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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
 

Αθήνα, 10/03/ 2022 

Αρ. Πρωτ.: _________ 

 
Ανακοινώνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος Οικονομικής & Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης ότι κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθεί η Πρα-
κτική Άσκηση των φοιτητών και των φοιτητριών του Παντείου Πανεπιστημίου, 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. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχει-
ρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». 
 
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα παρακα-
λούνται να προσέλθουν κατά τις εξής ημέρες και ώρες …… στην Γραμματεία του Τμήματος, 
προκειμένου να καταθέσουν Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα. 
 
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) 
 
Δυνατότητα 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 στον δικτυακό τόπο του 
Τμήματος για δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσής της, δηλαδή από 
11/03/2022 έως 20/03/2022. 
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Ο αριθμός των φοιτητών και των φοιτητριών που θα επιλεχθούν να συμμετάσχουν ανέρχε-
ται σε εξήντα (60) άτομα (+ δεκαπέντε (15) επιλαχόντες και επιλαχούσες). 
 
Φοιτητής/φοιτήτρια που έχει ήδη συμμετάσχει στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης δεν 
έχει δικαίωμα εκ νέου συμμετοχής. 
 
Η Πρακτική Άσκηση του Παντείου Πανεπιστημίου υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τις Κοι-
νές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ), τα αντίστοιχα ΦΕΚ και τις εγκυκλίους, όπως αυτές εκδίδο-
νται από τα (συν)αρμόδια υπουργεία και ισχύουν κατά την εκάστοτε περίοδο υλοποίησης 
του προγράμματος. 
 
Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των φοιτητών/φοιτητριών θα ανακοινωθεί στον δικτυακό 
τόπο του Τμήματος και θα υποβληθεί στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Παντείου Πανε-
πιστημίου. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης εντός διαστήματος πέντε (5) ημε-
ρών από την ημερομηνία ανακοίνωσής της. 
 
Ο τελικός πίνακας κατάταξης των φοιτητών/φοιτητριών θα ανακοινωθεί στον δικτυακό τό-
πο του Τμήματος και θα υποβληθεί στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Παντείου Πανεπι-
στημίου. 
 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος 
της Πρακτικής Άσκησης 

 
 

Σταύρος Ντεγιαννάκης 
Αναπλ. Καθηγητής 


