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ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ KΤΚΛΟ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ  

2020-2021 
 

Σμήμαηορ Οικονομικϊν Δπιζηημϊν 

Δθνικοω και Καποδιζηπιακοω Πανεπιζηημίος Αθηνϊν 
 

Έναπξη και Λήξη AΗΣΖΔΧΝ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ- 
ΓΖΛΧΔΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ 

 
 

Σν ελππόγξαθν ηεξείηαη ζην αξρείν 
ΑΠ……... 

Αζήλα, 30/10/2020  

 

ΑΓΑΠΖΣΔ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ, ΑΓΑΠΖΣΟΗ ΦΟΗΣΖΣΔ, 
 

 
ην πιαίζην ηεο Πξάμεο κε ηίηιν «Ππακηική Άζκηζη Σπιηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ ηος 
Δθνικοω και Καποδιζηπιακοω Πανεπιζηημίος Αθηνϊν», κε θσδηθό ΟΠ 5032778 πνπ 
ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν) θαη ην 
Διιεληθό Γεκόζην κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθόηεηα, 
Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Καηλνηνκία 2014-2020» ανακοινϊνεηαι η έναπξη ηος νέος κωκλος 
Ππακηικήρ Άζκηζηρ για ηο Σμήμα Οικονομικϊν Δπιζηημϊν 
 
 
Η ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ είλαη ΜΑΘΖΜΑ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ζην ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ηνπ 

Σκήκαηόο καο, ΒΑΘΜΟΛΟΓΔΙΣΑΙ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ. 

 
Ο βαζκόο αναγπάθεηαι ζηο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ηος ΠΣΤΥΗΟΤ, ΓΔΝ ΠΡΟΜΔΣΡΑΣΑΗ  ζηνλ 

βαζκό ηνπ ΠΣΤΥΙΟΤ 

 
Οη διαθέζιμερ θέζειρ για ηη ππακηική άζκηζη ηυν θοιηηηϊν ηος Σμήμαηορ μαρ, 
αναμένεηαι να μαρ γνυζηοποιηθοων από ην Κεληξηθό Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ 
ΔΚΠΑ (ΓΡΑ.Π.Α). 
 
 

ΠΟΗΟΗ ΦΟΗΣΖΣΔ/ΣΡΗΔ ΔΥΟΤΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΖ 
 

ύκθσλα κε ηνλ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Προπτυχιακού Επιπέδου 

δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο έρνπλ κόλν πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο/ηξηεο πνπ πιεξνύλ ηα 
αθόινπζα θξηηήξηα: 

 
● έρνπλ ζπκπιεξώζεη δύν αθαδεκατθά έηε ζπνπδώλ 
● έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηηπρώο 20 καζήκαηα, ( είηε καζήκαηα επηινγήο, είηε 
ππνρξεσηηθά, είηεο θαηεύζπλζεο θ.ι.π. 
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● έρνπλ επηηύρεη ζε εμέηαζε ηνπιάρηζηνλ δύν καζεκάησλ Θεκαηηθώλ Δλνηήησλ, 
ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα ζπνπδώλ. 
 
ε πεξίπησζε πνπ θνηηεηήο/ηξηα δελ πιεξνί έλα από ηα άλσζη θξηηήξηα ζα απνθιείεηαη από 
ην Πξόγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο. 
 
 
Μπνξείηε λα θαηεβάζεηε  γηα λα ελεκεξσζείηε  ηνλ Νέν Καλνληζκό Πξαθηηθήο Άζθεζεο 
Ινύιηνο 2020 από ηελ Ιζηνζειίδα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο   ζην κελνύ  ΥΡΗΙΜΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 
http://www.praktiki.econ.uoa.gr/xrisima-eggrafa/neos-kanonismos-praktikhs-askhshs-
proptyxiakoy-epipedoy.htmlΡΑΦΑ 

 
 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ 
 

Η  δηάξθεηα  ηεο  πξαθηηθήο  άζθεζεο  κπνξεί  λα  είλαη,  μία εθ ησλ παξαθάησ, 

 
Α) είηε ΣΡΙΜΗΝΗ δηάξθεηαο θαη πελζήκεξε, πιήξνπο απαζρόιεζεο (8 ώξεο εκεξεζίσο), 
ζπλνιηθά εβδνκαδηαία απαζρόιεζε 40 ώξεο, 
 
