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Εςωτερικόσ Μανονιςμόσ Σρακτικισ Άςκθςθσ Σροπτυχιακοφ Επιπζδου 

Άρθρο 1 - ΌΡΟΙ και ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 
Ρι Σροπτυχιακοί φοιτθτζσ του Φμιματοσ Ρικονομικϊν Επιςτθμϊν του Εκνικοφ και 

Μαποδιςτριακοφ Σανεπιςτθμίου Ακθνϊν (ΕΜΣΑ), δφνανται να πραγματοποιοφν 

τθν κεςμοκετθμζνθ από το ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ τουσ Σρακτικι 

Άςκθςθ: 

1. Σφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, που κατοχυρϊνει ρθτά τθν πρακτικι 

άςκθςθ ωσ μορφι διεξαγωγισ διδακτικοφ ζργου, όπωσ ορίηουν τα άρκρα 31, 32, 

παρ.1 και 53, παρ. 2 του Ν.4009/2011. 

2. Σφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα εργαςιακι και κοινωνικο-αςφαλιςτικι 

νομοκεςία. 

3. Σφμφωνα με τα οριςκζντα ςτον Εςωτερικό Κανονιςμό Ρρακτικισ Άςκθςθσ του 

Τμιματοσ Oικονομικϊν Επιςτθμϊν του ΕΚΡΑ, κατ' εφαρμογι του Ρρότυπου 

Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Ρρακτικισ Άςκθςθσ Φοιτθτϊν ςτο ΦΕΚ, Αρ. Φφλλου 4161,  

21 Σεπτεμβρίου 2018και τθν ιςχφουςα νομοκεςία  και  τισ ιδιαιτερότθτεσ που 

προκφπτουν για τθν Ρρακτικι Άςκθςθ Φοιτθτϊν που διενεργείται με επιχοριγθςθ 

μζςω Ρρογραμμάτων ΕΣΡΑ.  

Άρθρο 2 - ΓΕΝΙΚΑ 
1. Η ΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ με ΕΡΙΧΟΗΓΗΣΗ μζςω ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΡΑ ακολουκεί 

τισ διατάξεισ του Ρρότυπου Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ του ΕΚΡΑ ωσ προσ το ςκζλοσ 

των ακαδθμαϊκϊν κριτθρίων, με τθν επιφφλαξθ τυχόν ειδικϊν ρυκμίςεων που 

απορρζουν από τισ αςφαλιςτικζσ διατάξεισ και τθν πράξθ χρθματοδότθςθσ. 

2. Το Τμιμα Οικονομικϊν Επιςτθμϊν είναι αρμόδιο για τθν επιλογι και τθν 

αντιςτοίχιςθ με τουσ φορείσ υποδοχείσ των φοιτθτϊν/τριϊν για πρακτικι άςκθςθ 

είτε θ πρακτικι άςκθςθ ΕΣΙΧΡΤΗΓΕΙΦΑΙ μζςω ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΩΟ ΕΥΣΑ είτε 

ΧΤΗΞΑΦΡΔΡΦΕΙΦΑΙ από τουσ ΦΡΤΕΙΥ ΧΣΡΔΡΧΗΥ/ΕΦΑΙΤΕΙΕΥ, ςφμφωνα τα 

ακαδθμαϊκά κριτιρια τα οποία ορίηονται ςτον ΡΑΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΡΑΚΤΙΚΗΣ 

ΑΣΚΗΣΗΣ Ρροπτυχιακοφ Επιπζδου του Τμιματοσ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν . 
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3. Το κάκε Τμιμα του ΕΚΡΑ ακολουκεί ξεχωριςτι εςωτερικι διαδικαςία επιλογισ 

φοιτθτϊν για πρακτικι άςκθςθ με ΕΣΙΧΡΤΗΓΗΥΗ μζςω ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΩΟ ΕΥΣΑ. 

Μετά τθν επιλογι φοιτθτϊν από το κάκε ακαδθμαϊκό Τμιμα του ΕΚΡΑ και τθν 

αντιςτοίχιςθ με τουσ φορείσ υποδοχείσ - εταιρείεσ,  αρμόδιο για τθν διαχείριςθ τθσ 

διαδικαςίασ, θ οποία είναι ομοιογενισ για όλα τα ακαδθμαϊκά Τμιματα του ΕΚΡΑ, 

είναι το "ΓΑΦΕΙΟ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΓΑ.ΡΑ.Σ)» του ΕΚΡΑ 

4. Η Συνζλευςθ του Τμιματοσ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν ζχει ωσ αρμοδιότθτα τθν 

ζγκριςθ του  εκάςτοτε «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΕΡΙΡΕΔΟΥ». 

Άρθρο 3 - ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ του ΕΚΠΑ 

(ΓΡΑ.Π.Α.) 
Φθ μζριμνα τθσ γραφειοκρατικισ διαδικαςίασ τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ των Φοιτθτϊν 

του Τμιματοσ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν του ΕΚΡΑ θ οποία διενεργείται με 

ΕΣΙΧΡΤΗΓΗΥΗ μζςω ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΩΟ ΕΥΣΑ, ζχει το "ΜΕΟΦΤΙΜΡ ΓΤΑΦΕΙΡ 

ΣΤΑΜΦΙΜΗΥ ΑΥΜΗΥΗΥ (ΓΤΑ.Σ.ΑΥ.)" του ΕΜΣΑ. 

Το ΓΤΑ.Σ.ΑΥ. του ΕΚΡΑ, ζχει ΙΔΥΜΑΤΙΚΟ/Η ΕΡΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ/Η ΥΡΕΥΘΥΝΟ/Η ο/θ 

οποίοσ/α ορίηεται από τθν Σφγκλθτο του ΕΚΡΑ και είναι Ιδρυματικόσ/ι Υπεφκυνοσ/θ 

του Ρρογράμματοσ «Ρρακτικισ Άςκθςθσ Φοιτθτϊν»  που αφορά ςτθν διαχείριςθ 

επιχοριγθςθσ ΕΣΡΑ για όλα τα Τμιματα του ΕΚΡΑ, *τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του 

ΓΡΑ.Π.Α. αναφζρονται ςτον δικτυακό τόπο τησ πρακτικήσ άςκηςησ] 

Στο  ΓΤΑ.Σ.ΑΥ. ορίηεται ζνασ υπάλλθλοσ,  ωσ Υπεφκυνοσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ 

Τμιματοσ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν του ΕΚΡΑ ο οποίοσ διεκπεραιϊνει τθν 

γραφειοκρατικι διαδικαςία που απαιτείται (ςφναψθ ςυμβολαίων, παρατάςεισ 

ςυμβολαίων, ακυρϊςεισ ςυμβολαίων, επικοινωνία με φοιτθτζσ, επικοινωνία με 

επιχειριςεισ, ΕΡΓΑΝΗ κ.λ.π.). για τθν χρθματοδότθςθ ΕΣΡΑ μετά τθν επιλογι με 

ακαδθμαϊκά κριτιρια των φοιτθτϊν από το Τμιμα Οικονομικϊν Επιςτθμϊν 

Άρθρο 4 - Αςφαλιςτικϋσ Καλύψεισ 
Ωσ προσ τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ των φοιτθτϊν κατά τθ διάρκεια τθσ Ρρακτικισ 

Άςκθςθσ, ιςχφουν οι διατάξεισ του ΦΕΚ, Αρ. Φφλλου 4161,  21 Σεπτεμβρίου 2018, θ 

ιςχφουςα νομοκεςία  και  οι ιδιαιτερότθτεσ που προκφπτουν για τθν Ρρακτικι 

Άςκθςθ Φοιτθτϊν που διενεργείται με επιχοριγθςθ μζςω Ρρογραμμάτων ΕΣΡΑ.  
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Άρθρο 5 - Σόρηςη ςτατιςτικών ςτοιχεύων 
Το Τμιμα Οικονομικϊν Επιςτθμϊν ενθμερϊνει το ΓΑ.Ρ.ΑΣ. για τον αρικμό των 

