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1. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Πρακτική
Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΟΠΑ»
Το

Πρόγραμμα

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΑΣΚΗΣΗ

ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και του Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020»
και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν όλα
τα Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Στο

πλαίσιο

της

χρηστής

δημοσιονομικής

διαχείρισης

των

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης
ΟΠΑ, διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης και μη
διάκρισης των αιτούμενων συμμετοχής στο πρόγραμμα για όλο το Ίδρυμα.

2. Τι είναι η Πρακτική Άσκηση;
Στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, η πρακτική άσκηση έχει θεσμοθετηθεί με
απόφαση της 1ης Συνεδρίασης του Ακαδημαϊκού Έτους 2010-2011/16.09.2010
και αποτελεί ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του
Τμήματος με κωδικό μαθήματος 1000 και λαμβάνει 6 ECTS (πιστωτικές
μονάδες) οι οποίες δεν συμμετέχουν στο βαθμό και στα μαθήματα για τη λήψη
πτυχίου.
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Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να διεξάγουν πρακτική
άσκηση μέσω του Προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΠΑ» που
υλοποιείται και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και του Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020».
Εναλλακτικά, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κονδύλια ΕΣΠΑ κάποια περίοδο
ή είναι περιορισμένα και δεν καλύπτονται όλοι οι αιτούντες φοιτητές, οι
ενδιαφερόμενοι

μπορούν

να

συμμετέχουν

στο

ιδιωτικό

αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΠΑ
2016-2020». Στο πρόγραμμα αυτό η χρηματοδότηση γίνεται εξ' ολοκλήρου από
την εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό που
αφορά την αποζημίωση και την ασφάλιση έναντι ατυχήματος του φοιτητή σε
τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και
Έρευνας του ΟΠΑ μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης.
Οι φοιτητές μπορούν να συμμετάσχουν μόνο μια φορά στο πρόγραμμα
Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος (είτε με κονδύλια ΕΣΠΑ είτε με άλλους
πόρους).
Πραγματοποιείται

σε

Δημόσιο

ή

Ιδιωτικό

Φορέα

Υποδοχής

εκτός

Πανεπιστημίου υπό την καθοδήγηση στελέχους του Φορέα Υποδοχής και την
επίβλεψη μέλους Δ.Ε.Π. Επιστημονικός Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης
του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης έως και τη λήξη του έργου «ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΏΝ ΟΠΑ» είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής, Γκενάκος
Χρήστος.
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3. Οφέλη Φοιτητών/τριών από τη συμμετοχή τους στο
Πρόγραμμα
✓ Η εισαγωγή των ασκούμενων σε «πραγματικές» συνθήκες εργασιακού
περιβάλλοντος και η μετάβαση από το περιβάλλον της εκπαίδευσης στον
χώρο της διοίκησης, της παραγωγής και των επιχειρήσεων.
✓ Η απόκτηση δεξιοτήτων που συμπληρώνουν τη διαδικασία θεμελίωσης
γνώσεων των ασκούμενων.
✓ Η εξοικείωση των ασκούμενων με τη χρήση τεχνολογίας στο χώρο της
διοίκησης και της παραγωγής.
✓ Η ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εταιρική και δημόσια
διακυβέρνηση, την επικοινωνία, την αντιμετώπιση προβλημάτων μέσω
ομάδων, την αντίληψη της εταιρικής κουλτούρας κ.ά.
✓ Η

ανάπτυξη

ενός

πλαισίου

συνάντησης

διαφορετικών

γνωστικών

αντικειμένων για την υλοποίηση έργων του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα με
τη συνεργασία ανθρώπων από διαφορετικούς κλάδους.
✓ Η προετοιμασία των ασκούμενων για τη μελλοντική ανάληψη υπεύθυνων
θέσεων εργασίας.
✓ Η αποκόμιση εμπειρίας αναφορικά με τις πραγματικές συνθήκες που
επικρατούν στην αγορά εργασίας.
✓ Η διαμόρφωση άποψης αναφορικά με την επιλογή ειδικοτήτων για τη
συνέχιση σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
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4. Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα;
Στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μπορούν να συμμετέχουν αποκλειστικά
προπτυχιακοί φοιτητές/τριες.
Ο/η ενδιαφερόμενος φοιτητής/τρια μπορεί να ενημερωθεί αναλυτικά για τα
κριτήρια

