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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

(Ο Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης εγκρίθηκε στην 53/22-09-2021 Συνέλευση του Τμήματος ΔΕ&Τ). 

 

Άρθρο1: Η  σκοπιμότητα της Πρακτικής Άσκησης 

 

1. Η Πρακτική Άσκηση (Π.Α.) αποτελεί σημαντικό μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς 

φέρνει σε άμεση επαφή τους φοιτητές με τον εργασιακό χώρο, συνδέοντας την εκπαίδευση με 

τους παραγωγικούς φορείς. Οι εμπειρίες που αποκτούν οι φοιτητές μέσα από την πρακτική 

άσκηση, αποτελούν σημαντικό εφόδιο για την  επαγγελματική τους σταδιοδρομία και 

διευκολύνουν την ένταξή τους στο παραγωγικό σύστημα της χώρας, μετά την αποφοίτηση. 

2. Η πρακτική άσκηση είναι αμειβόμενη και εποπτευόμενη και στο διάστημα αυτό ο φοιτητής 

εντάσσεται πλήρως στις συνθήκες εργασίας του φορέα απασχόλησης με πολλαπλά αμοιβαία 

οφέλη. 

3. Στα οφέλη για τους φοιτητές περιλαμβάνεται η εξοικείωση με τις πραγματικές συνθήκες της 

αγοράς εργασίας και η προετοιμασία τους για τη ανάληψη περισσότερο υπεύθυνων θέσεων στο 

μέλλον. 

4. Ταυτόχρονα, ο θεσμός της Π.Α. δίνει την ευκαιρία στους φορείς να απασχολήσουν άρτια 

καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και παράλληλα να αποκτήσουν το πολύ σημαντικό προνόμιο 

των ασφαλών επιλογών για τη μελλοντική στελέχωσή τους με εξειδικευμένο δυναμικό. 

 

Άρθρο 2: Η Πρακτική Άσκηση στα πλαίσια του ΠΠΣ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και 

Τουρισμού 

 

1. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τουρισμού   παρέχει την 

δυνατότητα στους φοιτητές που έχουν συμπληρώσει και το 5ο εξάμηνο σπουδών να 

πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση (Π.Α.) οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του 

ακαδημαϊκού έτους, με στόχο να αφομοιώσουν την επιστημονική γνώση μέσω της απόκτησης 

εργασιακής εμπειρίας και της εξοικείωσης τους με την αγορά εργασίας.  

2. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα της Π.Α. δεν είναι υποχρεωτική και έχει ελάχιστη διάρκεια τους 

τρεις (3) μήνες πλήρους απασχόλησης ή τους έξι (6) μήνες μερικής απασχόλησης. (Η πλήρης 

απασχόληση υπολογίζεται σε 40 ώρες εβδομαδιαίως, ενώ η μερική σε 20 ώρες εβδομαδιαίως).  

3. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν Π.Α. (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) έως 

δύο φορές (σύνολο 6 μήνες πλήρους ή 12 μήνες μερικής απασχόλησης). Η συμμετοχή στο 

πρόγραμμα της Π.Α. του τμήματος ισοδυναμεί σε ένα (1) μάθημα κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικό και 

(6) Πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά τρεις μήνες πλήρους απασχόλησης (ή έξι μήνες μερικής 

απασχόλησης αντίστοιχα). 

4. Οι φορείς της Πρακτικής Άσκησης μπορεί να είναι νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού ή του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως για παράδειγμα ατομικές ή άλλης νομικής μορφής 

επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ερευνητικά 

ινστιτούτα αλλά και θεσμοθετημένα εργαστήρια  Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.  
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Άρθρο 3: Η οργάνωση της Πρακτικής Άσκησης 

 

1. Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) αποτελούμενη από 3 μέλη 

ΔΕΠ και πιο συγκεκριμένα ένα Επιστημονικό Υπεύθυνο του προγράμματος και δύο 

αναπληρωματικά μέλη Ε.Υ.  