φοιτθτϊν που εκπονοφν Ρρακτικι Άςκθςθ ετθςίωσ ςτο οικείο Τμιμα, για τθν 

πρακτικι άςκθςθ θ οποία πραγματοποιείται με τθν χρθματοδότθςθ από τουσ ίδιουσ 

τουσ φορείσ, ϊςτε να τθροφνται ςυγκεντρωτικά ςτατιςτικά ςτοιχεία των 

αςκοφμενων φοιτθτϊν ςτο ΕΚΡΑ  

Άρθρο 6 - Η ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ωσ  ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΓΟ 
Η ΣΤΑΜΦΙΜΗ ΑΥΜΗΥΗ είναι κεςμοκετθμζνο μάκθμα Ελεφκερθσ Eπιλογισ , τo οποίο 

βακμολογείται, αλλά ο βακμόσ δεν προςμετράται για τθν λιψθ του Στυχίου. Στθν 

Ρρακτικι Άςκθςθ αντιςτοιχοφν εφτά (7) πιςτωτικζσ μονάδεσ(ΕCTS) και 

αναφζρονται ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν και ςτον Οδθγό Σπουδϊν.  Η Σρακτικι 

άςκθςθ ςυμπεριλαμβάνεται ςτο ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ ΣΦΧΧΙΡΧ. Η πρακτικι άςκθςθ ωσ 

μάκθμα ελεφκερθσ επιλογισ δθλϊνεται από το φοιτθτι/τρια  ο/θ οποίοσ/οποία 

διανφει το  5ο εξάμθνο φοίτθςθσ και μετά. Φο μάκθμα Ελεφκερθσ Επιλογισ 

«Σρακτικι Άςκθςθ» δθλϊνεται ςτο χειμερινό εξάμθνο με κωδικό PRC001 – 

WORKSHOPS και ςτο εαρινό εξάμθνο με κωδικό PRC000.Η Διαδικαςία τθσ 

πρακτικισ άςκθςθσ ορίηεται από τον εκάςτοτε ΕΡΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ/Η ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ/Η 

ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΡΙΡΕΔΟΥ–ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΣΤΙΑ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ/Η ΕΡΟΡΤΗΣ (EY-ΣΑΕ), όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτο άρκρο 10 του 

παρόντοσ. 

Ρραγματοποιοφνται με ευκφνθ του/τθσ EY-ΣΑΕ : 

- εκπαιδευτικζσ - ενθμερωτικζσ θμερίδεσ που αφοροφν τθν διαδικαςία τθσ 

πρακτικισ άςκθςθσ και θ ςυμμετοχι των φοιτθτϊν είναι ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΉ.  

- εκπαιδευτικζσ-ενθμερωτικζσ θμερίδεσ και εργαςτιρια  (workshops), ςτα οποία 

καλοφνται εκπρόςωποι των εταιρειϊν φορζων και επιςτιμονεσ ωσ ομιλθτζσ 

κ.α., και θ παρακολοφκθςθ των φοιτθτϊν ΔΕΝ είναι ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΗ. Είναι 

δυνατι θ χοριγθςθ βεβαιϊςεων παρακολοφκθςθσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ.  

Ο/θ EY-ΣΑΕ αποφαςίηει ποιεσ θμερίδεσ είναι υποχρεωτικι θ ςυμμετοχι των 

φοιτθτϊν.  

Άρθρο 7 - Οριςμόσ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΠΟΠΣΗ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

ανϊ ΥΟΙΣΗΣΗ/ΣΡΙΑ 
Η ΕΡΙΤΟΡΗ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ρροπτυχιακοφ Επιπζδου (ΕΡΑ), όπωσ ορίηεται ςτο 

άρκρο 17 του παρόντοσ Κανονιςμοφ Ρρακτικισ Άςκθςθσ, ορίηει ςε κάκε επιμζρουσ 
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περίπτωςθ ζνα διδάςκοντα ωσ «Ακαδθμαϊκό Επόπτθ Σρακτικισ Άςκθςθσ» για τον 

κάκε αςκοφμενο Σροπτυχιακό φοιτθτι κατόπιν ειςιγθςθσ του EY-ΣΑΕ, ςε 

ςυνεργαςία με τουσ Διευκυντζσ Φομζων και τον Σρόεδρο του Φμιματοσ. 

Άρθρο 8 - ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ τησ ΠΡΑΚΣΙΚΗ 

ΑΚΗΗ 
 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ του εκάςτοτε φοιτθτι/τριασ, 

ορίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 7, του Κανονιςμοφ Πρακτικισ Άςκθςθσ 

Προπτυχιακοφ Επιπζδου] ο «Ακαδθμαϊκόσ Επόπτθσ-Βακμολογθτισ ανά 

φοιτθτι/τρια». Ο «Ακαδθμαϊκόσ Επόπτθσ-Βακμολογθτισ» ο οποίοσ εξετάηει 

προφορικά τον φοιτθτι, αξιολογϊντασ τθν «ΖΜΘΕΥΗ ΣΕΣΤΑΓΞΖΟΩΟ ΦΡΙΦΗΦΗ» 

[ζγγραφο λιξθσ το οποίο προβλζπεται ςφμφωνα με τθν χρθματοδότθςθ ΕΠΑ, 

άρκρο 24 του παρόντοσ Κανονιςμοφ Πρακτικισ Άςκθςθσ Προπτυχιακοφ 

Επιπζδου]ςυνυπολογίηοντασ τθν αντίςτοιχθ «ΖΜΘΕΥΗ ΕΣΚΔΡΥΗΥ ΑΥΜΡΨΞΕΟΡΧ ΑΣ 

ΦΡΟ ΕΣΙΒΝΕΣΡΟΦΑ ΦΡΧ ΦΡΤΕΑ ΧΣΡΔΡΧΗΥ ΑΣΑΥΧΡΝΗΥΗΥ/ΕΣΙΧΕΙΤΗΥΗ», 

[ζγγραφο λιξθσ το οποίο προβλζπεται ςφμφωνα με τθν χρθματοδότθςθ ΕΠΑ, 

άρκρο 24 του του παρόντοσ Κανονιςμοφ Πρακτικισ Άςκθςθσ Προπτυχιακοφ 

Επιπζδου] και κατακζτει ςτθν Γραμματεία του Τμιματοσ  τθ βακμολογία που 

αντιςτοιχεί ςτθν ακαδθμαϊκι βακμολογικι κλίμακα 0-10.   Ο βακμολογθτισ 

ςυμπλθρϊνει και υπογράφει χειρόγραφα ι με θλεκτρονικι υπογραφι και εν 

ςυνεχεία κατακζτει ςτθν Γραμματεία το ζντυπο τθσ «ΕΜΘΕΥΗΥ ΑΠΙΡΝΡΓΗΥΗΥ ανά 

ΦΡΙΦΗΦΗ από τον ΑΜΑΔΗΞΑΛΜΡ ΕΣΡΣΦΗ ΒΑΘΞΡΝΡΓΗΦΗ/ΑΦΡΞΙΜΡ 

ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΡ». 

Εν ςυνεχεία, ο/θ EY-ΣΑΕ τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ του Τμιματοσ Οικονομικϊν 

Επιςτθμϊν  προςυπογράφει τθν «ΕΜΘΕΥΗ ΑΠΙΡΝΡΓΗΥΗ ανά ΦΡΙΦΗΦΗ από τον 

ΑΜΑΔΗΞΑΛΜΡ ΕΣΡΣΦΗ ΒΑΘΞΡΝΡΓΗΦΗ/ΑΦΡΞΙΜΡ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΡ». 