επιλογής

στον

ιστότοπο

της

πρακτικής

άσκησης

https://www.aueb.gr/internship. Στο Πρόγραμμα δεν δύναται να συμμετέχουν

αλλοδαποί φοιτητές/τριες που φοιτούν στο Ίδρυμα μέσω του Προγράμματος
Erasmus. Οι φοιτητές/τριες δύναται να συμμετέχουν στο επιδοτούμενο
Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΟΠΑ» μόνο μία φορά.
Υπάρχει

ειδική

μέριμνα

για

ΑΜΕΑ.

Δείτε

παρακάτω

στην

ενότητα

«Προϋποθέσεις – Κριτήρια επιλογής».

5. Προϋποθέσεις - Κριτήρια επιλογής
Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης απευθύνεται σε φοιτητές του 3ου
έτους σπουδών και άνω. Oι τριτοετείς φοιτητές θα πρέπει να έχουν
εξετασθεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 14 μαθήματα, οι τεταρτοετείς
φοιτητές σε τουλάχιστον 20 μαθήματα, οι φοιτητές που βρίσκονται στο
πέμπτο έτος σε τουλάχιστον 30 μαθήματα, οι φοιτητές που βρίσκονται
στο έκτο έτος σε τουλάχιστον 32 μαθήματα, ενώ οι φοιτητές που
βρίσκονται στο έβδομο και άνω έτος σε τουλάχιστον 34 μαθήματα, μέχρι
την προηγούμενη εξεταστική περίοδο από την αίτηση τους. Δεν
προσμετρούνται τα μαθήματα των Αγγλικών [Οι ελάχιστες ακαδημαϊκές
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απαιτήσεις είναι κριτήριο αποκλεισμού (on-off) από τη διαδικασία επιλογής στο
Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.]
Στο

πλαίσιο

της

χρηστής

δημοσιονομικής

διαχείρισης

των

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων θα πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια και
η ίση μεταχείριση και μη διάκριση των αιτούμενων συμμετοχής στο
πρόγραμμα. Ως εκ τούτου τα κριτήρια αξιολόγησης για τη συμμετοχή στο
πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ είναι κοινά για όλα τα Τμήματα του
Πανεπιστημίου.
Κριτήρια Αξιολόγησης: Αφού ελεγχθεί το κριτήριο αποκλεισμού αρχίζει η
διαδικασία αξιολόγησης η οποία βασίζεται στα κάτωθι κριτήρια, τα οποία
βαθμολογούνται σε κλίμακα 0 -100:
•

Μέσος Όρος (Μ.Ο.) των μαθημάτων στα οποία έχουν εξεταστεί
επιτυχώς οι φοιτητές μέχρι την προηγούμενη εξεταστική από την αίτησή
τους. Ο Μ.Ο. πολλαπλασιάζεται με 10. Το κριτήριο αυτό έχει βαρύτητα
80%.

•

Σύνολο ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS) που έχει συγκεντρώσει ο
φοιτητής από τα αντίστοιχα μαθήματα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, σε
σχέση με το ελάχιστο πλήθος μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη
πτυχίου. Το κριτήριο αυτό έχει βαρύτητα 10%.

•

Το έτος σπουδών του φοιτητή. Για το 3ο ή 4ο έτος σπουδών παίρνει 100
βαθμούς και για κάθε έτος μετά το 4ο χάνει 10 μονάδες. Το κριτήριο
αυτό έχει βαρύτητα 10%.
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Σε περίπτωση ισοβαθμίας στο όριο των επιλεγέντων ατόμων θα κριθούν με
κριτήριο το Μ.Ο. βαθμολογίας του/της φοιτητή/τριας μέχρι και την
προηγούμενη εξεταστική περίοδο από την αίτηση.
Σε περίπτωση ακύρωσης αίτησης συμμετοχής φοιτητή/τριας που έχει λάβει
χρηματοδότηση