2. Η Επιτροπή Π.Α.  συνεργάζεται με  τις δομές του Πανεπιστήμιου, όπως το Γραφείο Διασύνδεσης 

και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για θέματα που  αφορούν στην Πρακτική Άσκηση.  

3. Η Επιτροπή Π.Α. εποπτεύει τις δραστηριότητες για: 

 την ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις Π.Α. 

 ανάπτυξη δικτύου φορέων Π.Α  για τους φοιτητές και συνεργασία με τους φορείς αυτο  

 τη διαδικασία επιλογής των ασκούμενων φοιτητών  

 την αξιολόγηση του προγράμματος Π.Α. 

4. Η επιτροπή Π.Α., με την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους, έχει υποχρέωση σύνταξης 

συνοπτικής έκθεσης που θα αφορά στην υλοποίηση και αξιολόγηση του προγράμματος 

Πρακτικής Άσκησης. Στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους, η έκθεση αυτή παρουσιάζεται στην 

Συνέλευση του Τμήματος και καταχωρείται σε ειδική, ηλεκτρονική περιοχή που έχει 

δημιουργήσει η Γραμματεία και είναι διαθέσιμη στα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος.  

 

Άρθρο 4: Προϋποθέσεις και Κριτήρια Επιλογής Φοιτητών για Π.Α. 

 

1) Οι φοιτητές που επιθυμούν να επιλέξουν Π.Α. πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το 5ο εξάμηνο των 

σπουδών τους και να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 150 ECTS. 

2) Φοιτητές Α.ΜΕ.Α. τοποθετούνται κατά προτεραιότητα. 

3) Για την κάλυψη των υπολοίπων θέσεων και δεδομένου ότι ο αριθμός των φοιτητών που 

επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Π.Α. είναι μεγαλύτερος από τον προσφερόμενο αριθμό 

θέσεων, λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια: (α) Μέσος Όρος βαθμολογίας σταθμισμένος με τις 

αντίστοιχες μονάδες ECTS κάθε μαθήματος και (β) εξάμηνο φοίτησης του φοιτητή που αιτείται 

συμμετοχή στο πρόγραμμα. Η κατάταξη των φοιτητών θα γίνεται με τον παρακάτω τύπο:  

(α) Σταθμισμένος Μ.Ο. βαθμολογίας επί 10 μόρια συν  

(β) 100 μόρια για τους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι μέχρι και το 8ο εξάμηνο σπουδών. Τα 

100 μόρια μειώνονται κατά 5 μόρια για κάθε επιπλέον εξάμηνο σπουδών του φοιτητή.  

4) Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγονται οι φοιτητές με το μεγαλύτερο μέσο αριθμό επιτυχώς 

ολοκληρωμένων μαθημάτων ανά εξάμηνο. 

5) Οι φοιτητές που δεν έχουν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στο παρελθόν έχουν 

προτεραιότητα έναντι φοιτητών που ζητούν συμμετοχή για δεύτερο τρίμηνο 

6) Τα παραπάνω κριτήρια επιλογής για θέσεις Π.Α. αφορούν σε θέσεις που προτείνονται από 

δημόσιους φορείς χρηματοδότησης (π.χ Προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ, χρηματοδότηση του 

Πανεπιστημίου, κ.α.) και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος, μαζί με τον Κανονισμό 
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Π.Α.  

7) Για θέσεις που προσφέρονται από ιδιωτικούς φορείς τα κριτήρια επιλογής δύναται να 

διαφοροποιούνται, ανάλογα με τις προϋποθέσεις που θέτει ο φορέας. Σε αυτή την περίπτωση, οι 

φοιτητές επιλέγονται από κοινού από το φορέα και την επιτροπή Π.Α. του Τμήματος. 

8) Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι δυνητικά δικαιούχοι φοιτητές έχουν δικαίωμα 

ένστασης επί των αποτελεσμάτων εντός 5 ημερολογιακών ημερών η οποία κατατίθεται στη 

Γραμματεία του Τμήματός τους. Η Συνέλευση του Τμήματος εξετάζει το αίτημα και αποφασίζει 

για την ένταξη του φοιτητή σε θέση πρακτικής άσκησης. 

