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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση φοιτητών Πανεπιστημίου Πειραιώς» του 

Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών του ανωτέρω τμήματος 

μάθημα επιλογής με την ονομασία «Πρακτική Άσκηση» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. 

Ευάγγελο Σαμπράκο. Το μάθημα προσφέρεται τόσο στο 7ο όσο και στο 8ο εξάμηνο. Ορίζονται, 

επίσης, τρία μέλη ΔΕΠ με το ρόλο του Επόπτη Καθηγητή καθώς και ένα άτομο για τη διοικητική 

υποστήριξη του προγράμματος με ανάλογες αρμοδιότητες.  

 

Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης διαρκεί 3 μήνες και προσφέρεται στο 

μεν 7ο εξάμηνο κατά την περίοδο Νοεμβρίου - Ιανουαρίου στο δε 8ο εξάμηνο κατά τις περιόδους 

Απριλίου - Ιουνίου και Ιουλίου - Σεπτεμβρίου. Έπειτα από δύο έτη λειτουργίας του προγράμματος, 

δηλαδή μέχρι και το 2012, η περίοδος Απριλίου - Ιουνίου του 8
ου

 εξαμήνου διακόπηκε και παρέμεινε 

η περίοδος Ιουλίου – Σεπτεμβρίου. 

 

Η κάλυψη όλων των εξόδων που αφορούν την Πρακτική Άσκηση καλύπτεται από το πρόγραμμα 

όπως και η μισθολογική και ασφαλιστική κάλυψη των φοιτητών κατά την περίοδο συμμετοχής τους 

σε αυτό με δυνατή και την συμμετοχή στην αποζημίωση του φοιτητή του φορέα όπου ο φοιτητής 

πραγματοποιεί την Πρακτική Άσκηση. 



 
 

 
 

Στα πλαίσια της λειτουργίας της Πρακτικής Άσκησης αναρτώνται ανά εξάμηνο ενημερωτικά δελτία 

όπως ανακοινώσεις, αφίσες και διαφημιστικά έντυπα,  τα οποία ενημερώνουν τους υποψήφιους 

φοιτητές τόσο για την ύπαρξη και λειτουργία του προγράμματος όσο και για τους ενδιαφερόμενους 

φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Οι φορείς ενημερώνονται λαμβάνοντας μια 

ανάλογη επιστολή που αναφέρεται στην λειτουργία του προγράμματος όπως και ενημερώνονται πως 

για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να εγγραφούν στο 

σύστημα ΑΤΛΑΣ και όταν επιθυμούν να δεχθούν κάποιον φοιτητή θα πρέπει να δημοσιεύσουν 

σ'αυτό την θέση με τα στοιχεία που ζητούνται. Ακόμα, στα πλαίσια του προγράμματος, ανά 

διαστήματα πραγματοποιούνται ημερίδες με στόχο την προώθησή του τόσο στους φοιτητές όσο και 

στους φορείς συμμετοχής. 

 

Στη συνέχεια, οι μεν φοιτητές συμπληρώνουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα και καταθέτουν 

ένα βιογραφικό σημείωμα, το οποίο αποτελεί κριτήριο για την επιλογή τους στην Πρακτική Άσκηση 

όπως η βαθμολογία στις εξετάσεις των μαθημάτων αλλά και η προφορική συνέντευξη των 

ενδιαφερομένων φοιτητών, ενώ από πλευράς επιλεγμένων επιχειρήσεων με βάση το συναφές 

αντικείμενο του Τμήματος τους αποστέλλεται για συμπλήρωση έντυπο με την ονομασία 

«Πληροφοριακό Δελτίο». Μετά την επιλογή των φοιτητών, αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του 

τμήματος η λίστα των επιτυχόντων φοιτητών, οι οποίοι κατόπιν δηλώνουν την Πρακτική Άσκηση ως 

μάθημα επιλογής στη Γραμματεία του τμήματος. Έπειτα οι φοιτητές προμηθεύονται τα απαραίτητα 

παρουσιολόγια και τις απολογιστικές εκθέσεις που θα πρέπει να έχουν μαζί τους καθ’ όλη τη 

διάρκεια της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Εν συνεχεία αποστέλλεται ενημερωτικό mail στους 

φορείς συμμετοχής μαζί με ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο αυτοί συμπληρώνουν και 

αποστέλλουν στο τμήμα για επιβεβαίωση από πλευράς συμμετεχόντων φοιτητών, οι οποίοι 

προχωρούν στην συμπλήρωση των στοιχείων τους πάνω σε αυτό. Τέλος, μετά την υπογραφή του 

συμφωνητικού και από πλευράς του πανεπιστημίου, ο κάθε συμβαλλόμενος παραλαμβάνει το 

συμφωνητικό του ενώ παράλληλα γίνεται προδέσμευση της θέσης που έχει δημοσιευθεί από την 

εταιρεία από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. 

 

Κατά τις πρώτες ημέρες συμμετοχής του φοιτητή στον φορέα απασχόλησης αποστέλλεται λίστα η 

οποία ενημερώνει τον κάθε φοιτητή από ποιο μέλος ΔΕΠ εποπτεύεται όπως επίσης και οδηγίες για 

την σύνταξη εργασίας που αφορά το αντικείμενο απασχόλησής του στο φορέα εργασίας καθώς και τη 

συνολική εμπειρία του στο φορέα. Κατά τη λήξη αποστέλλονται στο φοιτητή ερωτηματολόγια που 

αφορούν την Πρακτική Άσκηση ενώ παράλληλα το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης σημειώνει στο 

σύστημα ΑΤΛΑΣ την ολοκλήρωση ή όχι της συμμετοχής του φοιτητή στο πρόγραμμα. Με την 

παράδοση των συμπληρωμένων πλέον παρουσιολογίων και των απολογιστικών εκθέσεων τις οποίες 

συνέταξαν οι εκάστοτε φορείς διαμορφώνεται βαθμολογία η οποία αναρτάται. Στη συνέχεια 

ταξινομούνται όλα τα κατατεθειμένα έγγραφα από πλευράς φοιτητών και αποστέλλονται στο Κέντρο 



 
 

 
 

Ερευνών του Πανεπιστημίου για έλεγχο μαζί με την λίστα φοιτητών που ολοκλήρωσαν την Πρακτική 

τους Άσκησης και παρέχεται αυτόματα από το Σύστημα ΑΤΛΑΣ. Μετά τον έλεγχο από το Κέντρο 

Ερευνών του πανεπιστημίου κατατίθεται η αποζημίωση του συμμετέχοντος φοιτητή στο πρόγραμμα 

η οποία αναφέρεται σε ωράριο άσκησης που καλύπτει τουλάχιστον 20 ημέρες το μήνα «πλήρες 

ωράριο» και ορίζεται ως το ποσό των 599,00€ ευρώ το οποίο ισχύει μέχρι και την λήξη του 

προγράμματος (Οκτώβριος 2015) για 141 φοιτητές. Η όλη διαδικασία επαναλαμβάνεται ανά εξάμηνο. 

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου 

Σαμπράκος Ευάγγελος 

 
Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης 

Πανεπιστημίου Πειραιά 