Η Ζκκεςθ Ρεπραγμζνων τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ για τθν κάκε περίοδο πρακτικισ κα 

κατατίκενται μετά τθν υποβολι όλων των ατομικϊν βακμολογιϊν, από τον/τθν EY-

ΣΑΕ τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ του Τμιματοσ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν. Η διαδικαςία 

βακμολόγθςθσ και θ Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ ανά φοιτθτι από τον Ακαδθμαϊκό Επόπτθ 

Βακμολογθτι/Ατομικό Βακμολόγιο κακορίηεται από τον/τθν EY-ΣΑΕ. 

Άρθρο 9 - Οριςμόσ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΣΑ ΥΟΡΕΑ/ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
Ο αςκοφμενοσ φοιτθτισ  επιβλζπεται  από υπάλλθλο του Ιδιωτικοφ 

Φορζα/Επιχείρθςθσ Χποδοχισ (ΕΣΙΒΝΕΣΩΟ/ΡΧΥΑ του Φορζα/Επιχείρθςθσ 

Χποδοχισ)  
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Ο/θ  ΕΣΙΒΝΕΣΩΟ/ουςα του Φορζα/Επιχείρθςθσ Χποδοχισ  ςυντάςςει και 

υποβάλει  ζκκεςθ/ανά αςκοφμενο φοιτθτι [ζγγραφο λιξθσ το οποίο προβλζπεται 

ςφμφωνα με τθν χρθματοδότθςθ ΕΠΑ, άρκρο 24 του του παρόντοσ Κανονιςμοφ 

Πρακτικισ Άςκθςθσ Προπτυχιακοφ Επιπζδου]ςτο ΓΤΑ.Σ.ΑΥ.- ςτθν οποία 

αποτυπϊνεται το ειδικότερο περιεχόμενο τθσ εκπαίδευςθσ του αςκοφμενου 

φοιτθτι και οι επιδόςεισ του. 

Άρθρο 10 - Οριςμόσ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ ΠΡΑΚΣΙΚΗ 

ΑΚΗΗ ΠΡΟΠΣΤΦΙΑΚΟΤ ΕΠΙΠΕΔΟΤ - ΤΝΣΟΝΙΣΗ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΠΟΠΣΗ (EY-ΑΕ) 
 

Ορίηεται από τθν Συνζλευςθ του Τμιματοσ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν ζνασ (1) 

ΕΡΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ/Η ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΡΙΡΕΔΟΥ–

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΣΤΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ/Η ΕΡΟΡΤΗΣ (EY-ΣΑΕ)  ο οποίοσ υπογράφει το 

Βακμολόγιο του μακιματοσ το οποίο κατατίκεται ςτθν Γραμματεία του Τμιματοσ. 

Ο EY-ΣΑΕ αναλαμβάνει τον γενικό ςυντονιςμό των Ακαδθμαϊκϊν Εποπτϊν-

Βακμολογθτϊν τθσ πρακτικισ άςκθςθσ του προπτυχιακοφ προγράμματοσ ςπουδϊν 

του Τμιματοσ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν με ςτόχο τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ και τθ 

διαχείριςθ τθσ χρθματοδοτιςεωσ ΕΣΡΑ θ οποία ζχει κατανεμθκεί ςτο Τμιμα 

Οικονομικϊν Επιςτθμϊν κακϊσ και τθ διαχείριςθ του Κονδυλίου ςτον ΕΛΚΕ του 

ΕΚΡΑ τθσ χρθματοδότθςθσ των Φορζων Υποδοχισ/Εταιρείεσ. 

Ο EY-ΣΑΕ ζχει τθν ακαδθμαϊκι επίβλεψθ και τον ςυντονιςμό των ςυμβαλλομζνων 

μερϊν, φοιτθτζσ, φορείσ υποδοχισ/επιχειριςεισ, τουσ Ακαδθμαϊκοφσ Επόπτεσ, τον 

Ρρόεδρο και τουσ Διευκυντζσ Τομζων για τθν εκάςτοτε πρακτικι άςκθςθ που 

τελείται υπό τθν αιγίδα του Τμιματοσ.  

Ο EY-ΣΑΕ ζχει τθν ευκφνθ τθσ τελικισ ςφνταξθσ και υποβολισ ζκκεςθσ πεπραγμζνων 

προσ τθ Συνζλευςθ. Ο ΕΥ-ΣΑΕ  μεριμνά για τα διάφορα κζματα που αφοροφν τθν 

οργάνωςθ τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ των φοιτθτϊν ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΡΑ. 

Το ζνα εκ των τριϊν μελϊν τθσ ΕΡΑ όπωσ αυτι προβλζπεται ςτο άρκρο 17 του 

παρόντοσ κανονιςμοφ είναι ο/θ εκάςτοτε EY-ΣΑΕ τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ του 

Τμιματοσ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν. Ο EY-ΣΑΕ ορίηεται από τθν Συνζλευςθ του 

Τμιματοσ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και μπορεί να ζχει τθν ιδιότθτα του μζλουσ ΔΕΡ 

ι του μζλουσ Ε.ΔΙ.Ρ του Τμιματοσ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν. 
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Άρθρο 11 - ΤΜΥΩΝΗΣΙΚΑ με Φρηματοδότηςη από τον 

Υορϋα/Επιχεύρηςη 
Τα ςυμφωνθτικά με χρθματοδότθςθ του φορζα/επιχείρθςθ ακολουκοφν το ΦΕΚ 

«ΡΟΤΥΡΟ ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ» του ΕΚΡΑ, ςτο ΦΕΚ, Αρ. Φφλλου 4161,  21 

Σεπτεμβρίου 2018, τισ ςχετικζσ αποφάςεισ Συγκλιτου του ΕΚΡΑ και   τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία 

Άρθρο 12 - ΤΜΥΩΝΗΣΙΚΑ με Φρηματοδότηςη ΜΕΩ 

προγραμμϊτων ΕΠΑ 
Το ζντυπο του ςυμφωνθτικοφ αναρτάται ςτον δικτυακό τόπο του Ειδικοφ 

Νογαριαςμοφ Μονδυλίων Ζρευνασ (ΕΝΜΕ) του ΕΜΣΑ, http://www.elke.uoa.gr/ 

Άρθρο 13 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ΩΡΑΡΙΟ Πρακτικόσ Άςκηςησ 
Η Ρρακτικι Άςκθςθ δφναται να ζχει διάρκεια από τρεισ μινεσ (3) πλιρουσ  

απαςχόλθςθσ ι ζξι (6) μινεσ μερικοφσ απαςχόλθςθσ,του παρόντοσ κανονιςμοφ. 

