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1. Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου της Πρακτικής Άσκησης του 

Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (Π.Π.Α) του τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
αποτελεί σημαντικό μέσο πρώτης επαφής των φοιτητών του τμήματος με την 
αγορά εργασίας και την απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων. Η Πρακτική Άσκηση 
των φοιτητών αποτελεί, ήδη από το ακ. έτος 2016-2017, “προαιρετικό, κατ’ επιλογή 
μάθημα» του 4ου έτους (εαρινό εξάμηνο) με τρεις (3) πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

Το εν λόγω μάθημα δεν συνυπολογίζεται: (α) στις απαιτούμενες πιστωτικές 

μονάδες ECTS για τη λήψη πτυχίου, (β) κατά τον υπολογισμό του βαθμού Πτυχίου. 

Ωστόσο, σχετική βεβαίωση συνοδεύει το Παράρτημα Διπλώματος που χορηγεί το 

Πανεπιστήμιο Πατρών μαζί με το πτυχίο. 

Στόχος του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης (Π.Π.Α) για τους φοιτητές/τριες 

του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών» είναι η διασύνδεση του εξειδικευμένου 

ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Πατρών με τους μελλοντικούς οργανισμούς και φορείς απασχόλησής του. Οι 

επιμέρους στόχοι όπως ορίζονται στα πλαίσια του Π.Π.Α είναι:  

1. ο όσο το δυνατόν καλύτερος προσανατολισμός των φοιτητών-φοιτητριών 

προς την αγορά εργασίας και τις ανάγκες της, 

2. η εξοικείωση όλων των φορέων, οργανισμών και επιχειρήσεων που 

αποτελούν τη μελλοντική αγοράς εργασίας των οικονομολόγων, με τις 

γνώσεις και ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού που εξειδικεύει και 

καταρτίζει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 

3. η σύνδεση-αλληλεπίδραση της «ακαδημαϊκής θεωρητικής γνώσης» με την 

«πρακτική εφαρμογή» της έτσι ώστε να υποστηριχθεί και να βελτιωθεί η 

λειτουργία και των δύο. 
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2. Διοίκηση και Εκτέλεση Έργου 

 

Το έργο συντονίζεται και υποστηρίζεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο (Ε.Υ) του 

τμήματος. Την εποπτεία και συμβουλευτική των ασκουμένων φοιτητών είχε ο 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου. 

 

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι 3 μήνες (δεν επιτρέπεται ούτε λιγότερο 

ούτε περισσότερο). Το τρίμηνο είναι συνεχόμενο, μέσα στο 2018 και ολοκληρώνεται 

τον Σεπτέμβριο του 2018. Π.χ. Μάρτιος-Μάϊος ή Απρίλιος-Ιούνιος κ.ο.κ μέχρι και το 

τρίμηνο Ιούλιος-Σεπτέμβριος. 

Η αμοιβή των ασκούμενων για το 2018 ήταν 250€ το μήνα (δηλαδή 750€ ευρώ 

συνολικά, καθαρά). Δεν αμείβονται από το φορέα απασχόλησης αλλά από το 

πρόγραμμα μέσω του Πανεπιστημίου. Η πληρωμή γίνεται με το πέρας της 

πρακτικής και όταν οι ασκούμενοι φέρουν τα παραδοτέα στον επιστημονικό 

υπεύθυνο (τα παραδοτέα αφορούν σχετικές αναφορές και ωρολόγια προγράμματα). 

Η πληρωμή γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. 

Οι ασκούμενοι ασφαλίζονται στο ΙΚΑ για κίνδυνο & ατύχημα. Δεν υπάρχουν 

ένσημα. Το ΙΚΑ πληρώνεται από το πρόγραμμα και όχι από το φορέα 

απασχόλησης. Στο ΙΚΑ θα ασφαλίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες δίνει ο 

επιστημονικός υπεύθυνος  

Φορέας απασχόλησης μπορεί να είναι οποιαδήποτε εταιρεία, γραφείο ή υπηρεσία 

του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η πρακτική άσκηση θα πρέπει να 

γίνεται σε οικονομικό-διοικητικό περιεχόμενο. 
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Οι διαθέσιμες θέσεις (αριθμός θέσεων που χρηματοδοτούνται) για το 2018 ήταν 40 

θέσεις πρακτικής άσκησης ενώ στη συνέχεια δόθηκαν άλλες 2 θέσεις στο Τμήμα 

Οικονομικών Επιστημών (σύνολο 42 θέσεις). 

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά φοιτητές/τριες του τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών στο 4ο (τέταρτο) έτος σπουδών. Φοιτητές από άλλα έτη σπουδών ΔΕΝ 

μπορούν να υποβάλλουν αίτηση. Γίνεται έλεγχος όλων των στοιχείων που 

δηλώνουν οι φοιτητές/τριες σε κατάλληλα διαμορφωμένη φόρμα αίτησης 

(επισυνάπτεται) από τον επιστημονικό υπεύθυνο. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης 

υπάρχουν σοβαρότατες κυρώσεις πέραν της ακύρωσης της αίτησης. 

Οι αιτούντες αξιολογούνται με βάση τη βαθμολογία τους και τον αριθμό 

μαθημάτων που έχουν επιτύχει μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2017). 

Ο υπεύθυνος του προγράμματος κος Βενέτης Ιωάννης διατηρεί το δικαίωμα να 

προβεί σε προκαταρκτική συνέντευξη αλλά και δεύτερη κοινή συνέντευξη με 

άτομο/α του φορέα απασχόλησης παρόντα ώστε να αποφασίσει σχετικά με την 

τοποθέτηση συγκεκριμένων φοιτητών/τριων σε αντίστοιχες θέσεις εργασίας. Η 

συγκεκριμένη διαδικασία συνέντευξης θα πραγματοποιηθεί μόνο για ορισμένες 

θέσεις εργασίας. Η συνέντευξη αφορά περιορισμένο αριθμό θέσεων - (κυρίως 

εταιρείες συμβούλων οι οποίες ζητούν υποψήφιους με συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά υψηλής ποιότητας). Ο επιστημονικός υπεύθυνος έχει το δικαίωμα 

να καλέσει υποψηφίους για συνέντευξη είτε μόνος είτε μαζί με εκπροσώπους των εν 

λόγω εταιρειών ώστε να καταλήξει σε απόφαση για συγκεκριμένη αντιστοίχιση. 

