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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ KΥΚΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2020 
 

Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

 
Έναρξη και Λήξη AΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-

ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  
 

(από Δευτέρα 7-10-2019, ώρα 10.00 έως και Παρασκευή 11-10-

2019, ώρα 14.00) 
 
 

          Το ενυπόγραφο τηρείται στο αρχείο ΑΠ … 
                                            Αθήνα, 17/7/2019 

 
ΑΓΑΠΗΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ, ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, 
 

 

Το Τμήμα μας έχει εξασφαλίσει χρηματοδοτούμενες θέσεις ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ από 
κονδύλια του ΕΣΠΑ η οποία αφορά ΜΟΝΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ. 

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ είναι ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ του 
Τμήματός μας, ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ. 

Ο βαθμός αναγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του ΠΤΥΧΙΟΥ, ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ στον 
βαθμό του ΠΤΥΧΙΟΥ 

 

ΠΟΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν 

μόνο προπτυχιακοί φοιτητές/τριες που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 
 
•               έχουν συμπληρώσει δύο ακαδημαϊκά έτη σπουδών 

•               έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς 20 μαθήματα, ( είτε μαθήματα επιλογής, είτε υποχρεωτικά, 
είτες κατεύθυνσης κ.λ.π. 

•               έχουν επιτύχει σε εξέταση τουλάχιστον δύο μαθημάτων Θεματικών Ενοτήτων, σύμφωνα με το 
πρόγραμμα σπουδών. 

Σε περίπτωση που φοιτητής/τρια δεν πληροί ένα από τα άνωθι κριτήρια θα αποκλείεται από το 
Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. 
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι, μία  εκ των παρακάτω, συναρτήσει των 
προσφερθεισών θέσεων και την προτίμηση των φοιτητών: 

Α) είτε ΤΡΙΜΗΝΗΣ διάρκειας και πενθήμερη, πλήρους απασχόλησης (8 ώρες ημερησίως), συνολικά 
εβδομαδιαία απασχόληση 40 ώρες, 

Β) είτε ΕΞΑΜΗΝΗΣ  διάρκειας και πενθήμερη, μερικούς απασχόλησης (4 ώρες ημερησίως), συνολικά 
εβδομαδιαία απασχόληση 20 ώρες, 

Γ) είτε ΕΞΑΜΗΝΗΣ  διάρκειας  μερικούς απασχόλησης (2) δύο ημέρες την εβδομάδα απασχόληση 8 
ώρες και 1 ημέρα την εβδομάδα τετράωρρη απασχόληση, συνολικά εβδομαδιαία απασχόληση 20 ώρες, 

 

ΥΨΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 

 Το ύψος της αμοιβής είναι 260 ευρώ/ μήνα (εάν η απασχόληση είναι πλήρης), 130 ευρώ/μήνα, εάν είναι 
μερική απασχόληση  και χρηματοδοτείται από το ΕΚΠΑ μέσω χρηματοδότησης ΕΣΠΑ. 

 
ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ στους ΦΟΡΕΙΣ/ΥΠΟΔΟΧΗΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- ΜΑΡΤΗ 
2020 
 
Οι φοιτητές θα ξεκινήσουν να εκπονούν την πρακτική άσκηση στους φορείς υποδοχής/επιχειρήσεις 

ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΤΗ 2020 

 

 

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Ο Φορέας Υποδοχής Πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι είτε Ιδιωτική Επιχείρηση, είτε Φορέας τολυ 
Δημοσίου 

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ σε όλη την Ελλάδα  

Εάν υπάρχει θέση προσφερόμενη στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, ο φοιτητής/τρια μπορεί να επιλέξει να 
εκπονήσει πρακτική άσκηση είτε στην Αθήνα, είτε στην επαρχία 

** 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, η ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
κ.λ.π. 

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν θα πρέπει να μελετήσουν πολύ προσεκτικά τον 
 «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» του Τμήματος μας, ο οποίος έχει αναρτηθεί στον 
δικτυακό τόπο του Τμήματος. 

 Στον κανονισμό εμπεριέχονται οι ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, τα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, η 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, η ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ κ.λ.π. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η ΕΓΓΡΑΦΗ των ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ στο 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ της ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΕΙ  
 
Επισημαίνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες  θα πρέπει να κάνουν εγγραφή στον δικτυακό τόπο 
Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ http://atlas.grnet.gr/ και να 
διερευνήσουν  τις θέσεις; Που προσφέρονται. Κατά την Αίτηση θα δηλώσουν 3 συγκεκριμένες 
θέσεις κατά σειρά προτίμησης.  
 

ΘΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ 3 ΘΕΣΕΙΣ, οι οποίες εχουν δημοσιευτεί στο ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΤΛΑΣ από 1Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 και μετά. 