ΕΣΠΑ,

η

χρηματοδότηση

δίνεται

στον

πρώτο/τη

επιλαχών/ουσα βάσει της ανακοινωθείσας σειράς κατάταξης. Σε περίπτωση
καθυστερημένης ακύρωσης αίτησης συμμετοχής φοιτητή/τριας που έχει
λάβει χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και ο πρώτος επιλαχών έχει ήδη τοποθετηθεί
μέσω του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου, θα επιλέγεται ο αμέσως επόμενος
επιλαχών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επιλαχών το ποσό χρηματοδότησης
μεταφέρεται στο επόμενο εξάμηνο.
Ειδικά για φοιτητές/τριες που ανήκουν σε κατηγορία ΑΜΕΑ δεν ισχύει η
παραπάνω μοριοδότηση και προηγούνται στην επιλογή.
Οι όροι και προϋποθέσεις του Τμήματος ισχύουν και για τους φοιτητές που θα
υλοποιήσουν

την

πρακτική

τους

άσκηση

μέσω

του

ιδιωτικού

αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΠΑ
2016 -2020», όπου η χρηματοδότηση γίνεται εξ' ολοκλήρου από την εταιρεία.

6. Αιτήσεις φοιτητών/τριών – Ενστάσεις
Στον

κεντρικό

ιστότοπο

(https://www.aueb.gr/internship),

πρακτικής

δημοσιεύεται

η

άσκησης
ανακοίνωση

ΟΠΑ
πρακτικής

άσκησης για κάθε περίοδο. Για την Χειμερινή Περίοδο η ανακοίνωση
δημοσιεύεται το Σεπτέμβριο και για την Εαρινή ή/και Καλοκαιρινή
περίοδο τον Ιανουάριο.
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Οι αιτήσεις των φοιτητών/τριών γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του
Πληροφοριακού

Συστήματος

ΔΑΣΤΑ

ΟΠΑ

(www.dasta-is.aueb.gr)

σε

συγκεκριμένες ημερομηνίες, οι οποίες αναρτώνται στην ενότητα «ΝΕΑ» και
στους επιμέρους ιστότοπους των Τμημάτων. Η αξιολόγηση των αιτήσεων των
φοιτητών/τριών πραγματοποιείται από την τριμελή επιτροπή αξιολόγησης
του Τμήματος και τα αποτελέσματα (προσωρινά και οριστικά) ανακοινώνονται
στον

κεντρικό

ιστότοπο

πρακτικής

άσκησης

ΟΠΑ

(https://www.aueb.gr/internship) και στον ιστότοπο του Τμήματος.
Με την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι
φοιτητές/τριες (και εφόσον συντρέχει λόγος ο οποίος επικαλείται τα κριτήρια
αξιολόγησης) έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν εγγράφως ένσταση στο
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ εντός 5 εργασίμων ημερών από την
ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις εξετάζονται από
την τριμελή επιτροπή ενστάσεων για την Πρακτική Άσκηση που έχει ορίσει
το Τμήμα.
Μετά την αξιολόγηση της Τριμελούς Επιτροπής του Τμήματος, στον ιστότοπο
της Πρακτικής Άσκησης (https://www.aueb.gr/internship) ανακοινώνεται ο
οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων και οι ηλεκτρονικές αιτήσεις γίνονται
ηλεκτρονικά αποδεκτές στο ΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ από το Κεντρικό Γραφείο
Πρακτικής Άσκησης. Η επικύρωση του οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων
γίνεται από την Συνέλευση του Τμήματος. Οι φοιτητές/τρις λαμβάνουν
ενημέρωση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την πορεία της
αίτησής τους (αποδοχή ή απόρριψη).
Συγκεκριμένα μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων θα ανακοινωθούν:
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-

Οι επιτυχόντες με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και λίστα επιλαχόντων σε

περίπτωση που ακυρώσει κάποιος φοιτητής που έχει λάβει χρηματοδότηση
ΕΣΠΑ την συμμετοχή του.
- Οι υπόλοιποι φοιτητές που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις
συμμετοχής, μπορούν να ενταχθούν στο συμπληρωματικό πρόγραμμα
πρακτικής άσκησης, όπου η χρηματοδότηση καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από
την εταιρία.
Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, γνωστοποιείται στους φοιτητές μέσω του
ΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ λίστα με διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης.
Μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα του ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ, το οποίο είναι σε
διασύνδεση με το Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης
Φοιτητών

ΑΕΙ

«ΑΤΛΑΣ»