Επίσης, ο φορέας απασχόλησης μπορεί να σας καλέσει για συνέντευξη. Σημείωση: 

Η συνέντευξη δεν επηρεάζει τη συμμετοχή ή όχι του υποψηφίου στο Π.Π.Α παρά 

μόνο ως προς τη συγκεκριμένη θέση που πρόκειται να του ανατεθεί. 
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Οι αιτούντες φοιτητές/τριες μπορούν να βρούν θέση εργασίας και να την 

προτείνουν στον υπεύθυνο Π.Α του τμήματος. Όμως, το πρόγραμμα Π.Α δεν παρέχει 

προσωπική επιδότηση. Αν ο φοιτητής/τρια είναι στην λίστα των επιτυγχόντων και 

αν γνωρίζει ή έχει έρθει σε επαφή με επιχείρηση που θέλει να τον/την απασχολήσει 

(στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος) τότε είναι παραπάνω από 

ευπρόσδεκτοι να το κοινοποιήσουν στον επιστημονικό υπεύθυνο Π.Α του τμήματος. 

Θα προωθηθούν προς την συγκεκριμένη θέση με το περιορισμό ότι η επιχείρηση δεν 

πρέπει να ανήκει σε συγγενή πρώτου βαθμού με τον φοιτητή/τρια (π.χ. λογιστικά 

γραφεία: δεν τοποθετούνται σε λογιστικά γραφεία των γονέων τους, αδελφών, 

κ.τ.λ). 
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3. Πραγματοποίηση του έργου 

3.1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

20/02/2018 Δημοσιοποίηση ανακοίνωσης προγράμματος για το τρέχον 
έτος 2018 

11/03/2018 Λήξη προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής 

13/03/2018 Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων κατάταξης των 
αιτούντων και των επιλεχθέντων φοιτητριών/ών για 
πρακτική άσκηση. Δημοσιοποίηση επιλαχόντων. 

20/03/2018 Περίοδος υποβολής ενστάσεων 14/03 – 20/3 

22/03/2018 Δημοσιοποίηση επικυρωμένων αποτελεσμάτων. Συνάντηση/ 
συνέντευξη με τον επιστημονικό υπεύθυνο και /ή μέλη της 
επιτροπής Π.Α. Προετοιμασία διαδικασίας 
εύρεσης/αντιστοίχισης με φορέα απασχόλησης, ενημέρωση 
υποψηφίων για πρακτική, παραδοτέα, υποχρεώσεις και 
κανονισμό 

01/04/2018 Έναρξη πρακτικής άσκησης 

01/07/2018 – 
30/09/2018 

Τελευταίο δυνατό διάστημα (π.χ. τρίμηνο) πρακτικής 

30/09/2018 Ολοκλήρωση πρακτικής 

10/10/2018 Το πρώτο δεκαήμερο μετά την ολοκλήρωση του τριμήνου 
πρακτικής άσκησης: Επίδοση παραδοτέων και διαδικασίες 
πληρωμής 
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3.2 Αλγόριθμος αξιολόγησης/κατάταξης υποψηφίων πρακτικής 

Κριτήρια επιλογής: (I) ο αριθμός των επιτυχώς εξετασμένων μαθημάτων μέχρι και 
τον Σεπτέμβριο του 3ου έτους (B) ως ποσοστό του μέγιστου αριθμού μαθημάτων (A) 
που θα μπορούσε να έχει επιτύχει ο φοιτητής/τρια μέχρι ΚΑΙ τον Σεπτέμβριο του 
3ου έτους σπουδών, Δηλαδή (Β/Α). Το ποσοστό ανάγεται στην κλίμακα 0-10 
πολλαπλασιαζόμενο με 10 δηλαδή κριτήριο (I) = 10*(Β/Α), (II) η μέση βαθμολογία 
στα προαναφερθέντα μαθήματα με ακρίβεια τριών δεκαδικών ψηφίων, έστω Γ, 
δηλαδή κριτήριο (ΙΙ) = Γ. 

Αλγόριθμος αξιολόγησης/κατάταξης (μοριοδότηση) υποψηφίων πρακτικής - 
Παράδειγμα 

• Έστω Μέγιστος αριθμός μαθημάτων μέχρι και τον Σεπτέμβριο του τρίτου 
έτους = Α 

• Έστω Αριθμός μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε επιτυχώς ο φοιτητής/τρια 
= Β 

• Έστω Μέσος όρος βαθμολογίας στα επιτυχώς εξετασμένα μαθήματα = Γ 
(τουλάχιστον μέχρι τρία δεκαδικά) 

Στάθμιση κριτηρίου (Ι) με 60% ή 0,6 και στάθμιση κριτηρίου (ΙΙ) με 0,4 ή 40% 

 

Τελικός Βαθμός Πρακτικής (ΤΒΠ) με τον οποίο θα γίνει κατάταξη: 

𝛵𝛣𝛱 = 0,6 × (𝜤) + 0.4 × (𝚰𝚰) 

 

ή αναλυτικά 

Τελικός Βαθμός Πρακτικής (ΤΒΠ) με τον οποίο θα γίνει κατάταξη: 

𝛵𝛣𝛱 = 0,6 × (10 ×
𝚩

𝚨
) + 0.4 × 𝚪 
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Σε περίπτωση ισοβαθμίας δίνεται προτεραιότητα στον αριθμό και μέση βαθμολογία 
υποχρεωτικών μαθημάτων. Άρα υπολογίζονται ΤΒΠ1 από τα υποχρεωτικά 
μαθήματα και ΤΒΠ από τα μαθήματα επιλογής όπου Α1 θα είναι ο μέγιστος 
αριθμός υποχρεωτικών μαθημάτων μέχρι και τον Σεπτέμβριου του 3ου έτους με Β1 
τον αριθμό αυτών που εξετάστηκαν επιτυχώς και Α2 θα είναι ο μέγιστος αριθμός 
μαθημάτων επιλογής μέχρι και τον Σεπτέμβριου του 3ου έτους με Β2 τον αριθμό 
αυτών που εξετάστηκαν επιτυχώς, αντίστοιχα. 