Β) είηε ΔΞΑΜΗΝΗ δηάξθεηαο θαη πελζήκεξε, κεξηθνύο απαζρόιεζεο (4 ώξεο εκεξεζίσο), 
ζπλνιηθά εβδνκαδηαία απαζρόιεζε 20 ώξεο, 

 
Γ) είηε ΔΞΑΜΗΝΗ δηάξθεηαο κεξηθνύο απαζρόιεζεο (2) δύν εκέξεο ηελ εβδνκάδα 
απαζρόιεζε 8 ώξεο θαη 1 εκέξα ηελ εβδνκάδα ηεηξάσξε απαζρόιεζε, ζπλνιηθά 
εβδνκαδηαία απαζρόιεζε 20 ώξεο, 
 
 
 

ΤΦΟ ΑΜΟΗΒΖ 
 

Σν ύςνο ηεο ακνηβήο είλαη 260 επξώ/ κήλα (εάλ ε απαζρόιεζε είλαη πιήξεο), 130 επξώ/κήλα, εάλ είλαη 
κεξηθή απαζρόιεζε θαη ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΚΠΑ κέζσ ρξεκαηνδόηεζεο ΔΠΑ,ζύκθσλα κε ηελ 
εθάζηνηε ρξεκαηνδόηεζε . 

 

ΠΗΘΑΝΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ζηοςρ             
ΦΟΡΔΗ/ΤΠΟΓΟΥΖ/ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ- ΜΑΡΣΖ 2021 

 

Οη θνηηεηέο ζα μεθηλήζνπλ λα εθπνλνύλ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζηνπο θνξείο 
ππνδνρήο/επηρεηξήζεηο με πιθανή ημεπομηνία έναπξηρ ΑΡΥΔ ΜΑΡΣΖ 2021 

 
 

Ο ΦΟΡΔΑ ΤΠΟΓΟΥΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ 

 

Ο Φνξέαο Τπνδνρήο Πξαθηηθήο άζθεζεο κπνξεί λα είλαη είηε Ιδησηηθή Δπηρείξεζε, είηε Φνξέαο 
ηνπ Γεκνζίνπ 
 
 

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ζε ψλη ηην Δλλάδα 
 

Δάν ςπάπσει θέζη πποζθεπψμενη ζηο ζωζηημα ΑΣΛΑ, ο θοιηηηήρ/ηπια μποπεί να 
επιλέξει να εκπονήζει ππακηική άζκηζη είηε ζηην Αθήνα, είηε ζηην επαπσία. 

 
** 

 ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ, η ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ, η ΜΟΡΗΟΓΟΣΖΖ 
κ.λ.π. 

http://www.praktiki.econ.uoa.gr/xrisima-eggrafa/neos-kanonismos-praktikhs-askhshs-proptyxiakoy-epipedoy.html
http://www.praktiki.econ.uoa.gr/xrisima-eggrafa/neos-kanonismos-praktikhs-askhshs-proptyxiakoy-epipedoy.html
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Οη θνηηεηέο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ππνβάιινπλ ζα πξέπεη λα κειεηήζνπλ πνιύ πξνζεθηηθά ηνλ 
«ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ-  ΗΟΤΛΗΟ 2020» ηος Σμήμαηορ μαρ, ο οποίορ 
έσει αναπηηθεί ζηο μενοω  “ΥΡΗΙΜΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ζηνλ δηθηπαθό ηόπν πξαθηηθή άζθεζεο  
ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ 
Αζελώλ”http://www.praktiki.econ.uoa.gr/xrisima-eggrafa/neos-kanonismos-praktikhs-
askhshs-proptyxiakoy-epipedoy.htmlΡΑΦΑ 

 
 
ηνλ θαλνληζκό εκπεξηέρνληαη νη ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ, ηα ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ, 
ε ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ θ.ι.π. 
 
 

 

ΤΣΖΜΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ 
ΦΟΗΣΖΣΧΝ ΑΔΗ  

 

Δπηζεκαίλνπκε όηη νη ελδηαθεξόκελνη θνηηεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη λα θάλνπλ εγγξαθή ζηνλ 
δηθηπαθό ηόπν ύζηεκα Κεληξηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο Φνηηεηώλ ΑΔΙ 
http://atlas.grnet.gr/ θαη λα δηεξεπλήζνπλ ηηο ΓΙΑΘΔΙΜΔ ΘΔΔΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ; 
Πνπ πξνζθέξνληαη. Καηά ηην Αίηηζη θα δηλϊζοςν 3 ζςγκεκπιμένερ  θέζειρ καηά ζειπά 
πποηίμηζηρ. (Οη ζέζεηο απηέο ΓΔΝ  είναι δεζμεςηικέρ, δειαδή ζε πεξίπησζε πνπ επηιεγείηε 
γηα πξαθηηθή άζθεζε κπνξνύλ λα αιιάμνπλ, είλαη ελδεηθηηθέο) 
 

ΘΑ ΓΖΛΧΔΣΔ 3 ΘΔΔΗ, οι οποίερ έσοςν δημοζιεςηεί ζηο ΤΣΖΜΑ 
ΑΣΛΑ απψ 1Ζ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2020 και μεηά. 
 