 

Άρθρο 5: Αιτήσεις και Τοποθέτηση Φοιτητών σε θέσεις Π.Α. 

 

1) Αιτήσεις των φοιτητών για τοποθέτηση σε θέση πρακτικής άσκησης υποβάλλονται τον 

προηγούμενο από την έναρξη μήνα, μετά από σχετική ανακοίνωση-πρόσκληση που αναρτάται 

στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Ο φοιτητής που εκπληρώνει τις προϋποθέσεις για την έναρξη 

Πρακτικής Άσκησης, υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος ηλεκτρονική αίτηση, με την οποία 

δηλώνει έναν έως τρεις φορείς που έχει επιλέξει.  

2) Στους φοιτητές δίνεται η δυνατότητα να προτείνουν οι ίδιοι επιχειρήσεις στις οποίες επιθυμούν 

να απασχοληθούν, η καταλληλόλητα των οποίων αξιολογείται από την Επιτροπή Πρακτικής 

Άσκησης του Τμήματος. 

3) Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος τοποθετεί τους φοιτητές που πληρούν τις 

προϋποθέσεις σε θέσεις πρακτικής και ορίζει για κάθε φοιτητή τον επόπτη εκπαιδευτικό και τον 

επιβλέποντα από το φορέα απασχόλησης.  

 

Άρθρο 6: Υποχρεώσεις Φορέων και Φοιτητών 

 

1. Οι βασικές υποχρεώσεις του Φορέα που παρέχει θέσεις Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές 

είναι: 

 να υπογράφει τη σύμβαση Π.Α. του φοιτητή, όπου θα προσδιορίζονται το ωράριο (σύμφωνα 

και με την κείμενη νομοθεσία) και οι λοιπές υποχρεώσεις του φοιτητή. 

 να εξασφαλίζει ότι το περιεχόμενο της ΠΑ είναι σύμφωνο με τον παρόντα κανονισμό και 

αντίστοιχο του αντικειμένου σπουδών του φοιτητή 

 να ορίζει επιβλέποντα του φορέα για κάθε ασκούμενο φοιτητή 

 να συνεργάζεται με την Επιτροπή Π.Α. στη διαδικασία αξιολόγησης της Π.Α. 

 να συμβάλλει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην αρτιότερη εκπαίδευση των ασκουμένων. 

2. Ο Υπεύθυνος Επίβλεψης από το Φορέα απασχόλησης έχει την ευθύνη της καθοδήγησης και 

επίβλεψης του ασκούμενου φοιτητή στον εργασιακό χώρο. Συγκεκριμένα: 

• Μέριμνα για τον καθορισμό των αντικειμένων απασχόλησης του ασκούμενου φοιτητή σε 

συνεργασία με τον επόπτη εκπαιδευτικό. 

• Επιβλέπει την πορεία εκπόνησης της πρακτικής άσκησης και την επίδοση των ασκούμενων. 
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• Συνεργάζεται με τον επόπτη εκπαιδευτικό, για την αποτελεσματικότερη άσκηση των 

φοιτητών, με βάση τις δυνατότητες του φορέα. 

• Ελέγχει και θεωρεί το ημερολόγιο εργασιών του φοιτητή. 

• Συμπληρώνει και αποστέλλει στο Τμήμα βεβαίωση ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης. 

3.  Σε περιπτώσεις που η διοίκηση του φορέα απασχόλησης δεν ακολουθεί σε γενικές γραμμές το 

πρόγραμμα απασχόλησης των ασκουμένων ή τους ετεροαπασχολεί, είναι δυνατόν, ύστερα από 

απόφαση της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης Τμήματος, να διακοπεί η άσκηση στο συγκεκριμένο 

εργασιακό χώρο. Η Επιτροπή Π.Α. του Τμήματος, σε συνεργασία με την αντίστοιχη δομή του 

Πανεπιστημίου μεριμνά, ώστε να βρεθούν κατά προτεραιότητα νέες θέσεις για τους φοιτητές που 

διέκοψαν την άσκηση. Στη νέα θέση πραγματοποιείται Π.Α. μόνο για το διάστημα που 

υπολείπεται. 

