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Η Πρακτική Άσκηση
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Η Πρακτική Άσκηση είναι ένα καθοριστικό βήμα 
στην επαγγελματική εξέλιξη των φοιτητών και 

γενικότερα στην ικανοποίηση των στόχων καριέρας
που θέτει ο καθένας για τον εαυτό του και τη 

μελλοντική ευημερία του.



Στόχος του Προγράμματος είναι: 

Η επίτευξη αμφίδρομης ανάδρασης 
μεταξύ Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
και εργασιακού χώρου.
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Επιμέρους στόχοι είναι:
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1. η απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας / προϋπηρεσίας 
σχετικής με το επάγγελμα ή και η επαγγελματική ένταξη στο 
χώρο που πραγματοποιήθηκε η Πρακτική Άσκηση 

2. η ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής

γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής 
επιστημονικής εξάσκησης 



Επιμέρους στόχοι είναι:
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3. η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκούμενων και η ανάπτυξη 
επαγγελματικής συνείδησης

4. η ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το χώρο της 
προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των 
επιχειρήσεων και των οργανισμών



Επιμέρους στόχοι είναι:
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5. η εξοικείωση των φοιτητών του Τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις 

του επαγγελματικού χώρου, καθώς και με τις εργασιακές 

σχέσεις και το ύψος των απολαβών όπως διαμορφώνονται 

στην ελληνική πραγματικότητα

6. η καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δημιουργική 

συνάντηση διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και η 

ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελματικής 

επινοητικότητας των ασκούμενων



Επιμέρους στόχοι είναι:
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7. η δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης 
πληροφοριών μεταξύ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
και των συνεργαζόμενων φορέων 



Γιατί να κάνω Πρακτική Άσκηση; 
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1. όση περισσότερη εμπειρία έχω να επιδείξω, τόσο 
ισχυρότερο είναι το Βιογραφικό μου 

2. μαθαίνω να αναπτύσσω πολύτιμες εργασιακές 
ικανότητες, ενώ παράλληλα ανακαλύπτω το 
εργασιακό περιβάλλον 



Γιατί να κάνω Πρακτική Άσκηση; 
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3. η αγορά εργασίας προτιμά ανθρώπους που 
μπορούν να εργαστούν αποτελεσματικά από την 
πρώτη κιόλας ημέρα που σημαίνει ότι όση 
περισσότερη εμπειρία αποκτήσω τόσο καλύτερα

4. εάν δεν είμαι σίγουρος για τη  σταδιοδρομία μου 
μετά το Πανεπιστήμιο, η Πρακτική είναι ένας 
τρόπος να μάθω περισσότερα για ένα συγκεκριμένο 
τομέα χωρίς να υπάρχει μακροχρόνια δέσμευση



Γιατί να κάνω Πρακτική Άσκηση; 
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5. για να αποκτήσω συγκριτικό πλεονέκτημα, ιδιαίτερα 
σε ορισμένες θέσεις εργασίας, που οι εργοδότες 
θεωρούν προϋπόθεση την Πρακτική Άσκηση

6. η εντύπωση που δημιουργώ στο χώρο εργασίας κατά
τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης, λειτουργεί 
καταλυτικά, αναπτύσσοντας επαφές και σχέσεις που 
μπορούν να συμβάλουν στην επαγγελματική μου 
αποκατάσταση μετά το Πανεπιστήμιο 



Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών 
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Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» υλοποιείται και
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικούς
πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2014-
2020.Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του

ΠανεπιΤο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» υλοποιείται και

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικούς



Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
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 Το Πρόγραμμα της ΠΑ έχει ενταχθεί ως μάθημα 
επιλογής του προγράμματος σπουδών του 
Τμήματος

 Επομένως, οι φοιτητές, ταυτόχρονα με την 
εργασιακή εμπειρία που αποκομίζουν, 
ολοκληρώνουν και ένα από τα απαραίτητα 
μαθήματα επιλογής



Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
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Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
παρέχει συμβουλευτική βοήθεια, υλικό και 

μηχανισμούς αναζήτησης πληροφοριών που θα 
μπορούν να σε προετοιμάσουν καλύτερα 

Ιστοθέση Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

http://es.uop.gr/praktiki/

http://es.uop.gr/praktiki/


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
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Στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που

αφορούν σε:

 Οδηγό εφαρμογής πρακτικής άσκησης

 Ανακοινώσεις για κάθε βήμα πρακτικής άσκησης

 Μητρώο συνεργαζόμενων φορέων

 Οδηγίες για τη χρήση της πλατφόρμας



Οργάνωση και Διοικητική Υποστήριξη της 
Πρακτικής  Άσκησης
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Η Πρακτική Άσκηση οργανώνεται και συντονίζεται 
από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, 

Επίκουρο Καθηγητή Ιωάννη Γιωτόπουλο.