Συγκρίνεται μόνο η ΤΒΠ1 και για τους δύο ή περισσότερους ισοβαθμούντες 
φοιτητές. Επιλέγεται ο φοιτητής/τρια με μεγαλύτερο ΤΒΠ1. 

Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας με βάση τον ΤΒΠ1 συγκρίνεται μόνο ο ΤΒΠ2. 
Επιλέγεται ο φοιτητής/τρια με μεγαλύτερο ΤΒΠ2. 

Σε νέα περίπτωση ισοβαθμίας διεξάγεται κλήρωση από την επιτροπή ενστάσεων. 

 

Η Πρακτική άσκηση του τμήματος πραγματοποιήθηκε το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. 

έτους 2017-18, με την άσκηση συνολικά 42 φοιτητών/τριών στην Ελλάδα (αφού το 

τμήμα κατάφερε να απορροφήσει 6 επιπλέον διαθέσιμες θέσεις). 

Υπήρξαν 78 αιτήσεις. Επιλέχθηκαν στην βάση του αλγορίθμου οι 40 πρώτοι (αφού 

αρχικά το τμήμα είχε 40 διαθέσιμες θέσεις). Δεν υπήρξε καμία ισοβαθμία και δεν  

αποχώρησε είτε πριν την έναρξη είτε κατά τη διάρκεια της πρακτικής κανένας 

φοιτητής/τρια. 

Δόθηκαν (χρηματοδοτήθηκαν) άλλες 2 θέσεις πρακτικής στο τμήμα (σύνολο 42) 

οπότε προχωρήσαμε κατά σειρά κατάταξης στους δύο (2) πρώτους της λίστας των 

επιλαχόντων. 

Επισυνάπτεται αναλυτική λίστα των αποτελεσμάτων αξιολόγησης όπως 

δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του τμήματος μετά τη διαδικασία αιτήσεων. Δεν 

υπήρξε καμία ένσταση ή παράπονο από τους αιτούντες φοιτητές/τριες. 
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4. Φορείς Πρακτικής 

 

Οι φορείς υποδοχής των φοιτητών της Πρακτικής Άσκησης (Ιδιωτικοί-Δημόσιοι), 

προέρχονταν κυρίως από την Πάτρα (την έδρα του Τμήματος) αλλά και από την 

υπόλοιπη Ελλάδα (ειδικά την περιοχή της Αττικής). Δείτε αρχείο που 

επισυνάπτεται. 

 

Ιδιωτικός 
τομέας 

  
Δημόσιος 
Τομέας 

  

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

1 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

8 

Λογιστικά Γραφεια 7 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΠΑΤΡΩΝ 

2 

ΚΩΖΑΤ ΑΒΕΕ 1 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ  1 

Ιδιωτικός τομέας

Δημόσιος Τομέας

ΚΑΤΑΝΟΜΗ: ΔΗΜΟΣΙΟΣ/ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ
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ΑΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΑΕ 

1 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 1 

ΜΠΑΚΑΡ ΑΕ 1 Άλλο 2 

ΣΥΦΑΝ ΣΠΕ 1  ΣΥΝΟΛΟ 14 

ΣΑΠΛΑΙ ΓΙΟΥΝΙΚ ΑΕ 
(Coffee island) 

3     

KNOWLEDGE 
BROADBAND 
SERVICES AE 

1     

ΟΚΑΑ ΑΕ 1     

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΕ 

1     

ΤΟΥΟΤΑ 
ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΕ 

1     

Κ.Δ. ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ 
Α.Ε. 

1     

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 
ΤΙΤΑΝ 

2     

ΑΘΗΝΑΙΚΗ 
ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ 

2     

OLYMPIC MARINE 
SA 

1     

ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Κ ΣΙΑ 
ΕΕ 

1     

WEST AE 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ - 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΕ 

1     

ΛΟΥΞ 
ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ 
ΑΒΕΕ 

1     

 ΣΥΝΟΛΟ 28     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΑΡΧΕΙΟ FAQPraktikisAskisis2018.pdf 

Ερωτήσεις / Απαντήσεις 

Σχετικά με το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του τμήματος 

Οικονομικών Επιστημών για το έτος 2018 

  



      

 

 

 

 

 

ΕΕρρωωττήήσσεειιςς  //  ΑΑππααννττήήσσεειιςς  

ΣΣχχεεττιικκάά  μμεε  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ππρραακκττιικκήήςς  άάσσκκηησσηηςς  ((ππ..ππ..αα))  ττοουυ  ττμμήήμμααττοοςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ΕΕππιισσττηημμώώνν  

γγιιαα  ττοο  έέττοοςς  22001188  
 

• Ποιός είναι επιστημονικός υπεύθυνος για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης; Ο 
Αναπληρωτής Καθηγητής κύριος Βενέτης Ιωάννης, 2610-969964, email: 
ivenetis@upatras.gr  (και μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Π.Π.Α είναι οι : 
Σκούρας Δημήτριος, Καθηγητής, Τζελέπης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής) 

• Είναι μάθημα η πρακτική; Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί, ήδη από το 
ακ. έτος 2016-2017, “προαιρετικό, κατ’ επιλογή μάθημα» του 4ου έτους (εαρινό 
εξάμηνο) με τρεις (3) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το εν λόγω μάθημα δεν 
συνυπολογίζεται: (α) στις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες ECTS για τη λήψη 
πτυχίου, (β) κατά τον υπολογισμό του βαθμού Πτυχίου. Ωστόσο, σχετική βεβαίωση 
συνοδεύει το Παράρτημα Διπλώματος που χορηγεί το Πανεπιστήμιο Πατρών μαζί 
με το πτυχίο σας. 