του

Υπουργείου

Παιδείας,

οι

φοιτητές/τριες

εκδηλώνουν ηλεκτρονικά το ενδιαφέρον τους στις διαθέσιμες θέσεις των
φορέων απασχόλησης που επιθυμούν. Μετά τη διενέργεια συνεντεύξεων, οι
φοιτητές/τριες επιλέγουν το φορέα στον οποίο θα πραγματοποιήσουν την
πρακτική τους άσκηση και ενημερώνουν τον

διαχειριστή του Γραφείου

Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ για τη διευθέτηση των τυπικών διαδικασιών και
εγγράφων έναρξης της πρακτικής άσκησης.
Παράλληλα, οι φοιτητές/τριες μπορούν να αναζητήσουν και μόνοι τους έναν
φορέα απασχόλησης, με την προϋπόθεση ότι η προτεινόμενη θέση πρακτικής
άσκησης έχει επιστημονική συνάφεια με το αντικείμενο των σπουδών τους.
Στην περίπτωση όπου οι φοιτητές/τριες έχουν έρθει σε επικοινωνία με δικό
τους φορέα απασχόλησης ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος στο ΠΣ ΑΤΛΑΣ,
απαιτείται αρχικά η εγγραφή τους στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της
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Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ» και στη συνέχεια η δημοσίευση
της θέσης πρακτικής άσκησης που τους προτάθηκε.
H Τριμελής Επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων αποτελείται από τα παρακάτω
μέλη (15η Συνεδρίαση Ακ.Έτους 2020-2021 / 07.07.2021):
Τακτικά Μέλη: Χ. Γκενάκος, Π. Βαρθαλίτης, Σ. Αρβανίτης
Αναπληρωματικά Μέλη: Θ. Παλυβός, Η. Τζαβαλής, Π. Σακελλάρης
Η Τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων αποτελείται από τα παρακάτω μέλη (10η
Συνεδρίαση Ακ.Έτους 2020-2021 / 17.02.2021):
Τακτικά Μέλη: Ι. Δενδραμής, Φ. Αντωνίου, Ε. Διοικητόπουλος
Αναπληρωματικά Μέλη: Ε. Βασιλάτος, Σ. Παγκράτης, Ε. Ζαχαριάς

7. Υποχρεώσεις φοιτητών/τριών για τη συμμετοχή
τους στο Πρόγραμμα
Ο φοιτητής/τρια οφείλει να:
•

Ελέγξει εάν διαθέτει ΑΜΑ ΙΚΑ/ΕΦΚΑ. Εάν δεν διαθέτει θα πρέπει να προβεί
στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοσή του. Για να ελέγξει κάποιος/α αν
διαθέτει ΑΜΑ ΙΚΑ ή να εκδώσει ΝΕΟ μπορεί να ενημερωθεί από τις Οδηγίες
Έκδοσης ΑΜ ΙΚΑ που έχουμε δημοσιεύσει στο κεντρικό ιστότοπο του
Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ.

•

Βεβαιωθεί ότι διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) ως δικαιούχος ή
συν-δικαιούχος σε οποιαδήποτε ελληνική τράπεζα. (Δεν γίνονται δεκτοί
Τραπεζικοί Λογαριασμοί εξωτερικού).
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Αφού έχει εκδώσει τα παραπάνω στοιχεία, συμπληρώνει ηλεκτρονικά τη
Δήλωση Προσωπικών Στοιχείων στο ΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ πριν την έναρξη της
πρακτικής άσκησης εντός καθορισμένων χρονικών ορίων που έχουν δοθεί από
το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
Στην Δήλωση Προσωπικών Στοιχείων απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία:
•

Γενικά Στοιχεία: όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, φύλο, ημερομηνία
γέννησης, email, τηλέφωνο, πόλη μόνιμης κατοικίας, διεύθυνση μόνιμης
κατοικίας).

•

Αριθμός Ταυτότητας ή Αριθμός Διαβατήριου.

•

ΑΦΜ & ΔΟΥ: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: εάν κάποιος/α
φοιτητής/τρια δε διαθέτει ΑΦΜ, θα πρέπει πρώτα να εκδώσει το ΑΦΜ
από την Εφορία στην οποία ανήκει (Τμήμα Μητρώου). Η ΔΟΥ είναι η
Εφορία στην οποία ανήκει.