H Ρρακτικι άςκθςθ μπορεί να είναι: 

 

● 3μθνθ (πλιρουσ απαςχόλθςθσ)», 8 ϊρεσ θμερθςίωσ, εκτόσ 

Σαββατοκφριακα, δθλ. ςυνολικά 40 ϊρεσ εβδομαδιαίωσ, 

●  20 ϊρεσ εβδομαδιαία6μθνθ (μερικισ απαςχόλθςθσ)», 4 ϊρεσ τθν 

θμζρα, εκτόσ Σαββατοκφριακα, δθλ. ςυνολικά 20 ϊρεσ 

εβδομαδιαίωσ, 

● 6μθνθ (μερικισ απαςχόλθςθσ)», 8 ϊρεσ θμερθςίωσ για 2 θμζρεσ τθν 

εβδομάδα και μία θμζρα τθν εβδομάδα κα απαςχολθκεί για 4 ϊρεσ, 

εκτόσ από Σαββατοκφριακα δθλ. ςυνολικά 20 ϊρεσ εβδομαδιαίωσ. 

http://www.elke.uoa.gr/
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Άρθρο 14 - Ο/η φοιτητόσ/τρια δύναται να ςυμμετϋχει ςε 

Πρακτικό Άςκηςη μόνο μύα φορϊ  με χρηματοδότηςη ΕΠΑ: 

Ο/θ φοιτθτισ/τρια δφναται να ςυμμετζχει ςε Ρρακτικι Άςκθςθ μόνο μία φορά με 

χρθματοδότθςθ ΕΣΡΑ, με τθ φοιτθτικι του/τθσ ιδιότθτα, ανά πρόγραμμα ςπουδϊν. 

Εάν ζχει ιδθ πραγματοποιιςει πρακτικι άςκθςθ είτε μζςω του ΕΚΡΑ, είτε υπό τθν 

αιγίδα άλλου φορζα, κα αποδεικνφεται με «Υπεφκυνθ Διλωςθ του/τθσ 

ενδιαφερόμενου/μζνθσ κατά τθν υποβολι τθσ Αίτθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ - 

Διλωςθ Ρρακτικισ Άςκθςθσ»  και ςτθν περίπτωςθ αυτι κα αποκλείεται. 

 

Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι ζκανε ψευδι διλωςθ κατά τθν αίτθςθ 

εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ καλείται να επιςτρζψει τθν αμοιβι τθν οποία ζλαβε για  

όλθ τθν διάρκεια τθσ πρακτικισ άςκθςθσ και ακυρϊνεται θ πρακτικι του άςκθςθ. 

● Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο/θ φοιτθτισ/τρια διαπιςτωκεί ότι υπζβαλε 

αίτθςθ «ανακιρυξθσ πτυχιοφχου» ι «περάτωςθσ ςπουδϊν» κατά τθν 

διάρκεια εκπόνθςθσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ καλείται να επιςτρζψει τθν 

αμοιβι τθν οποία ζλαβε ωσ μθνιαία αμοιβι για όλθ τθν διάρκεια τθσ 

πρακτικισ άςκθςθσ και ακυρϊνεται θ πρακτικι του άςκθςθ. 

Άρθρο 15 - Αύτηςη Ανακόρυξησ Πτυχιούχου 
Ο/θ φοιτθτισ/τρια δεν ζχει τθ δυνατότθτα να υποβάλει αίτθςθ «ανακιρυξθσ 
πτυχιοφχου» ι αίτθςθ για «περάτωςθ ςπουδϊν» πριν τθν ολοκλιρωςθ  τθσ 
πρακτικισ του/τθσ άςκθςθσ. Η υποβολι από τον φοιτθτι/τρια αίτθςθσ 
«ανακιρυξθσ πτυχιοφχου» ι αίτθςθ για «περάτωςθ ςπουδϊν» πριν τθν 
ολοκλιρωςθ  τθσ πρακτικισ του/τθσ άςκθςθσ ςυνεπάγεται ακφρωςθ τθσ πρακτικισ 
του άςκθςθσ.  

Άρθρο 16 - Υοιτητϋσ ΑμεΑ 
Στθν Ρρακτικι Άςκθςθ γίνονται δεκτοί φοιτθτζσ ΑμεΑ, χωρίσ κριτιρια. Το ποςοςτό 

των κζςεων πρακτικισ άςκθςθσ που κα αναλογοφν ςτθν ειδικι κατθγορία των ΑμεΑ 

ανζρχεται ςτο 30% του ςυνόλου των κζςεων πρακτικισ άςκθςθσ τθσ εκάςτοτε 

πρόςκλθςθσ με επιδότθςθ από χρθματοδότθςθ ΕΣΡΑ. Για να γίνει εφαρμογι του 

κριτθρίου ο φοιτθτισ/τρια οφείλει να προςκομίςει ςτθν Γραμματεία τα απαραίτθτα 

δικαιολογθτικά όπωσ ορίηει ο νόμοσ. 
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Άρθρο 17- ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟΠΣΤΦΙΑΚΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟΤ 
Η ΕΡΙΤΟΡΗ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΡΙΡΕΔΟΥ (ΕΡΑ) είναι τριμελισ 

και τα μζλθ τθσ ΕΡΑ ορίηονται από τθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ Οικονομικϊν 

Επιςτθμϊν. Η κθτεία τθσ ΕΡΑ είναι διετοφσ διάρκειασ. Συμμετζχουν τρία μζλθ του 

Διδακτικοφ Ερευνθτικοφ Ρροςωπικοφ (ΔΕΡ) ι Ειδικοφ Εργαςτθριακοφ Διδακτικοφ 

Ρροςωπικοφ (Ε.ΔΙ.Ρ.) του Τμιματοσ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν.  

Η ΕΡΑ πραγματοποιεί τθν αξιολόγθςθ και επιλογι των φοιτθτϊν/τριϊν για 

Ρρακτικι Άςκθςθ, ελζγχει τισ αιτιςεισ των φοιτθτϊν/τριϊν, τισ αξιολογεί, και 

ςυντάςςει το «ΣΤΑΜΦΙΜΡ ΑΠΙΡΝΡΓΗΥΗΥ ανά ΣΤΡΜΗΤΧΠΗ-ΣΤΡΥΩΤΙΟΑ 

ΑΣΡΦΕΝΕΥΞΑΦΑ ΕΣΙΝΡΓΗΥ ΦΡΙΦΗΦΩΟ», το οποίο δθμοςιεφεται ςτθν ιςτοςελίδα 

του Τμιματοσ. 

Η ΕΡΑ μεριμνά ςε ςυνεργαςία με τον/τθν ΕΥ-ΣΑΕ  για τα διάφορα κζματα που 

αφοροφν τθν οργάνωςθ τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ των φοιτθτϊν.  

Άρθρο 18 - Προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ςτην Πρακτικό Άςκηςη 
Στο Ρροπτυχιακό Ρρόγραμμα Σπουδϊν δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ ζχουν οι 

φοιτθτζσ/τριεσ που πλθροφν τα ακόλουκα κριτιρια(προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, τα 

οποία αποτελοφν και κριτιρια αποκλειςμοφ):  

 
● ζχουν ςυμπλθρϊςει δφο ακαδθμαϊκά ζτθ ςπουδϊν, (να διανφουν το 5ο 

εξάμθνο ι μεγαλφτερο) 

● ζχουν παρακολουκιςει επιτυχϊσ 20 μακιματα,(είτε υποχρεωτικά, είτε 

επιλογισ) 

● ζχουν επιτφχει ςε εξζταςθ τουλάχιςτον δφο μακθμάτων Θεματικϊν 

Ενοτιτων, ςφμφωνα με το πρόγραμμα ςπουδϊν(τα μακιματα 

κατεφκυνςθσ μπορεί να ανικουν και ςε διαφορετικζσ κατευκφνςεισ) 

Άρθρο 19 - Αναλυτικό Περιγραφό τησ Διαδικαςύασ Πρακτικόσ 

Άςκηςησ 
Τα αναλυτικά  βιματα που κα ακολουκθκοφν από τθν υποβολι τθσ αρχικισ αίτθςθσ 

ζωσ τθ λιξθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ εμπεριζχονται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ πρακτικισ 

http://www.praktiki.econ.uoa.gr/ 

http://www.praktiki.econ.uoa.gr/
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Άρθρο 20 - ε ποια ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΔΕΝ ακολουθεύται η παρούςα 

διαδικαςύα 
Πταν ο φορζασ απαςχόλθςθσ χρθματοδοτεί πρακτικι άςκθςθ όπωσ για 

παράδειγμα, θ Βουλι των Ελλινων, θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, άλλοι φορείσ 

υποδοχισ/επιχειριςεισ κ.α., χορθγοφνται ςτον ενδιαφερόμενο φοιτθτι οι  

βεβαιϊςεισ που ηθτάεί ο φορζασ απαςχόλθςθσ χωρίσ να ακολουκείται ο παρϊν 

Κανονιςμόσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ. Επίςθσ οι φοιτθτζσ επιλζγονται βάςει κριτθρίων 

που αποφαςίηει θ ΕΡΑ ι βάςει των κριτθρίων που τίκενται από τον EY-ΣΑΕ    κατά 

περίπτωςθ. 