** 

Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΠΟΤ ΓΗΑΝΤΔΣΔ ΣΖΝ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ Α ΘΖΣΔΗΑ 
 

Απαπαίηηηη πποχπψθεζη είναι οι θοιηηηέρ να έσοςν ολοκληπϊζει ηην ζηπαηιυηική 

ηοςρ θηηεία ππιν να ξεκινήζοςν ηην ππακηική ηοςρ άζκηζη. 

 
 
 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΗΣΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ -  
ΓΖΛΧΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ 

 
 

 
Οι   ΑΗΣΖΔΗ   θα   ςποβληθοων  ΜΟΝΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ.  
 

 
 

 
Mεηαβείηε ζην menu “ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ AITHΗ”  ζηνλ    δηθηπαθό   ηόπν 
http://www.praktiki.econ.uoa.gr/hlektroniki-aithsh.html θαη αθνινπζήζηε ηηο ΟΓΗΓΙΔ πνπ 
αλαγξάθνληαη κέζα ζηελ ειεθηξνληθή αίηεζε. 

 

Δπιζημαίνοςμε ψηι καηά ηην ηλεκηπονική ςποβολή ηηρ αίηηζηρ, θα ςποβάλλεηε ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή ΜΟΝΟ ην Βηνγξαθηθό ζαο ην νπνίν ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ην ππόδεηγκα 
EUROPASS ή ζε  άιιε κνξθή πνπ εζείο επηζπκείηε. ΓΔΝ ζα ππνβάιιεηε επηπιένλ 
δηθαηνινγεηηθά 

http://www.praktiki.econ.uoa.gr/xrisima-eggrafa/neos-kanonismos-praktikhs-askhshs-proptyxiakoy-epipedoy.html
http://www.praktiki.econ.uoa.gr/xrisima-eggrafa/neos-kanonismos-praktikhs-askhshs-proptyxiakoy-epipedoy.html
http://atlas.grnet.gr/
http://atlas.grnet.gr/
http://www.praktiki.econ.uoa.gr/hlektroniki-aithsh.html
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1η ΦΑΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ: 

- To ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ "ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΣΗΔΩΝ" ζα ΑΝΟΗΞΔΗ απψ 2 
Νοεμβπίος 2020 ϊπα 8:00:00 έυρ 8 Νοεμβπίος 2020, ϊπα 23:59:59 για να  
ζςμπληπϊζεηε ηην ΑΗΣΖΖ ζαρ, 

- To ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ "ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΣΗΔΩΝ" θα ΚΛΔΗΔΗ ΑΤΣΟΜΑΣΑ 
ζηιρ 8 Νοεμβπίος 2020 ζηιρ 24:00:00 

 

2η ΦΑΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ : 

Καηά ην ρξνληθό δηάζηεκα απψ 8 Νοεμβπίος 2020, ϊπα 24:00:01 έυρ 11 Νοεμβπίος 2020, 
ϊπα 24:00:00, ζα πξέπεη: 

- ζα καηεβάζεηε ηο pdf ηηρ “Αίηηζη Δκδήλυζηρ Δνδιαθέπονηορ - Γήλυζη Ππακηικήρ 
Άζκηζηρ” 

- ζα εκηςπϊζεηε ηελ “Αίηηζη Δκδήλυζηρ Δνδιαθέπονηορ - Γήλυζη Ππακηικήρ 
Άζκηζηρ” 

- ελ ζπλερεία λα ηελ ςπογπάτεηε ΥΔΗΡΟΓΡΑΦΑ  

- ζα ζκανάπεηε ζε μοπθή PDF  

- ζα αποζηείλεηε ηο απσείο (format.pdf) ζην email praktiki-foitites@econ.uoa.gr  

 ζα απνζηείιεηε έλα (1) αξρείν . pdf 

 Γελ γίλεηαη δεθηό αξρείν κε format jpg, γίλεηαη δεθηό αξρείν κόλν κε format .pdf 

 