Διασύνδεση με το Ίδρυμα
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Το Γραφείο  ΠΑ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
συνεργάζεται στενά 

 με τον Ιδρυματικό Υπεύθυνο Καθηγητή Κο Κυπραίο.

 με το Γραφείο ΠΑ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και 
συγκεκριμένα με τη κα Αγγελοπούλου

 με τον κο Πουλόπουλο για την τεχνική υποστήριξη της 
πλατφόρμας ΠΑ, e-mail: vacilos@uop.gr

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα ΠΑ στο 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου μπορούν να βρεθούν στην 
ιστοθέση της ΠΑ του Ιδρύματος

praktiki.uop.gr

mailto:vacilos@uop.gr


Πρακτική Άσκηση και Γραφείο 
Διασύνδεσης
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Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης συνεργάζεται 
στενά με το Γραφείο Διασύνδεσης του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκειμένου να 
υπάρξει η βέλτιστη δυνατή αμφίδρομη διάδραση

Ιστοθέση Γραφείου Διασύνδεσης:

http://www.career.uop.gr



Ενδεικτικοί φορείς υποδοχής
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Α. ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (2015)

 Αθηναϊκή Ζυθοποιία - Αθήνα

 ΙΟΒΕ - Αθήνα

 Premium ΑΕ - Αθήνα

 Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας Εσπεριδοειδών Αμυκλων-Σπάρτης –
Σπάρτη

 Ποκας Αρκαδική Ανακύκλωση Ε.Π.Ε.  - Τρίπολη

 ΑΣΤΥ ΑΕ - Αθήνα

 Λογιστικό Γραφείο Καβουρίνος – Αθήνα

 Λογιστικό Γραφείο Καλαμιώτης – Χαλκίδα

 Λογιστικό Γραφείο Διαμαντόπουλος - Μεσολόγγι

 Τράπεζα Πειραιώς – Τρίπολη, Αθήνα, Λάρισα 

 Eurobank – Αθήνα

 Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος - Αθήνα



Ενδεικτικοί φορείς υποδοχής
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Α. ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (2016)

 ICAP GROUP ΑΕ, 

 ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ, 

 ΑΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΑΕ, 

 ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ,   

 ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΕ,

 ΠΑΣΚΑΛ & ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΕ,

 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΕ,

 Λογιστικό Γραφείο Μηλιάκου Αργυρώ, 

 Λογιστικό Γραφείο Σιούτης Ευάγγελος & Συνεργάτες

 Λογιστικό Γραφείο Αδαμόπουλος Σωτ. Κωνσταντίνος

 Λογιστικό Γραφείο Τσιάκας Στέφανος

 Λογιστικό Γραφείο Χαρβάτης Χρήστος

 Λογιστικό Γραφείο Μοσχούλα Ράπτη

 Λογιστικό Γραφείο Διαμάντη Βασιλική



Ενδεικτικοί φορείς υποδοχής
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Β. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) (2015 και 2016)

 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – όλες οι πόλεις
 Υπουργείο Οικονομικών
 Τελωνείο Θήρας
 Οικονομικό Επιμελητήριο Αρκαδίας - Τρίπολη
 Επιμελητήριο Αρκαδίας - Τρίπολη
 Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛ.Κ.Ε.) - Αθήνα
 Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ) -

Αθήνα
 Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο - Αθήνα
 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς – Αθήνα 



Κατανομή φοιτητών σε φορείς υποδοχής
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H κατανομή φοιτητών σε φορείς υποδοχής γίνεται από 
ad hoc επιτροπή απαρτιζόμενη από τον Επιστημονικό 
Υπεύθυνο βάσει των ακόλουθων διαδικασιών:

 Αίτηση μέσω πλατφόρμας (συμπληρώνετε τα στοιχεία 
σας, κινητό τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κλπ.) 

 βιογραφικό σημείωμα (που το ανεβάζετε στην 
πλατφόρμα όταν υποβάλετε αίτηση),

 αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας από τη γραμματεία 
(την προσκομίζετε την ημερομηνία της συνέντευξης).

