
  

  
 

 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

 

Αθήνα, 09/ 02 / 2021 

Αρ. Πρωτ.: 1527 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος Οικονομικής & Περιφε-

ρειακής Ανάπτυξης ότι κατά το Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 θα πραγ-

ματοποιηθεί η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών και των φοιτητριών του Παντείου Πανεπι-

στημίου, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου» με κωδικό 

ΟΠΣ (MIS) 5032773, Άξονας Προτεραιότητας «Προσαρμογή εργαζόμενων, επιχειρήσεων και 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» του Ε.Π. «Ανταγωνι-

στικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». 

 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα παρακα-

λούνται να αποστείλουν αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email της 

Γραμματείας του Τμήματος: topa@panteion.gr, την Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα με 

τα ακόλουθα δικαιολογητικά. 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην αίτηση είναι: 

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. 

2. Πρόσφατη Αναλυτική Βαθμολογία. 

3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρονται  

α) το έτος σπουδών (π.χ. 4ο έτος, 5ο έτος, κοκ),  

β) ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων που έχουν περάσει μέχρι και σήμερα (π.χ. 

7.5) και  

γ) ο αριθμός των οφειλόμενων μαθημάτων από προηγούμενα έτη (π.χ. οφείλω 6 μαθήματα 

από τα προηγούμενα έτη) 
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Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που πληρούν τα 

κάτωθι κριτήρια, όπως αυτά έχουν οριστεί από τη ΓΣ του Τμήματος : 

1. Να έχουν ολοκληρώσει το 3ο έτος σπουδών. 

2. Να ΜΗΝ έχουν περατώσει τις σπουδές τους. 

3. Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση τον τύπο:  

Μέσος Όρος Βαθμολογίας μέχρι τώρα –  (0.1 * αριθμό μαθημάτων που οφείλω). 

 

Η παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος θα παραμείνει αναρτημένη στο δικτυακό τόπο του 

Τμήματος για δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσής της. 

Ο αριθμός των φοιτητών και των φοιτητριών που θα επιλεχθούν να συμμετάσχουν ανέρχε-

ται σε εξήντα (60) άτομα [+ δέκα (10) επιλαχόντες και επιλαχούσες]. 

Η κατάσταση των ονομάτων των φοιτητών και φοιτητριών θα ανακοινωθεί στο δικτυακό 

τόπο του Τμήματος αναφέροντας μόνο τον Αριθμό Μητρώου (Α.Μ) του κάθε φοιτητή. Πα-

ρέχεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης εντός διαστήματος πέντε (5) εργάσιμων ημερών 

από την ημερομηνία ανακοίνωσής της. 

Η τελική κατάσταση των ονομάτων θα υποβληθεί στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πα-

ντείου Πανεπιστημίου. 

Παρατηρήσεις: 

1. Φοιτητής/φοιτήτρια που έχει ήδη συμμετάσχει στο πρόγραμμα της Πρακτικής Ά-

σκησης δεν έχει δικαίωμα εκ νέου συμμετοχής. 

2. Οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα συμμετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση έχουν την δυ-

νατότητα υποβολής αίτησης ορκωμοσίας ή/και βεβαίωσης περάτωσης σπουδών 

μετά την λήξη του χρονικού διαστήματος υλοποίησης της πρακτικής άσκησης όπως 

αυτό αποτυπώνεται στην Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης. 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος 

της Πρακτικής Άσκησης 

 

Σταύρος Ντεγιαννάκης 

Αναπληρωτής Καθηγητής 