- H αίηηζήρ ζαρ, θα λάβει απιθμψ ππυηοκψλλος με εζυηεπική διαδικαζία 

                                                          **  

Δάλ ππάξμεη θάπνην ΣΔΥΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ κε ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο, 
κπνξείηε λα θάλεηε printscreen ηελ νζόλε κε ην κήλπκα πνπ ζαο εκθαλίδεη  θαη  ην  ζηέιλεηε 
κε email ζην  praktiki-foitites@econ.uoa.gr 
 

 
 

 
 
Ο/ε θνηηεηήο/ηξηα κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο εθδήισζεο  ελδηαθέξνληνο (Τπεωθςνη Γήλυζη                    
ςγκαηάθεζηρ) είηε ζε ειεθηξνληθή, είηε ζε έληππε κνξθή, παξέρεη ηε ξεηή ζπγθαηάζεζή 
ηνπ/ηεο γηα ηελ ηήξεζε, ζπιινγή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ αίηεζε θαη ζηα ηπρόλ ζπλππνβαιιόκελα κε απηήλ έγγξαθα, από ην 
ΔΚΠΑ, από ην Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ ΔΚΠΑ, από ηνλ ΔΛΚΔ ηνπ ΔΚΠΑ θαη από 
ηνλ/ηελ Δπηζηεκνληθό Τπεύζπλν, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζνύλ όιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 
γηα ηελ εθπόλεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 
 

 
 
 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΖ ΑΗΣΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ 
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ - ΓΖΛΧΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ  

 
Μεηά ηην ςποβολή ηυν αιηήζευν αθνύ γίλεη έιεγρνο νξζόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ζα 

αλαξηεζνύλ ηα ΠΡΟΧΡΗΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  από ηε Δπηηξνπή Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζηελ 
επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο(www.econ.uoa.gr), ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 
(www.praktiki.econ.uoa.gr) θαη ζηνλ Ιζηόηνπν ηνπ Κεληξηθνύ Γξαθείνπ Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ 
ΔΚΠΑ(www.grapas.uoa.gr) 

 

mailto:praktiki-foitites@econ.uoa.gr
mailto:praktiki-foitites@econ.uoa.gr
http://www.econ.uoa.gr/
http://www.praktiki.econ.uoa.gr/
http://www.grapas.uoa.gr/
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Γιαδικαζία Δνζηάζευν 
Οη θνηηεηέο/ηξηεο ελ ζπλερεία, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκθσλνύλ κε ηα “ΠΡΟΩΡΙΝΑ 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ”, εάλ ην επηζπκνύλ ζα κπνξνύλ λα ππνβάινπλ «ΈΝΣΑΖ» εληόο πένηε 
(5) επγάζιμυν ημεπϊν από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ ΠΡΟΩΡΙΝΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 
ΔΠΙΛΟΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ.  Δληόο ηεο έλζηαζεο ζα πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά ην 
πξόβιεκα ην νπνίν εληόπηζαλ.  
 
Η έλζηαζε απνζηέιιεηαη κε email  ζην praktiki-foitites@econ.uoa.gr, κε εζσηεξηθή δηαδηθαζία 
ζα ιακβάλεηαη ν αξηζκόο πξσηνθόιινπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα θνηλνπνηείηαη ζηελ Δπηηξνπή 
Δλζηάζεσλ Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ε νπνία πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν  28  ηνπ παξόληνο 
θαλνληζκνύ.  
 
Η Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ είλαη αξκόδηα γηα ηελ αλάξηεζε ηνπ “Σειηθνύ Πίλαθα Απνηειεζκάησλ 
Δπηινγήο Φνηηεηώλ”.  
 
Σν “Δληππν ηεο Έλζηαζεο” είλαη δηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθό ηόπν ηεο πξαθηηθήο ζην menu 
ΥΡΗΙΜΑ ΔΓΓΡΑΦΑ http://www.praktiki.econ.uoa.gr/xrisima-eggrafa/aithsh-enstashs.html  
 
ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ δηάξθεηα από ηελ πεξίνδν αηηήζεσλ έσο ηελ αλάξηεζε ηνπ 
“Σειηθνύ Πίλαθα Απνηειεζκάησλ Δπηινγήο Φνηηεηώλ” ο/η θοιηηηήρ επιθςμεί να ακςπϊζει 
ηην ζςμμεηοσή ηος, έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αθπξώζεη κε απνζηνιή  email ζην praktiki-
foitites@econ.uoa.gr 