• Διάρκεια πρακτικής άσκησης; 3 μήνες (δεν επιτρέπεται ούτε λιγότερο ούτε 
περισσότερο). Το τρίμηνο είναι συνεχόμενο, μέσα στο 2018 και ολοκληρώνεται τον 
Σεπτέμβριο του 2018. Π.χ. 1η Απριλίου-30 Ιουνίου κ.ο.κ μέχρι Ιούλιος-Σεπτέμβριος. 
Στην σύμβαση αναγράφεται 1η του μήνα ακόμα και αν είναι Σάββατο ή Κυριακή ή 
άλλη αργία. 

• Τι γίνεται με την ορκομωσία; Δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε όλα τα μαθήματα του 
πτυχίου σας επιτυχώς και να κάνετε πρακτική μετά. Π.χ. ΔΕΝ γίνεται να 
ολοκληρώσετε επιτυχώς όλα τα μαθήματα τον Ιούνιο του 2018 και να κάνετε 
πρακτική Ιούλιο-Σεπτέμβριο. Σε αυτή την περίπτωση καθώς και για τα διαστήματα 
πρακτικής: Μάϊος-Ιούλιος, Ιούνιος-Αύγουστος θα πρέπει να χρωστάτε ένα μάθημα 
για τον Σεπτέμβριο. 

• Πληρωμή ; 250 € το μήνα (δηλαδή 750 ευρώ συνολικά, καθαρά). Δεν πληρώνεστε 
από το φορέα απασχόλησης αλλά από το πρόγραμμα μέσω του Πανεπιστημίου. Η 
πληρωμή γίνεται εφάπαξ με το πέρας της πρακτικής και όταν φέρετε τα παραδοτέα 
στον επιστημονικό υπεύθυνο (τα παραδοτέα είναι σχετικές σύντομες αναφορές και 
ωρολόγια προγράμματα για τα οποία θα ενημερωθείτε λίγο πριν ξεκινήσετε την 
πρακτική σας). Η πληρωμή γίνεται με κατάθεση από τον ΕΛΚΕ του Παν. Πατρών σε 
τραπεζικό λογαριασμό σας (πρέπει να είστε το μοναδικό όνομα του λογαριασμού ή 
το πρώτο όνομα σε τυχόν κοινό λογαριασμό, π.χ. με τους γονείς σας) 

• Ασφάλιση; ΝΑΙ, στο ΙΚΑ για κίνδυνο & ατύχημα. Δεν υπάρχουν ένσημα. Το ΙΚΑ 
πληρώνεται από το πρόγραμμα και όχι από το φορέα απασχόλησης. Στο ΙΚΑ θα 
ασφαλιστείτε σύμφωνα με τις οδηγίες που θα σας δώσει ο επιστημονικός 
υπεύθυνος (Δεν ασφαλίζεστε από τον φορέα απασχόλησης). 

• Πληρώνει ο φορέας απασχόλησης για την πρακτική άσκηση και την ασφάλιση; 
Όχι. Οι φοιτητές/τριες αμείβονται μέσω του προγράμματος. Η πληρωμή σας θα 
γίνεται από το Πανεπιστήμιο σε τραπεζικό σας λογαριασμό στην Εθνική ή άλλη 
τράπεζα που θα ανακοινωθεί, με χρήματα του προγράμματος (εφάπαξ μετά το 
πέρας της πρακτικής). Το ίδιο και η ασφάλισή σας στο ΙΚΑ. ΔΕΝ πληρώνει ΟΥΤΕ 
ασφαλίζει ο φορέας απασχόλησης. 

mailto:ivenetis@upatras.gr


      

 

 

 

 

• Ποιοί είναι οι φορείς απασχόλησης; Οποιαδήποτε εταιρεία, γραφείο ή υπηρεσία 
του ιδιωτικού τομέα και περιορισμένος αριθμός φοιτητών επιτρέπεται να 
απασχοληθεί στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (μέχρι 8 στους 40). Η πρακτική άσκηση 
θα πρέπει να γίνεται σε οικονομικό-διοικητικό περιεχόμενο. 

• Διαθέσιμες θέσεις (αριθμός θέσεων που χρηματοδοτούνται); 40 θέσεις πρακτικής 
άσκησης για το έτος 2018 

• Μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές/τριες από όλα τα έτη σπουδών; 
Όχι. Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά φοιτητές/τριες του τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών στο 4ο (τέταρτο) έτος σπουδών. Φοιτητές από άλλα έτη 
σπουδών ΔΕΝ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση. 

• Πότε καταθέτω αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα; 
o Καταθέτετε αιτήσεις από την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 μέχρι και την 

Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 (εργάσιμες μέρες και ώρες!). Θα πρέπει να 
καταθέσετε στη γραμματεία, κα Δώρα Φερτάκη, συμπληρωμένη αίτηση, 
και φωτοτυπία καρτέλας μαθημάτων που εξετάστηκαν επιτυχώς μέχρι και 
την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2017. Η αίτηση θα σας δίδεται από τη 
γραμματεία ή θα την βρείτε online. 

o Την Τρίτη 13 Μαρτίου θα ανακοινωθεί πίνακας με τους 40 φοιτητές που 
συγκεντρώνουν την υψηλότερη συνολική βαθμολόγηση 

o Η συνολική βαθμολόγηση είναι ένας σταθμισμένος μέσος του αριθμού 
μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε επιτυχώς ο φοιτητής/τρια και του μέσου 
όρου βαθμολογίας (στα επιτυχώς εξετασμένα μαθήματα) 
 

• Πρέπει να υπολογίσω το μέσο όρο της βαθμολογίας μου στην αίτηση; 
o Ναι. Για παράδειγμα 
o Αριθμός μαθημάτων που εξετάστηκα με επιτυχία μέχρι ΚΑΙ την εξεταστική 

Σεπτεμβρίου 2016 = 14 
o με βαθμούς στα 14 μαθήματα = 

 

• 5.5 • 8.5 • 6 • 7.5 

• 6 • 9 • 7 • 6.5 

• 7 • 5 • 7 •  

• 6 • Αγγλικά I = 5.5 • Αγγλικά II = 7 •  
 

o Μέσος όρος βαθμολογίας; 
 

o 
5.5+6+7+6+8.5+9+5+ +6+7+7+ +7.5+6.5

. 6.678571429
14

5.5 7
M O = =  

 
o Άρα στην αίτηση πρακτικής γράφουμε 6.678. 