Άρθρο 21 - Κριτόρια επιλογόσ φοιτητών/τριών για Πρακτικό 

Άςκηςη ςε προπτυχιακό επύπεδο 
Οι φοιτθτζσ/τριεσ προπτυχιακοφ επιπζδου κα επιλζγονται για τισ κζςεισ πρακτικισ 

άςκθςθσ με βάςθ τα ακόλουκα κριτιρια: 

1ο κριτήριο: μζςοσ όροσ βακμολογίασ μακθμάτων με επιτυχι εξζταςθ, 

2ο κριτήριο: πλικοσ μακθμάτων με επιτυχι εξζταςθ τουλάχιςτον 20 μακθμάτων 

Τα μακιματα μπορεί να είναι, είτε υποχρεωτικά, είτε επιλογισ.  Σο κριτιριο 

αυτό είναι απαραίτητη προχπόθεςη, ςε περίπτωςθ που δεν ςυντρζχει αποτελεί 

κριτήριο αποκλειςμοφ. 

3ο κριτήριο: να ζχει ολοκλθρϊςει το ελάχιςτο τζςςερα (4) εξάμθνα ςπουδϊν. Οι 

φοιτθτζσ μπορεί να διανφουν το 5ο εξάμθνο ι μεγαλφτερο εξάμθνο. Σο κριτιριο 

αυτό είναι απαραίτητη προχπόθεςη, ςε περίπτωςθ που δεν ςυντρζχει αποτελεί 

κριτήριο αποκλειςμοφ. 

4ο κριτήριο: επιτυχι εξζταςθ ςε τουλάχιςτον  δφο (2) μακθμάτων Ενοτιτων 

(πρϊθν μακθμάτων κατεφκυνςθσ). Σα μακιματα κατεφκυνςθσ μπορεί να 

ανικουν και ςε διαφορετικζσ κατευκφνςεισ. Σο κριτιριο αυτό είναι απαραίτητη 

προχπόθεςη, ςε περίπτωςθ που δεν ςυντρζχει αποτελεί κριτήριο αποκλειςμοφ. 

5ο κριτήριο: εάν ζχει χορθγθκεί Βεβαίωςθ Ρλθροφορικισ από το Τμιμα. Το 

κριτιριο αυτό δεν αποτελεί απαραίτητη προχπόθεςη και δεν αποτελεί κριτιριο 

αποκλειςμοφ, αλλά μοριοδοτείται. 
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Άρθρο 22 - Βαθμολόγηςη των κριτηρίων επιλογήσ βάςει τησ 

επίδοςησ του/τησ φοιτητή/τριασ και των δεξιοτήτων  
Τα κριτιρια επιλογισ βάςει τθσ επίδοςθσ του/τθσ φοιτθτι/τριασ και των δεξιοτιτων 

του/τθσ  βακμολογοφνται ωσ ακολοφκωσ: 

1ο κριτιριο: Ο μζςοσ όροσ βακμολογίασ με επιτυχι εξζταςθ βακμολογείται με το 

μζςο όρο βακμολογίασ πολλαπλαςιαςμζνο επί δζκα (10) Ρ.χ. Ο μζςοσ 

όροσ βακμολογίασ είναι 6,83, άρα 68,3 βακμολογία 

2ο κριτιριο: Ο αρικμόσ μακθμάτων με επιτυχι εξζταςθ βακμολογείται ςφμφωνα 

με τισ κάτωκι κατθγορίεσ: 

● εάν είναι μικρότεροσ των είκοςι (20) μακθμάτων ο εκάςτοτε υποψιφιοσ 

κα αποκλείεται. 

● εάν κυμαίνεται από τριάντα (20) ζωσ και είκοςι τρία (24) κα 

μοριοδοτείται με τρεισ (3) βακμοφσ 

● εάν είναι μεγαλφτεροσ των 24 μακθμάτων κα μοριοδοτείται με πζντε (5) 

βακμοφσ. 

3ο κριτιριο:  Το εξάμθνο φοίτθςθσ βακμολογείται με 5, εάν ο/θ υποψιφιοσ/α 

φοιτά ςτο πζμπτο (5ο) ι ςτο ζκτο  (6ο) εξάμθνο, ι ςτο ζβδομο (7ο) 

εξάμθνο, ι ςτο όγδοο (8ο) εξάμθνο, ενϊ ο/θ υποψιφιοσ/α που αρικμεί 

εννζα (9) εξάμθνα και άνω κα βακμολογείται με δφο (2). Εάν φοιτά 

εξάμθνο χαμθλότερο του 4ου εξαμινου αποκλείεται. 

4ο κριτιριο:  Στθ περίπτωςθ που ο/θ φοιτθτισ/τρια ζχει επιτφχει ςε εξζταςθ δφο (2) 

ι και παραπάνω μακθμάτων κεματικϊν Ενοτιτων, γίνεται δεκτόσ ςτθν 

διαδικαςία επιλογισ, διαφορετικά κα αποκλείεται. 

5οκριτιριο:  Βεβαίωςθ πλθροφορικισ θ οποία χορθγείται από το Τμιμα 

Οικονομικϊν Επιςτθμϊν (επιτυχι εξζταςθ 4 μακθμάτων πλθροφορικισ) 

βακμολογείται με τρία (3).  Σε περίπτωςθ που ο φοιτθτισ δεν ζχει 

βεβαίωςθ πλθροφορικισ, δεν κα μοριοδοτείται. 

Oι αιτιςεισ των υποψθφίων αξιολογοφνται ςφμφωνα με τον παρακάτω 

«ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ ΕΠΙΛΟΓΗ» με μζγιςτθ βακμολογία τισ εκατό δζκα τρεισ μονάδεσ 

(113):  

ΑΝΓΡΤΙΘΞΡΥ ΕΣΙΝΡΓΗΥ 

𝛴𝜐𝜈ά𝜌𝜏𝜂𝜎𝜂 𝛢 =  1𝜊𝛫𝜌𝜄𝜏ή𝜌𝜄𝜊 ∗ 10 +  2𝜊𝛫𝜌𝜄𝜏ή𝜌𝜄𝜊 +  3𝜊𝛫𝜌𝜄𝜏ή𝜌𝜄𝜊 

+  4𝜊𝛫𝜌𝜄𝜏ή𝜌𝜄𝜊 +   5𝜊𝛫𝜌𝜄𝜏ή𝜌𝜄𝜊  



 

 

 

 
13 

 

Πλα τα παραπάνω περιγραφικά αποτυπϊνονται ςτον κάτωκι «Σίνακα 1-ΑΦΡΞΙΜΡ ΔΕΝΦΙΡ 

ΑΠΙΡΝΡΓΗΥΗΥ ΦΡΙΦΗΦΗ/ΦΤΙΑΥ»: 