** 
ΟΗ ΦΟΗΣΖΣΔ ΠΟΤ ΘΑ ΔΠΗΛΔΓΟΤΝ ΓΗΑ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ 

1) Σν κάζεκα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζην my studies δειώλεηαη από ηελ Γξακκαηεία 
ηνπ Σκήκαηνο ζην σειμεπινψ εξάμηνο ηο μάθημα Γεξιοηήηυν «PRCΟΟ1-ΠΡΑΚΣΗΚΖ 
ΑΚΖΖ- WORKSHOPS» θαη ζην εαπινψ εξάμηνο ηο μάθημα “PRC000-ΠΡΑΚΣΗΚΖ 
ΑΚΖΖ”  

2) Ζ διδαζκαλία ηος μαθήμαηορ δεξιοηήηυν ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ είναι εξ 
αποζηάζευρ, και ππαγμαηοποιείηαι κάθε ΠΔΜΠΣΖ 13.00-15.00 μέζυ Webex 
https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m4ebb36788cc94d7f96f1ded5c6420749 

-       ε παξαθνινύζεζε ησλ θνηηεηώλ είλαη ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ:  

  Α)  ζηιρ εκπαιδεςηικέρ - ενημεπυηικέρ ημεπίδερ πος αθοποων ηην διαδικαζία ηηρ 
ππακηικήρ άζκηζηρ  

 

 Β) δύν εκεξίδεο:  1η  ΖΜΔΡΗΓΑ ΑΠΟΛΟΓΗΜΟΤ-ΣΡΟΓΓΤΛΖ ΣΡΑΠΔΕΑ              
ΤΕΖΣΖΖ και 2η ΖΜΔΡΗΓΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ και ΓΗΑΥΤΖ  και λαμβάνονηαι ςπψτη για 
ηη βαθμολογία ηος κάθε θοιηηηή οι οποίερ θα ππαγμαηοποιηθοων ζηο πέπαρ ηος εαπινοω 
εξαμήνος 

 

 

- Η ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηώλ ΓΔΝ είναι ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ. εκπαιδεςηικέρ-ενημεπυηικέρ 
ημεπίδερ και επγαζηήπια  (workshops), ζηα οποία καλοωνηαι εκππψζυποι ηυν εηαιπειϊν 
θοπέυν και επιζηήμονερ υρ ομιληηέρ κ.α. Δίναι δςναηή η σοπήγηζη βεβαιϊζευν 
παπακολοωθηζηρ ζηοςρ ζςμμεηέσονηερ.   

 

============================================================================ 
 
 

mailto:praktiki-foitites@econ.uoa.gr
http://www.praktiki.econ.uoa.gr/xrisima-eggrafa/aithsh-enstashs.html
mailto:-praktiki-foitites@econ.uoa.gr
mailto:-praktiki-foitites@econ.uoa.gr
https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m4ebb36788cc94d7f96f1ded5c6420749


6  

Γηα νπνηνδήπνηε ζέκα/εξώηεκα αθνξά ηελ πποκήπςξη κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηελ Γιοικηηική 
Τποζηήπιξη ηος ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ “Ππακηική Άζκηζη” ηος πποπηςσιακοω επιπέδος 
ηος Σμήμαηορ Οικονομικϊν Δπιζηημϊν ΔΚΠΑ, γξ. 406, 4νο όξνθνο, Γξππάξεην Μέγαξν, 
νθνθιένπο 1, Αζήλα 
 
Μέζσ Γηαδηθηύνπ: 10.00 - 15.00  Webex 
https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m4ebb36788cc94d7f96f1ded5c6420749 

Σειεθσληθή Δπηθνηλσλία : ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΑ 10.00- 15.00 ηειέθσλν 210-3689441 
Η Γξαπηή επηθνηλσλία γίλεηαη κε απνζηνιή email ζηελ παξαθάησ δηεύζπλζε:                                                           
praktiki-foitites@econ.uoa.gr  

 Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ 

 
 

 
Ππψεδπορ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Καθηγηηήρ  
. Κϊηζιορ 

 
Μέλορ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Καθηγηηήρ 
Α.Παπανδπέος 

 
Μέλορ 

 
 
 
 

 

 

Δπιζηημονική Τπεωθςνη 
Ππακηικήρ Άζκηζηρ 

Πποπηςσιακοω 
Μεηαπηςσιακοω 

Δπιπέδος/ςνηονίζηπια 
Ακαδημαφκή Δπψπηηρ,  

Υ. Νηελοποωλος,ΔΓΗΠ 
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