• Υπολογίζονται και τα Αγγλικά I, II; 
o ΝΑΙ, υπολογίζονται (δείτε πιο πάνω τον υπολογισμό του μέσου όρου) 

• Που πρέπει να δώσω την συμπληρωμένη αίτησή μου μαζί με την καρτέλα 
μαθημάτων; 



      

 

 

 

 

o Στην γραμματεία, κα Δώρα Φερτάκη. Σε περίπτωση που λείπετε στο 
εξωτερικό (αποδεδειγμένα, π.χ. λόγω Erasmus) την αίτηση θα την 
καταθέσει οποιοσδήποτε εξουσιοδοτήσετε. Επικοινωνήστε μαζί μου μέσω 
e-mail για περαιτέρω πληροφορίες. Σημείωση: το τρίμηνο της πρακτικής 
άσκησης θα πρέπει να ξεκινήσει οπωσδήποτε μέχρι την 1η Ιουλίου. 

• Υπάρχουν κυρώσεις αν δηλώσουμε λάθος στοιχεία; 
o Θα γίνει έλεγχος όλων των στοιχείων που δηλώσατε από τον επιστημονικό 

υπεύθυνο. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης θα υπάρξουν σοβαρότατες 
κυρώσεις πέραν της ακύρωσης της αίτησής σας 

• Θα αξιολογηθούμε για να λάβουμε μία θέση εργασίας στο πρόγραμμα πρακτικής 
άσκησης; 

o Βεβαίως. Όπως αναφέρθηκε, θα γίνει αξιολόγηση των τεταρτοετών 
φοιτητών του τμήματος με βάση τη βαθμολογία τους και τον αριθμό 
μαθημάτων που έχουν επιτύχει. 

o Ο υπεύθυνος του προγράμματος κος Βενέτης Ιωάννης διατηρεί το δικαίωμα 
να προβεί σε προκαταρκτική συνέντευξη αλλά και δεύτερη κοινή 
συνέντευξη με άτομο/α του φορέα απασχόλησης παρόντα ώστε να 
αποφασίσει σχετικά με την τοποθέτηση συγκεκριμένων φοιτητών/τριων σε 
αντίστοιχες θέσεις εργασίας. Η συγκεκριμένη διαδικασία συνέντευξης θα 
πραγματοποιηθεί μόνο για ορισμένες θέσεις εργασίας. 
 

• Η πιθανή συνέντευξη θα παίξει καθοριστικό ρόλο για τη συμμετοχή μου ή όχι στο 
πρόγραμμα; 

o ΟΧΙ. Η συνέντευξη αφορά περιορισμένο αριθμό θέσεων - (κυρίως εταιρείες 
συμβούλων οι οποίες ζητούν υποψήφιους με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 
υψηλής ποιότητας). Ο επιστημονικός υπεύθυνος έχει το δικαίωμα να 
καλέσει υποψηφίους για συνέντευξη είτε μόνος είτε μαζί με εκπροσώπους 
των εν λόγω εταιρειών ώστε να καταλήξει σε απόφαση για συγκεκριμένη 
αντιστοίχιση. Επίσης, ο φορέας απασχόλησης μπορεί να σας καλέσει για 
συνέντευξη. 

o Σημείωση: Η συνέντευξη δεν θα επηρεάσει τη συμμετοχή ή όχι του 
υποψηφίου στο Π.Π.Α παρά μόνο ως προς τη συγκεκριμένη θέση που 
πρόκειται να του ανατεθεί. 

• Υπάρχουν θέσεις εργασίας μόνο στην Πάτρα; 
o Όχι μπορεί να είναι και στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα. Δεν 

χρηματοδοτούνται θέσεις σε χώρα του εξωτερικού. Η πλειοψηφία όμως 
των θέσεων θα είναι στην Πάτρα. Σημειώστε επίσης ότι το πρόγραμμα ΔΕΝ 
πληρώνει έξοδα μετακίνησης ή εγκατάστασης. 

• Μπορώ να βρω εγώ τη θέση εργασίας και να την προτείνω στον υπεύθυνο Π.Α 
του τμήματος; 

o Το πρόγραμμα Π.Α δεν παρέχει προσωπική επιδότηση. Αν είστε στους 36 
επιτυχόντες και αν γνωρίζετε ή έχετε έρθει σε επαφή με επιχείρηση που 
θέλει να σας απασχολήσει (στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος) 
τότε είστε παραπάνω από ευπρόσδεκτοι να το κοινοποιήσετε στον 
επιστημονικό υπεύθυνο Π.Α του τμήματος. Θα προωθηθείτε προς την 
συγκεκριμένη θέση με το περιορισμό ότι η επιχείρηση δεν πρέπει να ανήκει 



      

 

 

 

 

σε συγγενή πρώτου βαθμού με τον φοιτητή/τρια (π.χ. λογιστικά γραφεία: 
δεν θα τοποθετηθείτε στο λογιστικό γραφείο του γονέα σας ή αδελφού/ή 
σας κ.τ.λ). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Η πρόσκληση του προγράμματος 

 

  



 

 

  

 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών 
Τηλέφωνο: 2610 / 996636 , E-mail: grafprak@upatras.gr 
Υπεύθυνη Γραφείου Πρακτικής Άσκησης: κα Βαγγελάτου Λουίζα 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ: 

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ   (Τ.Ο.Ε) 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Ιωάννης Βενέτης (ivenetis@upatras.gr) 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ/ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ’ ΕΤΟΥΣ 
Με την παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιείται στους 4ετείς φοιτητές/τριες του Τ.Ο.Ε ότι κατά το 
εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (2017-18) θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα 
«Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Οικονομικών Επιστημών» σύμφωνα 
με την τροποποίηση της πρόσκλησης ΕΔΒΜ12 με αριθμ. Πρωτ.: 13937/05.09.2017 με τίτλο: 
«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», στο πλαίσιο του οποίου 40 τεταρτοετείς 
φοιτήτριες/ές θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν με πλήρες ωράριο και υποχρεώσεις σε 
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (και σε περιορισμένες θέσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα) για 
τρεις (συνεχόμενους) μήνες (π.χ. Μάρτιος - Μάιος 2018, Απρίλιος - Ιούνιος 2018, Μάιος - Ιούλιος 
2018, Ιούνιος - Αύγουστος 2018, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2018) με συμβολική εφάπαξ αμοιβή 750€ 
(250€ μηνιαίως) και ασφάλεια ΙΚΑ (1% κατά κινδύνου και ατυχήματος), αφού αιτηθούν τη 
συμμετοχή τους. Το αντικείμενο της εργασίας/πρακτικής σε οποιοδήποτε φορέα απασχόλησης θα 
πρέπει να είναι οικονομικού/διοικητικού ενδιαφέροντος. 
 