Σίνακασ 1: Ατομικό Δελτίο Αξιολόγθςθσ Φοιτθτι/τριασ 

 Σεριγραφι Μριτθρίου  Ξοριοδότθςθ 

1οΜριτιριο 
Ξζςοσ όροσ βακμολογίασ με 
επιτυχι εξζταςθ 

Ξζςοσ όροσ 
βακμολογίασ *10 100,00 

2οΜριτιριο 
Αρικμόσ μακθμάτων με επιτυχι 
εξζταςθ 

<20: Μριτιριο αποκλειςμοφ 

20 – ≤24: 3 

>24 5 

3οΜριτιριο Εξάμθνο φοίτθςθσ  

≤4ο Μριτιριο αποκλειςμοφ 

5ο – 8ο: 5 

≥9ο:  2 

4οΜριτιριο 
Επιτυχι εξζταςθ ςε δφο 
μακιματα Θεματικϊν Ενοτιτων  

<2 
Μριτιριο αποκλειςμοφ 

5οΜριτιριο Βεβαίωςθ Σλθροφορικισ 
ΟΑΙ 3 

ΡΧΙ 0 

  Ξζγιςτθ βακμολογία 113,00 

 

 

Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ ςτον τελικό βακμό αξιολόγθςθσ(Υυνάρτθςθ Α) (βλ. 

Πίνακα 1-ΑΣΟΜΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΗ/ΣΡΙΑ), κα προθγείται ςτον 

ΡΙΝΑΚΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ο/θ φοιτθτισ/τρια με τον υψθλότερο μζςο 

όρο βακμολογίασ. 

Άρθρο 23 - Προκόρυξη-Έγγραφα κατϊ την υποβολό τησ 

αύτηςησ 
Η ΕΡΑ ανακοινϊνει τθν Σροκιρυξθ ςτον δικτυακό τόπο του Τμιματοσ  
αναφζροντασ τθν χρονικι περίοδο που δφναται οι φοιτιτριεσ/τεσ να υποβάλλουν 
«Αίτθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ-Διλωςθ Σρακτικισ Άςκθςθσ» 

Ο/Η EY-ΣΑΕ κακορίηει και τροποποιεί τθ μορφι τθσ «Αίτθςθσ Εκδιλωςθσ 

Ενδιαφζροντοσ (θλεκτρονικι ι ζγχαρτθ)» και το περιεχόμενο  των εγγράφων-

δικαιολογθτικϊν τα οποία απαιτοφνται κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ. Επιπλζον 

ζγγραφα ορίηονται από το ΓΑ.Ρ.ΑΣ. ςφμφωνα με τθν χρθματοδότθςθ ΕΣΡΑ. 
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Οι φοιτθτζσ/τριεσ πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ εγγράφονται ςτο «Υφςτθμα 
ΑΦΝΑΥ» (Σφςτθμα Κεντρικισ Υποςτιριξθσ τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ Φοιτθτϊν ΑΕΙ-
ΚΟΜΒΟΣ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ), (http://atlas.grnet.gr/), το οποίο εποπτεφεται από 
το Υπουργείο Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτθτζσ/τριεσ δφναται να εγγραφοφν ςε «Σλθροφοριακά 
Υυςτιματα Διαχείριςθσ Σρακτικισ Άςκθςθσ» ανάλογα με το Ρρόγραμμα Ρρακτικισ 
Άςκθςθσ και τθν εκάςτοτε Ρροκιρυξθ. 

Η «ΑΙΦΗΥΗ ΕΜΔΗΝΩΥΗΥ ΕΟΔΙΑΦΕΤΡΟΦΡΥ» αποτελεί και: 

Διλωςθ ΑμεΑ: εάν κάποιοσ υποψιφιοσ/α φοιτθτισ/τρια ανικει ςτθν ειδικι 

κατθγορία των ΑμεΑ, κα πρζπει να δθλϊνεται ςτθν αίτθςθ εκδιλωςθσ 

ενδιαφζροντοσ για πρακτικι άςκθςθ και να προςκομίςει τα απαραίτθτα 

δικαιολογθτικά όπωσ ορίηει ο νόμοσ ςτθν Γραμματεία του Τμιματοσ.  

Χπεφκυνθ Διλωςθ: ςφμφωνα με τθν οποία να δθλϊνει ότι ζλαβε γνϊςθ ότι μζχρι 

το πζρασ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ δεν δφναται να υποβάλλει αίτθςθ «περάτωςθσ 

ςπουδϊν» ι «αίτθςθ ανακιρυξθσ πτυχιοφχου». 

Χπεφκυνθ Διλωςθ: ςφμφωνα με τθν οποία να δθλϊνει ότι δεν ζχει ςυμμετάςχει ςε 

«Ρρακτικι Άςκθςθ είτε μζςω του ΕΚΡΑ είτε υπό τθν αιγίδα άλλου φορζα, με τθ 

φοιτθτικι του/τθσ ιδιότθτα με χρθματοδότθςθ ΕΣΡΑ». 

Χπεφκυνθ Διλωςθ Υυγκατάκεςθσ: Ο/θ φοιτθτισ/τρια με τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ 

εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ είτε ςε θλεκτρονικι, είτε ςε ζντυπθ μορφι, παρζχει τθ 

ρθτι ςυγκατάκεςι του/τθσ για τθν τιρθςθ, ςυλλογι και επεξεργαςία δεδομζνων 

προςωπικοφ χαρακτιρα, που περιλαμβάνονται ςτθν αίτθςθ και ςτα τυχόν 

ςυνυποβαλλόμενα με αυτιν ζγγραφα, από το ΕΚΡΑ, από το Τμιμα Οικονομικϊν 

Επιςτθμϊν του ΕΚΡΑ, από τον ΕΛΚΕ του ΕΚΡΑ και από τον/τθν EY-ΣΑΕ, προκειμζνου 

να διενεργθκοφν όλεσ οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ  για τθν εκπόνθςθ τθσ πρακτικισ 

άςκθςθσ. 

Κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ οι φοιτθτζσ υποβάλλουν το βιογραφικό τουσ το 

οποίο ακολουκεί το πρότυπο το οποίο ζχει αναρτθκεί ςτον δικτυακό τόπο του 

μακιματοσ https://eclass.uoa.gr 

http://atlas.grnet.gr/
https://eclass.uoa.gr/
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Άρθρο 24 - Δικαιολογητικά ΕΝΑΡΞΗ/ΛΗΞΗ των φοιτητών/τριών 

όταν η πρακτική άςκηςη χρηματοδοτείται ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΕΠΑ 
Αφοφ ο φοιτθτισ/τρια επιλεγεί από το Τμιμα Οικονομικϊν Επιςτθμϊν για τθν εκπόνθςθ 

τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ενθμερϊνεται από το ΓΑ.Ρ.ΑΣ. για τα ζγγραφα ζναρξθσ και λιξθσ 

που πρζπει  να ςυμπλθρϊςει κακϊσ και τθ διαδικαςία για  να τα κατακζςει ςτο ΓΑ.Ρ.ΑΣ. 

Τα δικαιολογθτικά ζναρξθσ και λιξθσ κακορίηονται από το ΓΑ.Ρ.ΑΣ. και αναρτϊνται ςτο 

grapas.uoa.gr και ςτο http://www.praktiki.econ.uoa.gr/   

Άρθρο 25 - Υποχρεώςεισ Αςκούμενων Φοιτητών/τριών  
Ο/Η φοιτθτισ/τρια υποχρεοφται να ακολουκεί το ωράριο λειτουργίασ του Φορζα 

Υποδοχισ, τουσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ και εργαςίασ κακϊσ και κάκε άλλθ ρφκμιςθ ι 

κανονιςμό που ςτον Φορζα Υποδοχισ. Επίςθσ κα πρζπει να είναι επιμελισ ςτθν εργαςία 

που του ανατίκεται, να είναι πεικαρχθμζνοσ/θ και να κατανοεί τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτισ 

διάφορεσ βακμίδεσ εργαηομζνων ςτο εργαςιακό περιβάλλον. 