•

Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης - ΑΜΚΑ: Ο κάθε
φοιτητής/τρια

θα

πρέπει

να

διαθέτει

ΑΜΚΑ.

Εάν

κάποιος/α

φοιτητής/τρια δεν το γνωρίζει, μπορεί να το αναζητήσει στη σελίδα
https://www.amka.gr/AMKAGR/.
•

IBAN: Είναι ο Διεθνής Τραπεζικός Λογαριασμός (International Bank
Account

Number

-

IBAN)

αποτελεί

έναν

τυποποιημένο

αριθμό

λογαριασμού δομημένο με βάση τις προδιαγραφές που έχουν εκδοθεί
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζικών Προτύπων (GR+25 ψηφία).
Από τη στιγμή που θα εγκριθεί η αίτηση του/της φοιτητή/τριας για ΠΑ:
Είναι ορατές οι προσφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης στο μενού «ΘΕΣΕΙΣ»
στο ΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ. Μπορεί να επιλέξει όσες θέσεις πρακτικής άσκησης

12

τον/την ενδιαφέρουν επιλέγοντας «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος». Με τον
τρόπο αυτό το βιογραφικό των φοιτητών/τριων γίνεται ορατό στο φορέα
απασχόλησης και σε περίπτωση που ενδιαφέρεται θα επικοινωνήσει μαζί τους.
Συνιστάται να γίνουν τουλάχιστον 10 - 15 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από τους
φοιτητές/τριες και να κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερες συνεντεύξεις για
να έχουν μια ολοκληρωμένη άποψη για το αντικείμενο της θέσης.
Ο/η φοιτητής/τρια ελέγχει την εξέλιξη του αιτήματος του/της στο μενού
«Παρακολούθηση»:
Βήμα 1: Ο/η φοιτητής/τρια βλέπει ποιοι φορείς απασχόλησης τον/την
αποδέχτηκαν στη στήλη «Έγκριση Εταιρείας».
Βήμα 2: Ο/η φοιτητής/τρια επιλέγει «αποδοχή» στη στήλη «Έγκριση
Φοιτητή/τριας» προκειμένου να αποδεχθεί τη θέση του φορέα που επιθυμεί
(Μόνο μια). Η θέση κατοχυρώνεται και ολοκληρώνεται η διαδικασία της
τοποθέτησης.
Σημείωση: Ο/η φοιτητής/τρια δε μπορεί να πραγματοποιήσει την Πρακτική
του/της Άσκηση σε συγγενικό πρόσωπο με Πρώτο βαθμό συγγένειας (π.χ.
πατέρας, μητέρα, αδέλφια.).
Βήμα 3: Ο/η φοιτητής/τρια ενημερώνει τον υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης του
τμήματος του/της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη προσυμφωνημένη
διάρκεια (Έναρξη Πρακτικής Άσκησης, πλήρης ή μερική απασχόληση ανάλογα
τι ορίζει το τμήμα). Η ακριβής ημερομηνία έναρξης πρακτικής άσκησης ορίζεται
από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
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8. Δικαιολογητικά έναρξης πρακτικής άσκησης
1.

Βεβαίωση

φορέα

απασχόλησης

&

Ιδιωτικό

Συμφωνητικό:

παράγονται αυτόματα από το ΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ και οι εταιρίες υποχρεούνται να
τα υπογράψουν / σφραγίσουν. Παραδίδονται από τους φοιτητές/τριες στο
Γραφείο Πρακτικής Άσκηση εντός συγκεκριμένων προθεσμιών που ορίζονται
από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
2.

Δήλωση Προσωπικών Στοιχείων: Ο/Η φοιτητής /τρια υποβάλλει

ηλεκτρονικά τη δήλωση στο ΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ και έπειτα την παραδίδει
υπογεγραμμένη στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
3.

Απογραφικό Δελτίο Εισόδου: Υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣ ΔΑΣΤΑ

ΟΠΑ και έπειτα παραδίδεται υπογεγραμμένο στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
Η συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων είναι υποχρεωτική. Η μη
συμπλήρωσή του μπορεί να επιφέρει διακοπή της σύμβασής και της Πρακτικής
Άσκησης.
4.