Περίοδος κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής ορίστηκε η 20/02/2018 -11/03/2018 
 
Αναλυτικές πληροφορίες για τις ημερομηνίες, τη διαδικασία αίτησης και το σχετικό έντυπο 
αίτησης καθώς και τον τρόπο αξιολόγησης και επιλογής επισυνάπτονται στην ιστοσελίδα 
πρακτικής άσκησης του τμήματος 
 

http://www.econ.upatras.gr/el/undergraduate/Internship 
ή 

praktiki.upatras.gr/announcements/econ 
ή 

https://praktiki.upatras.gr/node/257 
 

mailto:grafprak@upatras.gr
mailto:ivenetis@upatras.gr
http://www.econ.upatras.gr/el/undergraduate/Internship
https://praktiki.upatras.gr/node/257


 

αλλά και παρακάτω στην πρόσκληση. Τα αποτέλεσμα της επιλογής των φοιτητών θα αναρτηθούν 
στον ιστότοπο της Γραμματείας του Τμήματος και στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής 
Άσκησης, ενώ ενστάσεις θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν οι φοιτητές εντός πέντε ημερών 
από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο πρωτόκολλο του 
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) και θα εξετάζονται από την Επιτροπή 
Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών του ΕΛΚΕ, ενώ ο τελικός πίνακας των επιλεγέντων 
φοιτητών θα εγκρίνεται τελικώς και από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Ο.Ε. 
Διευκρινιστικές ερωτήσεις μπορείτε να αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
ivenetis@upatras.gr 
 
 

Αναλυτικά για το πρόγραμμα 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

20/02/2018 Δημοσιοποίηση ανακοίνωσης προγράμματος για το τρέχον έτος 
2018 

11/03/2018 Λήξη προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής 
13/03/2018 Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων κατάταξης των αιτούντων 

και των επιλεχθέντων φοιτητριών/ών για πρακτική άσκηση. 
Δημοσιοποίηση επιλαχόντων. 

20/03/2018 Περίοδος υποβολής ενστάσεων 14/03 – 20/3 
22/03/2018 Δημοσιοποίηση επικυρωμένων αποτελεσμάτων. Συνάντηση/ 

συνέντευξη με τον επιστημονικό υπεύθυνο και /ή μέλη της 
επιτροπής Π.Α. Προετοιμασία διαδικασίας 
εύρεσης/αντιστοίχισης με φορέα απασχόλησης, ενημέρωση 
υποψηφίων για πρακτική, παραδοτέα, υποχρεώσεις και 
κανονισμό 

01/04/2018 Έναρξη πρακτικής άσκησης 
01/07/2018 – 
30/09/2018 

Τελευταίο δυνατό διάστημα (π.χ. τρίμηνο) πρακτικής 

30/09/2018 Ολοκλήρωση πρακτικής 
10/10/2018 Το πρώτο δεκαήμερο μετά την ολοκλήρωση του τριμήνου 

πρακτικής άσκησης: Επίδοση παραδοτέων και διαδικασίες 
πληρωμής 

 
Κριτήρια επιλογής: (I) ο αριθμός των επιτυχώς εξετασμένων μαθημάτων μέχρι και τον 
Σεπτέμβριο του 3ου έτους (B) ως ποσοστό του μέγιστου αριθμού μαθημάτων (A) που θα 
μπορούσε να έχει επιτύχει ο φοιτητής/τρια μέχρι ΚΑΙ τον Σεπτέμβριο του 3ου έτους σπουδών, 
Δηλαδή (Β/Α). Το ποσοστό ανάγεται στην κλίμακα 0-10 πολλαπλασιαζόμενο με 10 δηλαδή 
κριτήριο (I) = 10*(Β/Α), (II) η μέση βαθμολογία στα προαναφερθέντα μαθήματα με ακρίβεια 
τριών δεκαδικών ψηφίων, έστω Γ, δηλαδή κριτήριο (ΙΙ) = Γ 
  



 

 
Αλγόριθμος αξιολόγησης/κατάταξης (μοριοδότηση) υποψηφίων πρακτικής - Παράδειγμα 

• Έστω Μέγιστος αριθμός μαθημάτων μέχρι και τον Σεπτέμβριο του τρίτου έτους = Α 
• Έστω Αριθμός μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε επιτυχώς ο φοιτητής/τρια = Β 
• Έστω Μέσος όρος βαθμολογίας στα επιτυχώς εξετασμένα μαθήματα = Γ 

(τουλάχιστον μέχρι τρία δεκαδικά) 

Στάθμιση κριτηρίου (Ι) με 60% ή 0,6 και στάθμιση κριτηρίου (ΙΙ) με 0,4 ή 40% 
 
Τελικός Βαθμός Πρακτικής (ΤΒΠ) με τον οποίο θα γίνει κατάταξη: 

𝛵𝛣𝛱 = 0,6 × (𝜤) + 0.4 × (𝚰𝚰) 
 
ή αναλυτικά 
Τελικός Βαθμός Πρακτικής (ΤΒΠ) με τον οποίο θα γίνει κατάταξη: 