Ο φοιτθτισ/τρια οφείλει να ενθμερϊνει το ΓΑΡΑΣ για οποιοδιποτε κζμα/πρόβλθμα 

προκφπτει ςχετικά με τθν Ρρακτικι Άςκθςθ ςτο χϊρο του φορζα, ςτζλνοντασ email ςτθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ grapas@elke.uoa.gr και ςτο email του αρμόδιου υπαλλιλου του 

ΓΑΡΑΣ και να κοινοποιεί παράλλθλα τθν θλεκτρονικι επιςτολι ςτον/ςτθν EY-ΣΑΕ ςτθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ praktiki-foitites@econ.uoa.gr 

Ο/θ φοιτθτισ/τρια δφναται να ςυμμετζχει ςε Ρρακτικι Άςκθςθ μόνο μία φορά 

χρθματοδοτοφμενθ από προγράμματα ΕΣΡΑ, με τθ φοιτθτικι του/τθσ ιδιότθτα, ανά 

πρόγραμμα ςπουδϊν. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι ζκανε ψευδι διλωςθ κατά τθν 

αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ καλείται να επιςτρζψει τθν αμοιβι τθν οποία ζλαβε για 

όλθ τθν διάρκεια τθσ πρακτικισ άςκθςθσ. 

Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο/θ φοιτθτισ/τρια διαπιςτωκεί ότι υπζβαλε αίτθςθ 

«ανακιρυξθσ πτυχιοφχου» ι «περάτωςθσ ςπουδϊν» κατά τθν διάρκεια εκπόνθςθσ τθσ 

πρακτικισ άςκθςθσ καλείται να επιςτρζψει τθν αμοιβι τθν οποία ζλαβε ωσ μθνιαία αμοιβι 

για όλθ τθν διάρκεια τθσ πρακτικισ άςκθςθσ και ακυρϊνεται θ πρακτικι του άςκθςθ. 

Φοιτθτισ ο οποίοσ ζχει καταταγεί ςτον ςτρατό δεν μπορεί να εκπονεί παράλλθλα τθν 

πρακτικι του άςκθςθ. Μπορεί να εκπονιςει πρακτικι άςκθςθ πριν τθν ζναρξθ τθσ 

ςτρατιωτικισ τουσ κθτείασ ι με τθν περάτωςθ αυτισ. 

Φοιτθτισ ο οποίοσ είναι εργαηόμενοσ, δεν μπορεί παράλλθλα να εκπονεί τθν πρακτικι του 

άςκθςθ ςτθν ίδια εταιρεία/φορζα 

 

mailto:grapas@elke.uoa.gr
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Άρθρο 26 - Δικαιώματα Αςκούμενων Φοιτητών/τριών  
Ο φοιτθτισ/τρια οφείλει να ακολουκεί τον παρόντα Κανονιςμό Ρρακτικισ Άςκθςθσ 

του Τμιματοσ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν: 

1.  Ο/Η αζθνύκελνο/ε δηθαηνύηαη λα απνπζηάδεη 1 εκέξα / κήλα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο Πξαθηηθήο ηνπ/ηεο Άζθεζεο. 

· Οη κέξεο απνπζίαο κπνξεί λα αθνξνύλ είηε πξνζωπηθνύο ιόγνπο, είηε 

ιόγνπο 

πγείαο, είηε εθπαηδεπηηθέο ππνρξεώζεηο (π.ρ. εμεηάζεηο). 

· Ο/Η αζθνύκελνο/ε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο εκέξεο απνπζίαο είηε 

ηκεκαηηθά είηε ζπλνιηθά. 

· Εάλ ρξεηάδεηαη γηα ζνβαξό ιόγν λα απνπζηάζεη από ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε 

πεξηζζόηεξεο από ηηο πξναλαθεξόκελεο εκέξεο, ζα πξέπεη λα επηθνηλωλήζεη 

ΑΜΕΣΑ κε ην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο. 

· Θα πξέπεη λα ελεκεξώζεη γηα ηελ απνπζία ηνπ/ηεο 2 εκέξεο λωξίηεξα ην 

Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη θπζηθά ην Φνξέα Υπνδνρήο. Σε πεξίπηωζε 

πνπ δελ ελεκεξώζεη ην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο δύν εκέξεο λωξίηεξα θαη 

έπεηηα από έιεγρν δηαπηζηωζεί όηη ν/ε θνηηεηήο/ηξηα απνπζηάδεη από ην 

Φνξέα Υπνδνρήο, ε απνπζία απηή ζα ζεωξείηαη αδηθαηνιόγεηε θαη ζα 

απνηειεί ιόγν αθύξωζεο ηεο ζύκβαζεο. 

2. Ο φοιτθτισ κα πρζπει να προςκομίςει ςτον φορζα/επιχείρθςθ όταν 

απουςιάςει για να εξεταςτεί ςε μάκθμα, βεβαίωςθ με ςφραγίδα Τμιματοσ 

και υπογραφι κακθγθτι. 

Άρθρο 27 - Υποχρεώςεισ Φορέων Απαςχόληςησ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ  
Ο φορζασ υποδοχισ απαςχόλθςθσ/επιχείρθςθ κατά τθ διάρκεια τθσ Ρρακτικισ 

Άςκθςθσ, οφείλει  να ακολουκεί τον παρόντα Κανονιςμό Ρρακτικισ Άςκθςθσ του 

Τμιματοσ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και ζχει τισ εξισ υποχρεϊςεισ: 

1. Να παρζχει ςτον αςκοφμενο φοιτθτι τθν όςο το δυνατόν ποιοτικότερθ 

απαςχόλθςθ και να του εξαςφαλίηει αξιοπρεπείσ και ικανοποιθτικζσ 

ςυνκικεσ εργαςίασ. 

 

ΥΧΕΦΙΜΑ με τον ΕΣΙΒΝΕΣΡΟΦΑ του Φορζα Χποδοχισ/Επιχείρθςθσ 

 

2. Ο φορζασ υποδοχισ/επιχείρθςθ οφείλει να παρακολουκεί και να κακοδθγεί 

τον/τθν φοιτθτι/τρια για τθν επιτυχι εκτζλεςθ του ζργου που ανατίκεται 

ςτο πλαίςιο τθσ πρακτικισ του άςκθςθσ, και για τον λόγο αυτό ορίηει 

«ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΑ του ΦΟΕΑ/ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ ΥΡΟΔΟΧΗΣ». 
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3. Ο φορζασ υποδοχισ/επιχείρθςθ ορίηει τον «Επιβλζποντα του αςκοφμενου 

από υπάλλθλο του Φορζα Υποδοχισ/Επιχείρθςθ» 

4. Ο φορζασ υποδοχισ δθλϊνει το ονοματεπϊνυμο του Επιβλζποντα.  Ο 

Επιβλζπων του Φορζα/Επιχείρθςθσ Υποδοχισ είναι ο άμεςα υπεφκυνοσ για 

τον φοιτθτι/τρια και φροντίηει να εξαςκείται ςφμφωνα με όςα ζχουν 

ςυνυπογράψει.  

5. Ο Επιβλζπων του Φορζα/Επιχείρθςθσ Υποδοχισ, οφείλει να ενθμερϊςει τον 

φοιτθτι ϊςτε να αποκτιςει μία ςφαιρικι άποψθ τθσ εταιρείασ, οργανωτικά, 

λειτουργικά και ςτρατθγικά. 