4.  Οι βασικές υποχρεώσεις του Φοιτητή.  

Οι υποχρεώσεις και το αντικείμενο άσκησης των φοιτητών συμφωνούνται γραπτώς πριν την 

έναρξη της Π.Α. Ο φοιτητής: 

 (α) Υποχρεούται να συμπληρώνει εβδομαδιαίο ημερολόγιο σχετικά με τις δραστηριότητες του στη 

διάρκεια της Π.Α.  

 (β) Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί στο χώρο εργασίας οι ασκούμενοι φοιτητές 

οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα τόσο τον επόπτη, όσο και τον Επιστημονικό Υπεύθυνη της Π.Α. 

του τμήματος ζητώντας συνδρομή για την επίλυσή του.  

 (γ) Σε περίπτωση που υπάρχει σοβαρός λόγος για διακοπή της πρακτικής άσκησης, οφείλουν να 

προσκομίσουν έγκαιρα στο Τμήμα ΔΕ&Τ ή/και στην αντίστοιχη δομή του Πανεπιστημίου το 

συμπληρωμένο από το φορέα έντυπο μη ολοκλήρωσης. Ο φοιτητής επανατοποθετείται σε εύλογο 

χρόνο, για τη συμπλήρωση του υπολοίπου χρόνου της πρακτικής άσκησης. 

 (δ) Με τη λήξη της εξάσκησης, οφείλει να συντάξει και παραδώσει την Τελική Έκθεση Πρακτικής 

Άσκησης, σύμφωνα με το πρότυπο που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

 (ε) Συμπληρώνει και παραδίδει το ειδικό Έντυπο Αξιολόγησης του προγράμματος Π.Α. από τον 

φοιτητή. 

3. Η προσκόμιση των παραπάνω εντύπων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επικύρωση της 

επιτυχούς ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης. 

 

Άρθρο 7: Αποζημίωση και Ασφάλιση κατά την  Π.Α. 

 

1. H Π.Α. είναι αμειβόμενη και η αποζημίωση του φοιτητή καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της 

εξάσκησης. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται κάθε φορά από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, 

ανάλογα με τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης (τακτικός προϋπολογισμός, προγράμματα 

ΕΣΠΑ ή άλλες πηγές π.χ. φορέας υποδοχής).  

2. Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της Π.Α., εκτός από το δικαίωμα αποζημίωσης και ασφάλισης, δεν 

αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής. 
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3. Κατά τη διάρκεια της Π.Α. οι φοιτητές ασφαλίζονται υποχρεωτικά σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. Τυχόν αλλαγές στη νομοθεσία για το καθεστώς ασφάλισης, θα ενσωματώνονται στον 

παρόντα Κανονισμό Π.Α. 

4. Στην περίπτωση φοιτητών ΑμεΑ, κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δε διακόπτεται το 

επίδομα που λαμβάνουν λόγω της αναπηρίας τους. Με αυτό τον τρόπο δεν καταστρατηγείται η 

αρχή της ισότητας ευκαιριών. 

 

Άρθρο 8: Αξιολόγηση προγράμματος Π.Α. 

 

1. Η επίδοση του φοιτητή αξιολογείται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, η οποία συνεκτιμά: 

 Την αξιολόγηση από το στέλεχος του φορέα και τον υπεύθυνο επόπτη. 

 Την πληρότητα της συμπλήρωσης του Έντυπου Ημερολόγιου. 

 Την Τελική Έκθεση Πρακτικής Άσκησης, από άποψη αρτιότητας και ποιότητας. 

Η Επιτροπή Π.Α. αποφασίζει και προτείνει στον Πρόεδρο του Τμήματος για την αποδοχή ή την 

απόρριψη της πρακτικής άσκησης.  