𝛵𝛣𝛱 = 0,6 × �10 ×
𝚩
𝚨� + 0.4 × 𝚪 

 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας δίνεται προτεραιότητα στον αριθμό και μέση βαθμολογία 
υποχρεωτικών μαθημάτων. Άρα υπολογίζονται ΤΒΠ1 από τα υποχρεωτικά μαθήματα και 
ΤΒΠ από τα μαθήματα επιλογής όπου Α1 θα είναι ο μέγιστος αριθμός υποχρεωτικών 
μαθημάτων μέχρι και τον Σεπτέμβριου του 3ου έτους με Β1 τον αριθμό αυτών που 
εξετάστηκαν επιτυχώς και Α2 θα είναι ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων επιλογής μέχρι και 
τον Σεπτέμβριου του 3ου έτους με Β2 τον αριθμό αυτών που εξετάστηκαν επιτυχώς, 
αντίστοιχα. 
Συγκρίνεται μόνο η ΤΒΠ1 και για τους δύο ή περισσότερους ισοβαθμούντες φοιτητές. 
Επιλέγεται ο φοιτητής/τιρα με μεγαλύτερο ΤΒΠ1. 
Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας με βάση τον ΤΒΠ1 συγκρίνεται μόνο ο ΤΒΠ2. Επιλέγεται ο 
φοιτητής/τρια με μεγαλύτερο ΤΒΠ2. 
Σε νέα περίπτωση ισοβαθμίας διεξάγεται κλήρωση από την επιτροπή ενστάσεων. 
 
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί: 
 

• στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: https://praktiki.upatras.gr/ και ειδικότερα στην 
ιστοσελίδα ανακοίνωσης του προγράμματος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
https://praktiki.upatras.gr/node/257  
 

• στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.econ.upatras.gr/el/undergraduate/Internship) 
 

και θα τοιχοκολληθεί: 
 
• στη Γραμματεία του Τμήματος 
• στο Γραφείο του Επ. Υπεύθυνου 
• στα κτίρια (διαδρόμους) μελών Δ.Ε.Π 
• στις αίθουσες διδασκαλίας 

https://praktiki.upatras.gr/
https://praktiki.upatras.gr/node/257
http://www.econ.upatras.gr/el/undergraduate/Internship
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

Αποτελέσματα αξιολόγησης 

 

 



Αριθμός μαθημάτων 
επιτυχώς εξετασθέντων

Μέσος όρος (αριθμητικός μέσος) βαθμολογίας 
επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων

ΤΕΛΙΚΗ

Α.Π Αίτησης Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατρός Αριθμός Μητρώου Έτος Σπουδών Α.Μ.Ε ΒΑ.Ε ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α/Α κατάταξης Παρατηρήσεις
268 ΚΟΥΣΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1019653 4 31 9.2410 9.6964 1 Επιτυγχών
305 ΚΟΡΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1019617 4 30 8.9330 9.3797 2 Επιτυγχών
207 ΛΑΜΠΑΡΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1019784 4 31 7.6450 9.0580 3 Επιτυγχών
304 ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1019499 4 31 7.6120 9.0448 4 Επιτυγχών
342 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1019503 4 31 7.4510 8.9804 5 Επιτυγχών
253 ΚΑΛΛΙΑΜΒΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1019430 4 31 7.3710 8.9484 6 Επιτυγχών
289 ΚΑΤΟΥΦΑ ΧΑΡΑ ΗΛΙΑΣ 1019527 4 31 7.1610 8.8644 7 Επιτυγχών
252 ΛΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1020831 4 31 7.0806 8.8322 8 Επιτυγχών
363 ΓΚΑΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 1019190 4 31 7.0640 8.8256 9 Επιτυγχών
356 ΜΠΟΜΠΑΪ ΠΡΑΝΒΕΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1020018 4 31 7.0640 8.8256 10 Επιτυγχών
254 ΜΠΕΡΝΤΟΥΦΙ ΑΜΠΡΑ ΜΕΡΚΟΥΡ 1020009 4 31 6.9670 8.7868 11 Επιτυγχών
255 ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1019419 4 31 6.7740 8.7096 12 Επιτυγχών
193 ΛΙΟΥΡΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1019776 4 30 6.8660 8.5529 13 Επιτυγχών
260 ΜΠΟΥΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1020838 4 30 6.7660 8.5129 14 Επιτυγχών
257 ΠΙΡΟ ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝ 1020265 4 30 6.5500 8.4265 15 Επιτυγχών
256 ΠΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1020134 4 30 6.5500 8.4265 16 Επιτυγχών
322 ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1019322 4 29 6.8270 8.3437 17 Επιτυγχών
246 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1019158 4 29 6.8270 8.3437 18 Επιτυγχών
338 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΛΙΟΣ 1019702 4 30 6.3330 8.3397 19 Επιτυγχών
248 ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 1019779 4 30 6.2160 8.2929 20 Επιτυγχών
293 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1020753 4 29 6.6720 8.2817 21 Επιτυγχών
244 ΝΙΦΟΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1020068 4 29 6.6720 8.2817 22 Επιτυγχών
329 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1020194 4 29 6.5170 8.2197 23 Επιτυγχών
348 ΛΑΛΑΚΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 1019733 4 28 6.9640 8.2050 24 Επιτυγχών
319 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1018966 4 28 6.7320 8.1122 25 Επιτυγχών
354 ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗ ΦΙΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1019493 4 29 6.2240 8.1025 26 Επιτυγχών
339 ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 1020707 4 28 6.6780 8.0906 27 Επιτυγχών
208 ΚΑΛΛΙΣΤΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1019435 4 27 7.0550 8.0478 28 Επιτυγχών
332 ΚΟΛΟΚΟΝΤΕ ΕΥΔΟΚΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 1019586 4 28 6.5350 8.0334 29 Επιτυγχών
258 ΜΠΑΡΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1019983 4 26 7.4230 8.0015 30 Επιτυγχών
350 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΔΑΝΑΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1020773 4 27 6.8140 7.9514 31 Επιτυγχών
336 ΚΥΡΙΑΚΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1019699 4 28 6.1250 7.8694 32 Επιτυγχών
211 ΠΡΟΓΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1038575 4 28 5.9460 7.7978 33 Επιτυγχών
294 ΛΑΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1019728 4 27 6.2960 7.7442 34 Επιτυγχών
314 ΡΕΝΙΕΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1020325 4 27 6.1660 7.6922 35 Επιτυγχών
321 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1038613 4 27 6.0740 7.6554 36 Επιτυγχών
362 ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1020678 4 25 6.9400 7.6147 37 Επιτυγχών
249 ΧΡΥΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1020761 4 25 6.8600 7.5827 38 Επιτυγχών
206 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1019156 4 26 6.3650 7.5783 39 Επιτυγχών
313 ΚΟΥΡΕΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1019645 4 25 6.7800 7.5507 40 Επιτυγχών