6. Επίςθσ, ειςθγείται τθ ςυμμετοχι του φοιτθτι ςε ενδοεπιχειρθςιακά 
ςεμινάρια  ι θμερίδεσ εκπαίδευςθσ κ.λ.π. 

7. Ο φοιτθτισ ζρχεται ςε άμεςθ επαφι με τον επιβλζποντα ςτθν επιχείρθςθ 
και του ηθτά να του επιλφει απορίεσ ςε κζματα που αφοροφν τθν πρακτικι 
του άςκθςθ και τον ςυμβουλεφεται κακϋόλθ τθν διάρκεια τθσ εκπόνθςθσ τθσ 
πρακτικισ άςκθςθσ. 

8. Ο Επιβλζπων του Φορζα/Επιχείρθςθσ Υποδοχισ υποβάλει ζκκεςθ προσ 
ΓΑ.Ρ.ΑΣ., ςτισ οποίεσ αποτυπϊνεται το ειδικότερο περιεχόμενο τθσ 
εκπαίδευςθσ του αςκοφμενου φοιτθτι και οι επιδόςεισ του.  

9. Σε περίπτωςθ αλλαγισ για οποιονδιποτε λόγο του Επιβλζποντα του 
Φορζα/Επιχείρθςθσ Υποδοχισ, ο φορζασ υποδοχισ οφείλει να ενθμερϊςει 
το ΓΑ.Ρ.ΑΣ. 

10. Ο φορζασ υποδοχισ επιχείρθςθ ανακζτει τα κακικοντα ςτο φοιτθτι 
ςφμφωνα με το αντικείμενο ςπουδϊν του και ςυμβάλλει ςτθν αρτιότερθ 
εκπαίδευςι του και ο φοιτθτισ δεν αντικακιςτά αδειοφχο υπάλλθλο του 
φορζα υποδοχισ. 
 

11. Οι φορείσ /επιχειριςεισ υποδοχισ δφναται να εγγραφοφν ςτο Σφςτθμα 

ΑΤΛΑΣ (Σφςτθμα Κεντρικισ Υποςτιριξθσ τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ Φοιτθτϊν 

ΑΕΙ-ΚΟΜΒΟΣ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ), (http://atlas.grnet.gr/), το οποίο 

εποπτεφεται από το Υπουργείο Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων.  

11.1 Να καταχωρείται ο δικτυακόσ τόποσ του φορζασ υποδοχισ ςτο 

ςφςτθμα «ΑΤΛΑΣ» και να περιγράφονται ςαφϊσ οι δραςτθριότθτεσ 

τθσ επιχείρθςθσ και ςε ποιον κλάδο τθσ οικονομίασ 

δραςτθριοποιείται. 

11.2 Να υπάρχει αναλυτικι περιγραφι των κακθκόντων που κα αςκιςει 

ο κάκε φοιτθτισ ανά κωδικό κζςθσ 

11.3 Να διευκρινίηεται εάν ο κωδικόσ κζςθσ, αφορά κζςθ του φορζα 

υποδοχισ ςτθ «ΚΕΝΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ι ςε «Υποκατάςτθμα» 
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12. Ο φορζασ υποδοχισ/επιχείρθςθ δφναται να εγγραφοφν ςε «Ρλθροφοριακά 
Συςτιματα Διαχείριςθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ» ανάλογα με το Ρρόγραμμα 
Ρρακτικισ Άςκθςθσ και τθν εκάςτοτε Ρροκιρυξθ. 

13. Υπεφκυνθ Διλωςθ Συγκατάκεςθσ: Ο φορζασ υποδοχισ/επιχείρθςθ με τθν 
εγγραφι του ςε «Ρλθροφοριακά Συςτιματα Διαχείριςθσ Ρρακτικισ 
Άςκθςθσ» τα οποία χρθςιμοποιοφνται ανάλογα με το Ρρόγραμμα Ρρακτικισ 
Άςκθςθσ και τθν εκάςτοτε Ρροκιρυξθ,  παρζχει τθ ρθτι ςυγκατάκεςι του 
για τθν τιρθςθ, ςυλλογι και επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα, από το ΕΚΡΑ, από το Τμιμα Οικονομικϊν Επιςτθμϊν του ΕΚΡΑ, 
από τον ΕΛΚΕ του ΕΚΡΑ και από τον/τθν EY-ΣΑΕ, προκειμζνου να 
διενεργθκοφν όλεσ οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ  για τθν ζναρξθ και 
ολοκλιρωςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ. 

 

Γενικζσ Χποχρεϊςεισ 

14. Κοινοποιοφν το ωράριο εργαςίασ του αςκοφμενου και να το αναγράφουν ςτο 

ςυμφωνθτικό και να αναγράφεται ςτο ςυμβόλαιο θ θμεριςια και θ 

εβδομαδιαία διάρκεια εργαςίασ (Ο φοιτθτισ δεν απαςχολείται 

Σαββατοκφριακα) 

15. Να χορθγοφν άδεια για λόγουσ αςκζνειασ, ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ ι για 

οποιοδιποτε άλλο ςοβαρό λόγο ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

16. Να διευκολφνουν τον φοιτθτι/τρια με άδεια/εσ ωριαία/εσ για τθ ςυμμετοχι 

ςτισ εξετάςεισ εξαμινου ι ςυμμετοχι ςε εξετάςεισ προόδου εντόσ του 

εξαμινου.  

17. Ο φορζασ Υποδοχισ/Επιχείρθςθ γνωςτοποιεί ςτο ΓΑ.Ρ.ΑΣ., πριν τθν υπογραφι 

τθσ ςφμβαςθσ για τυχόν ειδικζσ άδειεσ απουςίασ που χορθγοφνται ςτον 

φοιτθτι και του τρόπου αναπλιρωςθσ αυτϊν. Ο φοιτθτισ προςκομίηει τθν 

ςχετικι βεβαίωςθ ςτον φορζα υποδοχισ/επιχείρθςθ. 

18. Υπογράφουν όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα τα οποία ηθτοφνται για τθν ζναρξθ, 

ολοκλιρωςθ και λιξθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ. 

Άρθρο 28 - ΟΡΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ Πρακτικόσ 

Άςκηςησ 
Στθν Επιτροπι Ενςτάςεων Ρρακτικισ Άςκθςθσ (ΕΡΕΝ-ΡΑ) ςυμμετζχουν τρία μζλθ και τρία 

αναπλθρωματικά, τα οποία είναι μζλθ του Διδακτικοφ Ερευνθτικοφ Ρροςωπικοφ (ΔΕΡ) ι 

Ειδικοφ Εργαςτθριακοφ Διδακτικοφ Ρροςωπικοφ (Ε.ΔΙ.Ρ.) του Τμιματοσ Οικονομικϊν 

Επιςτθμϊν. Τα μζλθ τθσ ΕΡΕΝ-ΡΑ ορίηονται από τθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ Οικονομικϊν 

Επιςτθμϊν. Η κθτεία τθσ ΕΡΕΝ-ΡΑ είναι μονοετισ. Μζλθ τθσ ΕΡΕΝ-ΡΑ όπωσ αυτι 

περιγράφεται ςτον παρόντα κανονιςμό, δεν μποροφν να είναι μζλθ τθσ Επιτροπισ 
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Ενςτάςεων.  Η ΕΡΕΝ-ΡΑ, ζχει τθν ευκφνθ να ελζγξει τισ ενςτάςεισ και να ειςθγθκεί με 

πρακτικό τθσ τον «ΤΕΛΙΚΟ ΡΙΝΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ» ςτθ 

Συνζλευςθ του Τμιματοσ για ζγκριςθ. 