 Για το 2017 θα επιλεχθούν 30 φοιτητές από το ΤΟΕ για 
ΠΑ



Διάρκεια ΠΑ για το 2017

 Διάρκεια : 3 μήνες

 Ημερομηνία έναρξης ΠΑ: 

1 Ιουλίου 2017

 Ημερομηνία λήξης ΠΑ: 

30 Σεπτεμβρίου 2017
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Δικαίωμα και όροι συμμετοχής

 Οι φοιτητές θα πρέπει να εκδηλώσουν αίτηση ηλεκτρονικά 
μέσω της πλατφόρμας για την πρόθεσή τους να 
πραγματοποιήσουν ΠΑ σε φορέα

 Οι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν εμπρόθεσμα 
ηλεκτρονική αίτηση στην πλατφόρμα και κατάθεση 
δικαιολογητικών

 Οι φοιτητές θα πρέπει να βρίσκονται μέχρι και το 8ο εξάμηνο 
σπουδών και όχι σε μεγαλύτερο εξάμηνο

 Οι φοιτητές δεν θα πρέπει να απασχολούνται σε 
οποιαδήποτε εργασία

 Οι φοιτητές που έχουν πραγματοποιήσει παλαιότερα ΠΑ δεν 
έχουν δικαίωμα συμμετοχής
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Δικαίωμα και όροι συμμετοχής

 Η παρουσία των φοιτητών στη συνέντευξη είναι 
υποχρεωτική την ημερομηνία που θα ορισθεί από τον 
Τμηματικό Υπεύθυνο

 Η επιλογή των φορέων γίνεται από τους ίδιους τους φοιτητές 
και εγκρίνεται από τον Τμηματικό Υπεύθυνο

 Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα

 Για να περαστεί βαθμολογία στο μάθημα ΠΑ θα πρέπει οι 
φοιτητές μετά την ολοκλήρωση της ΠΑ να συμμετέχουν στην 
παρουσίαση την ημερομηνία που θα ορισθεί αλλά και να 
έχουν προσκομίσει στον Τμηματικό Υπεύθυνο όλα τα 
απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά για την ΠΑ που 
αφορούν τους ίδιους και τους φορείς τους
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Πρακτική Άσκηση 2017: Κριτήρια Αξιολόγησης Φοιτητών

Κριτήρια Μοριοδότηση

1ον:

Μέσος όρος βαθμολογίας x10

2ον :

Οι φοιτητές που βρίσκονται στο 4ο έτος σπουδών +20

Οι φοιτητές που βρίσκονται στο 3ο έτος σπουδών +10

Οι φοιτητές που βρίσκονται στο 2ο έτος σπουδών -10

Οι φοιτητές που βρίσκονται στο 1ο έτος σπουδών -20

3ον:

Χρωστούμενα μαθήματα από προηγούμενα έτη 

σπουδών (δηλαδή εκτός του τρέχοντος έτους)
-5 για κάθε χρωστούμενο μάθημα

4ον:

Συνέντευξη από 0 έως 10

Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται ο φοιτητής με τον μεγαλύτερο μέσο όρο 

επίδοσης στα υποχρεωτικά μαθήματα



Αιτήσεις ΠΑ
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 Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στη νέα ηλεκτρονική 
πλατφόρμα

https://praktiki.uop.gr/iamstudent

και μετά θα πατήσετε στο σύνδεσμο log in using CAS

(χρησιμοποιώντας στο επόμενο βήμα τους κωδικούς e-mail που 
έχετε για το πανεπιστήμιο)

 Οι φοιτητές ανεβάζουν την αίτηση, και το βιογραφικό σημείωμα 
βάσει των οδηγιών χρήσης της νέας πλατφόρμας. Για τις σχετικές 
οδηγίες μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο και κατεβάστε το αρχείο 
pdf με τίτλο «ΠΑΠΕΛ οδηγίες χρήσης»

https://praktiki.uop.gr/content/3657

 Η εγγραφή στο πρόγραμμα ΑΤΛΑΣ είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

https://praktiki.uop.gr/iamstudent
https://praktiki.uop.gr/content/3657


Αιτήσεις ΠΑ
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 Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: από 02/05/2017 έως και 
11/05/2017.

 Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών την 
Παρασκευή 12/05/2017 κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης.

 Από την ημερομηνία που θα ανακοινωθούν τα 
αποτελέσματα για τους επιτυχόντες ΠΑ θα δοθούν 5 
εργάσιμες ημέρες για τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων 
προς τη γραμματεία του ΤΟΕ. 



Άτλας
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http://atlas.grnet.gr/Default.aspx
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