355 ΦΩΤΑΚΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1038607 4 24 7.2290 7.5368 41 Επιλαχών 1
331 ΖΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1019360 4 25 6.5800 7.4707 42 Επιλαχών 2
250 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1038593 4 26 6.0760 7.4627 43 Επιλαχών 3
349 ΓΚΟΓΚΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1019205 4 26 6.0570 7.4551 44 Επιλαχών 4
307 ΤΖΙΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1020547 4 23 7.3910 7.4080 45 Επιλαχών 5
298 ΠΑΤΡΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1020231 4 24 6.8950 7.4032 46 Επιλαχών 6
337 ΒΑΛΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1020772 4 24 6.7700 7.3532 47 Επιλαχών 7
316 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1044417 4 24 6.6250 7.2952 48 Επιλαχών 8
320 ΤΣΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ 1020615 4 25 6.1000 7.2787 49 Επιλαχών 9
351 ΚΟΥΡΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1019643 4 23 6.9560 7.2340 50 Επιλαχών 10
285 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1020704 4 24 6.3540 7.1868 51 Επιλαχών 11
334 ΛΙΑΡΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1019769 4 23 6.6950 7.1296 52 Επιλαχών 12



333 ΔΙΑΛΙΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1019274 4 24 6.1660 7.1116 53 Επιλαχών 13
292 ΣΟΦΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1020430 4 24 6.1040 7.0868 54 Επιλαχών 14
299 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ-ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12013098 4 23 6.5650 7.0776 55 Επιλαχών 15
296 ΧΟΤΖΑ ΚΕΤΙΑΝΑ ΜΑΦΤΙΑΡ 1041941 4 22 6.9770 7.0489 56 Επιλαχών 16
247 ΚΛΙΑΦΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1020774 4 24 6.0000 7.0452 57 Επιλαχών 17
353 ΚΟΛΠΟΝΔΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ 1019588 4 23 6.4130 7.0168 58 Επιλαχών 18
201 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 1020123 4 21 6.9280 6.8357 59 Επιλαχών 19
357 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1019153 4 21 6.7380 6.7597 60 Επιλαχών 20
317 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1019422 4 21 6.0950 6.5025 61 Επιλαχών 21
373 ΒΕΡΔΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1019094 4 20 6.5000 6.4710 62 Επιλαχών 22
340 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1020342 4 21 5.9520 6.4453 63 Επιλαχών 23
251 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1020213 4 21 5.9520 6.4453 64 Επιλαχών 24
335 ΔΟΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΝΗΣ 1043642 4 21 5.8810 6.4169 65 Επιλαχών 25
341 ΝΟΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1020069 4 19 6.1570 6.1402 66 Επιλαχών 26
318 ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1041938 4 19 5.5780 5.9086 67 Επιλαχών 27
330 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1020275 4 18 5.7500 5.7839 68 Επιλαχών 28
372 ΖΟΤΑ ΡΙΓΚΕΡΤ ΗΛΙΑ 1019351 4 16 6.6560 5.7592 69 Επιλαχών 29
312 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΗΛΙΑΣ 1041947 4 16 6.6560 5.7592 70 Επιλαχών 30
352 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ 1019329 4 17 6.1170 5.7371 71 Επιλαχών 31
311 ΚΑΚΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1019415 4 17 6.0880 5.7255 72 Επιλαχών 32
235 ΜΙΧΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1035038 4 17 5.7350 5.5843 73 Επιλαχών 33
279 ΣΟΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1043647 4 16 6.1560 5.5592 74 Επιλαχών 34
359 ΚΟΥΡΓΙΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΣΙΜΟΣ 1038603 4 17 5.5290 5.5019 75 Επιλαχών 35
358 ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1019774 4 14 6.4640 5.2953 76 Επιλαχών 36
371 ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1019013 4 13 6.3070 5.0389 77 Επιλαχών 37
273 ΚΑΤΣΙΦΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12013091 5 28 6.0530 7.8406 78



 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 

– 2018 ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
 

Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτηση συμμετοχής μου στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Μετά 
την υπογραφή της αίτησης, φέρω την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται παρακάτω. Μαζί με την αίτηση παραδίδεται 

και εκτύπωση καρτέλας μαθημάτων που εξετάστηκαν επιτυχώς (μέχρι ΚΑΙ τον Σεπτέμβριο του 2017) 

Επώνυμο: ……………………………..……………… Όνομα:………………………………… 

Όνομα & Επώνυμο πατέρα:……………………………………………………………………………… 

Όνομα & Επώνυμο μητέρας:…………………………………………………………………………….. 

Ημερ. γέννησης (ΗΗ/ΜΜ/ΕΤΟΣ)  …………………………     ΑΜΚΑ:   …….….…………………….. 

Αριθμός Φοιτητικού Μητρώου :   ………………….…………………………………………………….. 

Αριθμός μαθημάτων στα οποία εξετάστηκα επιτυχώς μέχρι ΚΑΙ τον Σεπτέμβριο του 2017:…..…...…... 

Μέσος όρος βαθμολογίας στα μαθήματα που εξετάστηκα επιτυχώς:….………..…………………..…… 

Δ/νση κατοικίας:   ………………………………………………………….…………………..………... 

………………………………………………………………………………………………………….… 

Πόλη:   ……………..……………………… Τ.Κ.:     ……….…………….. 

Τηλ. (σταθερό):………….……………….. (προαιρετικό)   Τηλ. (Κινητό):…..……….…...……………. 

E-mail (ευκρινώς): 

Αριθμός δελτίου ταυτότητας:……………………….. 

ΑΦΜ:……………………………………………    Δ.Ο.Υ   …………………………………………….. 

 

Ημερομηνία ……../……..…/.………. 

 

 

 

(Υπογραφή Φοιτητή/Φοιτήτριας) 
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