Δήλωση Μαθημάτων: υποχρεούνται να δηλώσουν το μάθημα στο

εξάμηνο που υλοποιείται η πρακτική άσκηση. Για συμμετοχή στην καλοκαιρινή
περίοδο πρακτικής άσκησης, θα πρέπει να δηλωθεί ως μάθημα στην εαρινή
περίοδο.

9. Δικαιολογητικά ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης
1.

Βεβαίωση ολοκλήρωσης πρακτικής παραδίδεται σε πρωτότυπη μορφή

εντός συγκεκριμένου χρονικού περιθωρίου από την ημερομηνία ολοκλήρωσης
που ορίζεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
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2.

Ερωτηματολόγια

Αξιολόγησης

(Εργασιακού

Υπευθύνου

και

Ασκούμενου Φοιτητή συμπληρώνονται ηλεκτρονικά στο Π.Σ. ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ).
3.

Παράδοση εργασίας εντός συγκεκριμένων χρονικών περιθωρίων που

ορίζονται από τον ΕΥ του Τμήματος προκειμένου να βαθμολογηθούν οι
φοιτητές/τριες. Στην περίπτωση που η εργασία δεν λάβει προβιβάσιμο βαθμό,
δίνεται η δυνατότητα να κατατεθεί εκ νέου στην επόμενη εξεταστική περίοδο.
Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να κατατεθεί εργασία και να λάβει προβιβάσιμο
βαθμό για να μπορέσει να ολοκληρωθεί επιτυχώς η πρακτική άσκηση και να
καταβληθεί η αποζημίωση.
5.

Απογραφικό Δελτίο Εξόδου: Υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣ ΔΑΣΤΑ

ΟΠΑ και έπειτα παραδίδεται υπογεγραμμένο στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
Η συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων είναι υποχρεωτική. Η μη
συμπλήρωσή του μπορεί να επιφέρει τη μη ολοκλήρωση της Πρακτικής
Άσκησης – μη αποζημίωση.

10. Διάρκεια Πρακτικής Άσκησης
Στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης το διάστημα απασχόλησης ορίζεται σε 3
μήνες πλήρους απασχόλησης ή 6 μήνες μερικής απασχόλησης (η πλήρης
απασχόληση υπολογίζεται σε 40 ώρες εβδομαδιαίως και η μερική απασχόληση
σε 20 ώρες εβδομαδιαίως). Εφόσον το πλήρες ωράριο των εργαζομένων του
Φορέα Απασχόλησης είναι διαφορετικό από το 8ωρο, αυτό μπορεί να
προσαρμόζεται.
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Το παραπάνω διάστημα απασχόλησης ισχύει και για τους φοιτητές/τριες που
θα

υλοποιήσουν

την

πρακτική

τους

άσκηση

μέσω

του

ιδιωτικού

αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΠΑ
2016-2020», όπου η χρηματοδότηση γίνεται εξ' ολοκλήρου από την εταιρεία.
Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης δηλώνεται υποχρεωτικά στο Σύστημα
ΕΡΓΑΝΗ από τον Φορέα Απασχόλησης βάσει του υπογεγραμμένου Ιδιωτικού
Συμφωνητικού Πρακτικής Άσκησης. Ο Φορέας Υλοποίησης ΠΑ υποχρεούται να
αποστείλει το υποβεβλημένο έντυπο Ε3.5 στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
ΟΠΑ, τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά την ολοκλήρωσης της
πρακτικής άσκησης του εκάστοτε φοιτητή/τριας.

11. Ιδιωτικό Συμφωνητικό
Ο/Η κάθε φοιτητής/τρια πριν ξεκινήσει την πρακτική του άσκηση υπογράφει
τριμερές Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ του ΕΛΚΕ ΟΠΑ, του Φορέα Υλοποίησης
και του ασκούμενου/νης στο οποίο περιγράφονται όλοι οι όροι της πρακτικής
άσκησης

(διάρκεια,

ημερομηνίας

έναρξης

και

ολοκλήρωσης,

ποσό

αποζημίωσης και ασφάλιση, υποχρεώσεις κ.λπ.). Το ιδιωτικό συμφωνητικό
εγκρίνεται από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ σε
προγραμματισμένη συνεδρίαση πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης.