** 
 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΝΥΕΤΕ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΘΗΤΕΙΑ 
 
Κατ΄ εξαίρεση,  όσοι φοιτητές διανύουν την στρατιωτική τους θητεία, θα μπορούν κάνουν αίτηση 

αρχές Οκτωβρίου, (σημειώνουμε ότι η αίτηση υπάρχει δυνατότητα να αποσταλλεί και 

ταχυδρομικώς, και θα μπορούν να ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση είτε με την έναρξη του 

εαρινού εξαμήνου, είτε αρχές Ιουνίου. Εάν η πρακτική άσκηση ξεκινήσει  με την έναρξη του 

εαρινού εξαμήνου, δύναται να είναι είτε μερικούς, είτε πλήρους απασχόλησης. Εάν η πρακτική 

ξεκινήσει αρχές Ιουνίου θα είναι πρακτική ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ και θα ολοκληρωθεί μέχρι 

τέλη Αυγούστου-αρχές Σεπτεμβρίου το αργότερο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι φοιτητές να 

έχουν ολοκληρώσει την στρατιωτική τους θητεία πριν να ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση. 

 
ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΗΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑ 
 
 

Οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ θα ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ηλεκτρονικά  στον δικτυακό 

τόπο http://www.praktiki.econ.uoa.gr/hlektroniki-aithsh.html από 

Δευτέρα 7-10-2019, ώρα 10.00 έως και Παρασκευή 11-10-2019, ώρα 
14.00. 
 
Επισημαίνουμε ότι θα υποβάλλετε κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτηση σε ηλεκτρονική 
μορφή ΜΟΝΟ το Βιογραφικό σας το οποίο θα πρέπει να ακολουθεί το υπόδειγμα EUROPASS ή σε 
άλλη μορφή που εσείς επιθυμείτε. 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 
Η  ηλεκτρονική οριστικοποίηση υποβολής των αιτήσεων  θα πραγματοποιηθεί από  Τετάρτη 9-10-2019, 
ώρα 8.00 έως και Παρασκευή 11-10-2019, ώρα 14.00. 
 

Εάν υπάρξει κάποιο τεχνικό πρόβλημα με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, μπορείτε να 
αποστείλλετε email στo praktiki@econ.uoa.gr 

 

  

http://atlas.grnet.gr/
http://www.praktiki.econ.uoa.gr/hlektroniki-aithsh.html
mailto:praktiki@econ.uoa.gr
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ΕΝΤΥΠΗ ΥΠΟΒΟΛΗ της ΑΙΤΗΣΗΣ και ΠΑΡΑΛΑΒΗ από εσάς του 
ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

Αφού πρώτα ΟΡΙΣΤΚΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΜΕΤΆ ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΕ την ΑΙΤΗΣΗ και την 
ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΕ. 
 
Εν συνεχεία, οι αιτήσεις υποβάλλονται και σε έντυπο στην Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από  Τετάρτη 9-10-2019, ώρα 
10.00 έως και Παρασκευή 11-10-2019, ώρα 14.00., Γρυπάρειο Μέγαρο, Σοφοκλέους 1, 4ος 
όροφος,γρ. 402 και θα παραλαμβάνετε αριθμό πρωτοκόλλου. 
 

 

Πως ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ οι ΦΟΙΤΗΤΕΣ που βρίσκονται στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ή στην ΕΠΑΡΧΙΑ ή διανύουν την ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ τους ΘΗΤΕΙΑ 

ΟΣΟΙ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ στην ΕΠΑΡΧΙΑ ή στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ή διανύετε την ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ σας ΘΗΤΕΙΑ, και 
ΔΕΝ μπορείτε να υποβάλλετε την αίτηση σε ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ αυτοπροσώπως, θα ΠΡΕΠΕΙ να: 

1)     στείλετε συστημένη επιστολή στην Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από  Τετάρτη 9-10-2019, ώρα 10.00 έως και Παρασκευή 11-
10-2019, ώρα 14.00, Γρυπάρειο Μέγαρο, Σοφοκλέους 1, 4ος όροφος, γρ. 402. 
 

2)     Ο φάκελος που θα στείλετε θα περιέχει την αίτησή σας (αφού έχετε οριστικοποιήσει ηλεκτρονικά)  
με χειρόγραφη υπογραφή σας. 

3)     Θα σκανάρετε την αίτηση που έχετε χειρόγραφα υπογράψει.  Θα σκανάρετε το αποδεικτικό της 
συστημένης επιστολής που λάβατε από το ταχυδρομείο. Θα στείλετε και τα 2 σκαναρισμένα αρχεία στο 

 email: praktiki@econ.uoa. gr 
 

4)     Η ημερομηνία που θα  αναγράφει το αποδεικτικό του ταχυδρομείου θα πρέπει εντός του χρονικού 
διαστήματος: Τετάρτη 9-10-2019, ώρα 10.00 έως και Παρασκευή 11-10-2019, ώρα 14.00, 

** 

Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των φοιτητών/τριών στις εβδομαδιαίες 
Ημερίδες/Σεμινάρια/Εργαστήρια, σύμφωνα με τον οδηγό Σπουδών και 

τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 

Πρόεδρος 

 

 

 

Καθηγητής Σ. Κώτσιος,  

Μέλος  

 

 

 

Καθηγητής  Α.Παπανδρέου,  

Μέλος  

 

 

Επιστημονική Υπεύθυνη 
Πρακτικής Άσκησης, 

Χ. Ντελοπούλου, ΕΔΙΠ 

 

mailto:praktiki@econ.uoa.%20gr

