και   
       άλλες    
         συναφείς με το έτοιμο ένδυμα δράσεις. 
●     Μελέτη ίδρυσης, λειτουργίας και στελέχωσης επιχειρήσεων παραγωγής,   

      εμπορίας και διακίνησης πρώτων υλών, έτοιμων ενδυμάτων και αξεσουάρ 
ένδυσης. 

•  Μελέτη ίδρυσης και λειτουργίας ειδικών εργαστηρίων Μόδας (ateliers). 
 

2. Διαδικασία μέσω ΟΑΕΔ 

 __Κατά την έναρξη 

• Άντληση πληροφοριών από τον ασκούμενο για τις προσφερόμενες θέσεις ΠΑ 
από το Γραφείο Διασύνδεσης, από τη Γραμματεία του τμήματος, ή μέσω 
προσωπικής επικοινωνίας με δυνητικούς φορείς απασχόλησης (ακόμη και 
στην εταιρεία/υπηρεσία που ήδη εργάζονται αρκεί να πληρούνται οι βασικές 
προϋποθέσεις συνάφειας). 

• Επιλογή επιχείρησης/υπηρεσίας από τον ασκούμενο 
• Συμπλήρωση των παρακάτω εντύπων έναρξης ΠΑ μέσω ΟΑΕΔ και κατάθεσή 

αυτών στη Γραμματεία του τμήματος από τον ασκούμενο 

1) Αίτηση ένταξης για ΟΑΕΔ (από ασκούμενο), υπάρχει αναρτημένη στην 
ιστοσελίδα του τμήματος,  με τα εξής συνημμένα: 

2) Ειδική Σύμβαση Εργασίας για την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών  

 3) Βεβαίωση Αποδοχής Απασχόλησης για Πρακτική Άσκηση Φοιτητή/τριας 
Από τον Φορέα Απασχόλησης (συμπληρωμένη από τον εργοδότη) 

4) Δήλωση Ατομικών Στοιχείων Φοιτητή / τριας 
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5) Βεβαίωση προυποθέσεων και έλεγχος των εντύπων έναρξης ΠΑ  σπουδαστή/-
στριας από τη Γραμματεία του τμήματος,  έγκριση/ απόρριψη από  την Επιτροπή 
ΠΑ και ορισμός Επόπτη / Καθηγητή κατόπιν ενημέρωσης από την Γραμματεία.   

• Αποστολή της Σύμβασης ΠΑ από τη Γραμματεία του τμήματος προς τον 
φορέα (είτε απ’ ευθείας είτε μέσω σπουδαστή) και υπογραφή τόσο από τον 
ίδιο τον σπουδαστή όσο και από τον εκπρόσωπο του φορέα σε τρία  (3) 
αντίτυπα.  

• Υπογραφή (σπουδαστής και φορέας) και αποστολή της Σύμβασης ΠΑ 
 (3 αντίτυπα με πρωτότυπες υπογραφές) από τον φοιτητή στη Γραμματεία 
προς υπογραφή από τους υπόλοιπους συμβαλλόμενους. 

• Αποστολή από τη Γραμματεία της τελικής υπογεγραμμένης Σύμβασης ΠΑ 
στον φοιτητή και στο φορέα απασχόλησης. 

• Παραλαβή του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης του φοιτητή από τη 
Γραμματεία του τμήματος. 

__Κατά την διάρκεια 

• Με την έναρξη της ΠΑ, κατάθεση του Αριθμού Μητρώου 
Ασφαλισμένου (ΑΜΑ από ΕΦΚΑ) του φοιτητή στον φορέα 
απασχόλησης. 

• Συνεργασία του Επόπτη/Καθηγητή με τον Επόπτη του φορέα όπου 
χρειάζεται για τη σωστή πραγματοποίηση της ΠΑ του φοιτητή. Ο 
φοιτητής συμπληρώνει το βιβλίο ΠΑ σε εβδομαδιαία βάση ενώ ο 
Επόπτης του φορέα εξετάζει επίσης σε εβδομαδιαία βάση το Βιβλίο 
ΠΑ και πραγματοποιεί ενδεχόμενες παρατηρήσεις. Σε περίπτωση 
επιθυμίας διακοπής της ΠΑ είτε από τον εργοδότη είτε από τον 
ασκούμενο, αφού πρώτα γίνει η συνεννόηση με τον 
Επόπτη/Καθηγητή, θα πρέπει να κατατεθεί αίτηση στην επιτροπή ΠΑ 
αιτιολογώντας τους σοβαρούς λόγους με δικαίωμα της επιτροπής ΠΑ 
να εγκρίνει ή να απορρίψει την εν λόγω αίτηση. Σε περίπτωση 
έγκρισης της διακοπής από την επιτροπή ΠΑ, ο ασκούμενος οφείλει 
να καταθέσει στη Γραμματεία του τμήματος,  
α) τη βεβαίωση ενσήμων εργοδότη ή αποδείξεις πληρωμής ενσήμων 
για το χρονικό διάστημα που εργάστηκε και β) τη Βεβαίωση 
ολοκλήρωσης πρακτικής Άσκησης  (το ανάλογο αρχείο υπάρχει την 
ιστοσελίδα του τμήματος) για το χρονικό διάστημα που εργάστηκε. 
Στη συνέχεια ο φοιτητής έχει δικαίωμα να ξεκινήσει νέες ενέργειες 
έναρξης ΠΑ σε άλλο φορέα για τη συμπλήρωση του χρόνου ΠΑ που 
υπολείπεται. 
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__Στο τέλος 

• Συμπλήρωση των παρακάτω εντύπων ολοκλήρωσης της ΠΑ μέσω ΟΑΕΔ 
από τον φοιτητή και κατάθεσή αυτών στη Γραμματεία του τμήματος (εντός 
10 ημερών από το πέρας της ΠΑ). 

6) Βεβαίωση ολοκλήρωσης πρακτικής Άσκησης  (το ανάλογο αρχείο υπάρχει στην 
ιστοσελίδα του τμήματος) (από τον Φορέα) 

• Συμπλήρωση και κατάθεση του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης από τον 
φοιτητή στη Γραμματεία του τμήματος (με υπογραφή & σφραγίδα του 
Επόπτη του φορέα). 

__Έγκριση ολοκλήρωσης / Πληρωμή 

 Μετά την παραλαβή & έλεγχο των εντύπων ολοκλήρωσης, η Γραμματεία του 
τμήματος ενημερώνει τον Επόπτη/Καθηγητή και την επιτροπή ΠΑ του τμήματος για 
την ολοκλήρωση της ΠΑ καταθέτοντας όλα τα έντυπα στον Πρόεδρο του τμήματος. 

• Ο Πρόεδρος του τμήματος κατόπιν ελέγχου αποφασίζει για την αποδοχή / 
απόρριψη των εντύπων. Σε περίπτωση απόρριψης, ο φοιτητής αιτείται την 
έγκριση των εντύπων από τη συνέλευση του τμήματος. 

• Μετά την τελική έγκριση των εντύπων, η Γραμματεία του τμήματος (εάν 
χρειαστεί σε συνεργασία με την επιτροπή ΠΑ) προβαίνει στη διαδικασία 
εκταμίευσης και πληρωμής του φοιτητή (βλ. «αποζημίωση ασκούμενων» 
στον οδηγό πρακτικής άσκησης του Πανεπιστημίου). Η πληρωμή μέσω 
ΟΑΕΔ ανέρχεται σε μηνιαία αποζημίωση 580 € (ιδιωτικός φορέας) ή 176 € 
(δημόσιος φορέας). 

 
 