12. Ασφάλιση
Ο/Η φοιτητής/τρια ασφαλίζεται κάθε μήνα με το 1% που αντιστοιχεί στην
κατώτερη κλάση και αφορά την ασφάλισή του/της έναντι εργατικού
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ατυχήματος (δεν υπάρχουν ένσημα). Ο/Η φοιτητής/τρια, λόγω της ασφάλισής
του/της από την Πρακτική του/της Άσκηση, δεν παύει να είναι ασφαλισμένος/η
στους γονείς του/της (ή αν είναι άμεσα ασφαλισμένος/η στη δική του/της
ασφάλεια). Το 1% της ασφάλισης αντιστοιχεί σε 10,11 € μηνιαίως, το οποίο
υπολογίζεται, βάσει νόμου, επί του τεκμαρτού ημερομισθίου ανειδίκευτου
εργάτη (δηλαδή επί του μηνιαίου ποσού 1011 €). Το ποσό επί του οποίου
υπολογίζεται το ΙΚΑ είναι ανεξάρτητο από το ποσό που αντιστοιχεί στη
σύμβαση του/της φοιτητή/της. Υπόχρεος για την ασφάλιση του/της είναι ο
ΕΛΚΕ ΟΠΑ.

13. Άδειες
✓ Ο/Η ασκούμενος/η δεν δικαιούται άδεια κατά την διάρκεια υλοποίησης της
πρακτικής του/της άσκησης. Δικαιούται μόνο μία έως δύο ημέρες τον μήνα
για σπουδαίο λόγο (ασθένεια, εξέταση μαθήματος κ.λπ.) κατόπιν σχετικής
ενημέρωσης στο φορέα απασχόλησης.
✓ Εάν χρειάζεται για σοβαρό λόγο να απουσιάσει από την Πρακτική Άσκηση
περισσότερες

από

τις

προαναφερόμενες

ημέρες,

θα

πρέπει

να

επικοινωνήσει ΑΜΕΣΑ με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ.

14. Απογραφικά δελτία εισόδου – εξόδου
Απογραφικό δελτίο εισόδου: Υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ
πριν την έναρξη της πρακτικής του άσκησης (Πρακτική Άσκηση μενού
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Παρακολούθηση). Έπειτα παραδίδεται υπογεγραμμένο στο Γραφείο Πρακτικής
Άσκησης. Η συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων είναι υποχρεωτική.
Απογραφικό δελτίο εξόδου: συμπληρώνεται από τον/την φοιτητή/τρια μετά
τη λήξη της Πρακτικής του/της Άσκησης μαζί με την αξιολόγησή του/της στο
ΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ (Πρακτική Άσκηση μενού Παρακολούθηση). Έπειτα παραδίδεται
υπογεγραμμένο στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
Η συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων είναι υποχρεωτική μόνο στην
περίπτωση συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», υλοποιείται μέσω του Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
και του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. Η μη
συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου συνεπάγεται μη
πληρωμή του/της φοιτητή/τριας.
Καθώς το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι
υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων για τους ωφελούμενους, γι' αυτό οι
ωφελούμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα πεδία.
Τα δεδομένα των απαντήσεων θα τύχουν επεξεργασίας από τις αρμόδιες
υπηρεσίες
Δυναμικού,

(Ειδική

Υπηρεσία

Εκπαίδευση

και

Διαχείρισης
Δια

Βίου

Ε.Π.

«Ανάπτυξη

Μάθηση»,

Ανθρώπινου

Δικαιούχος

«Ειδικός

Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΟΠΑ»), για το σκοπό της παρακολούθησης
του προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και
για το σκοπό των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις
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ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του ΕΚΤ. Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στα άρθρα 12 έως 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών καθώς και
με τους κανόνες εφαρμογής του Kανονισμού, όπως αυτοί ορίζονται στο
Ν.4624/2019, ο εκάστοτε ωφελούμενος διατηρεί - ως υποκείμενο των
δεδομένων - τα δικαιώματα ενημέρωσης και πρόσβασης, τα δικαιώματα
διόρθωσης και διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), το δικαίωμα περιορισμού της
επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το δικαίωμα
εναντίωσης και το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται
αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης διαδικασίας.»

15. Ορκωμοσία
Ο/Η ασκούμενος/η δε μπορεί να καταθέσει αίτηση ορκωμοσίας πριν την
έναρξη ή κατά τη διάρκεια της Πρακτικής του/της Άσκησης, διότι η
Πρακτική Άσκηση αποτελεί μάθημα του Προγράμματος Σπουδών. Μπορεί
όμως να έχει ολοκληρώσει τις λοιπές ακαδημαϊκές του/της υποχρεώσεις και να
μην έχει καταθέσει αίτηση ορκωμοσίας.

16. Καταβολή αποζημίωσης
Η μικτή μηνιαία αμοιβή του/της φοιτητή/τριας ανέρχεται σε 280 € (καθαρή
μηνιαία αμοιβή ασκούμενου + 10,11€ μηνιαία ασφάλιση) για Πρακτική Άσκηση
πλήρους απασχόλησης. Σε περιπτώσεις μερικής απασχόλησης το ποσό
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προσαρμόζεται αναλόγως. Η πληρωμή του/της ασκούμενου/η φοιτητή/τριας
γίνεται εφάπαξ μετά το πέρας της Πρακτικής του/της Άσκησης και μετά τον
έλεγχο ότι έχει επιτυχώς ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από το Πρόγραμμα.
Η καταβολή της αποζημίωσης για την πρακτική άσκηση γίνεται με κατάθεση
στον Τραπεζικό Λογαριασμό που έχει δηλώσει ο/η φοιτητής/τρια. Επίσης,
αποστέλλεται ηλεκτρονικά σχετική βεβαίωση αποδοχών για τη φορολογική
του/της δήλωση από τον ΕΛΚΕ ΟΠΑ.
Πιο αναλυτικά, για 3 μήνες πλήρους απασχόλησης το συνολικό ποσό
αποζημίωσης του /της φοιτητή/τριας ανέρχεται στα 809,67€, ενώ για 6 μήνες
μερικής απασχόλησης η συνολική αποζημίωση ανέρχεται στα 779,34€.
Όλα τα παραπάνω ισχύουν και για τους φοιτητές/τριες που θα υλοποιήσουν
την πρακτική τους άσκηση μέσω του ιδιωτικού αυτοχρηματοδοτούμενου
προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΠΑ 2016-2020», όπου η
χρηματοδότηση γίνεται εξ' ολοκλήρου από την εταιρεία.
Σημειώνεται

ότι

η

καταβολή

της

αποζημίωσης

των

ασκούμενων

φοιτητών/τριων πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ)
σε συγκεκριμένες ημερομηνίες (13 ή 27 του εκάστοτε μήνα κατά τον οποίο
δίδεται η εντολή για την πληρωμή των φοιτητών/τριών) και με βάση τη ροή
χρηματοδότησης από το χρηματοδότη.
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17. Άλλοι τρόποι εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης
Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΟΠΑ» σχετίζεται
αποκλειστικά με την «Πρακτική Άσκηση» στο εσωτερικό που εκπονείται
βάσει των ορών και προϋποθέσεων του τμήματος. Δεν θα πρέπει να έχει
δηλωθεί ως μάθημα «Πρακτική Άσκηση» στο πλαίσιο άλλου είδους Πρακτικής
Άσκησης (π.χ. Erasmus, AIESEC κ.λπ.) που μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί κατά
τη διάρκεια των Σπουδών.
Συνεπώς, εάν κάποιος/α φοιτητής/τρια έχει πραγματοποιήσει Πρακτική
Άσκηση με έναν από τους άλλους τρόπους και δεν έχει δηλώσει το μάθημα
«Πρακτική Άσκηση», μπορεί να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση και μέσω
του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΟΠΑ», αλλά μόνο μία φορά.

18. Επικοινωνία
Για οποιαδήποτε πληροφορία /διευκρίνιση οι φοιτητές/τριες μπορούν να
επικοινωνούν με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ στα τηλέφωνα: 2108203806 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: roussos@aueb.gr
Διοικητική Υποστήριξη Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης: Ρούσσος
Αντώνης
Ώρες Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ: 11.00 – 13.00
Διεύθυνση: Ελπίδος 13 (πεζόδρομος), 3ος όροφος, 104 34, Αθήνα
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