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Γενικές Διατάξεις 

Οι φοιτητές του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου πραγματοποιούν Πρακτική 

Άσκηση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, όπως αυτό ορίζεται από το 

Πρόγραμμα Σπουδών των Τμημάτων. Η Πρακτική Άσκηση αποτελείται από 

μία σειρά εκπαιδευτικών διαδικασιών με σαφείς στόχους και προκαθορι-

σμένες στρατηγικές αξιολόγησης, προκειμένου οι φοιτητές να αποκτήσουν 

εργασιακές εμπειρίες και δεξιότητες, καθώς και να εξοικειωθούν με τα μελ-

λοντικά τους εργασιακά καθήκοντα. Βοηθά τους φοιτητές να εφαρμόσουν 

στην πράξη τις θεωρητικές τους γνώσεις, μέσα σε ένα ελεγχόμενο, αλλά 

πραγματικό εργασιακό περιβάλλον. Οι φοιτητές συμμετέχουν σε εργασίες 

και δραστηριότητες στους φορείς Πρακτική Άσκησης, εισάγουν νέες ιδέες 

και προοπτικές, ενώ παράλληλα εργάζονται σύμφωνα με τους περιορι-

σμούς των φορέων απασχόλησης και διαχειρίζονται τις καταστάσεις και τα 

προβλήματα στα οποία εκτίθενται. Μέσω της Πρακτικής Άσκησης προωθεί-

ται η σύνδεση του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας.  

 

Διάρκεια και Σκοπός 

Οι φοιτητές του Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Χαρο-

κοπείου Πανεπιστημίου πραγματοποιούν υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση 

κατά τη διάρκεια του 4ου έτους σπουδών.  

Η Πρακτική Άσκηση στοχεύει στην ουσιαστική απόκτηση επαγγελματικής 

εμπειρίας των φοιτητών γύρω από γνωστικά αντικείμενα που άπτονται του 

Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος και συνδέονται άμεσα με την αγορά 

εργασίας. Αποτελεί απτή ευκαιρία για την καλλιέργεια επαγγελματικών δε-

ξιοτήτων των τελειοφοίτων υπό καθοδήγηση και εποπτεία στον χώρο εργα-

σίας, καθώς και δυνατότητα προσωπικής τους ενδυνάμωσης για την ανεύ-

ρεση εργασίας στο μέλλον. Μεταξύ άλλων, η Πρακτική Άσκηση στοχεύει 

στην ελεύθερη και δημιουργική σκέψη, στην επίδειξη υπευθυνότητας, στη 

συνεργασία, στη λήψη αποφάσεων και στην προσαρμογή σε νέες καταστά-

σεις. 

Ειδικότεροι στόχοι της Πρακτικής Άσκησης είναι: 
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 η αποδοτικότερη αφομοίωση των γνώσεων που έλαβαν οι φοιτητές κα-

τά τη διάρκεια των σπουδών τους και η εφαρμογή τους στο εργασιακό 

περιβάλλον, 

 η απόκτηση ή και η ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των φοι-

τητών, ως απαραίτητων εφοδίων για την ισχυροποίηση της θέσης τους 

στην αγορά εργασίας, 

 ο προσδιορισμός και η ενίσχυση των προσωπικών χαρακτηριστικών 

τους, τα οποία αποτελούν πλεονέκτημα για την κατάληψη εργασιακών 

θέσεων,  

 η ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας του Πανεπιστημίου 

με εργασιακούς φορείς και, γενικά, την αγορά εργασίας, 

 η δημιουργία στρατηγικής συνεργασίας με κοινές δράσεις μεταξύ των 

παραγωγικών φορέων, του Πανεπιστημίου και των αποφοίτων με γνώ-

μονα την επαγγελματική εξέλιξη των τελειοφοίτων. 

Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτικό μάθημα για τη λήψη του πτυχίου. 

Διαρκεί συνολικά τουλάχιστον δύο (2) μήνες και πραγματοποιείται σε δύο 

(2) φάσεις:  

α)  Σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α΄ φάση). Η φάση αυτή 

έχει ως στόχο τη βιωματική εξοικείωση των τελειοφοίτων του Τμήματος 

με τη σύγχρονη διδακτική πράξη και μεθοδολογία σε πραγματικό περι-

βάλλον τάξης, μέσω της παρακολούθησης και συμμετοχής τους στο κα-

θημερινό Πρόγραμμα προεπιλεγμένων σχολείων της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Στο παραπάνω πλαίσιο και μετά την ολοκλήρωση των 

παρακολουθήσεων διδασκαλίας του μαθήματος της Οικιακής Οικονο-

μίας, αλλά και άλλων συναφών με αυτή γνωστικών αντικειμένων, οι 

φοιτητές του Τμήματος καλούνται να πραγματοποιήσουν διδακτικές 

παρουσιάσεις στους μαθητές του σχολείου με το οποίο συνεργάζονται.  

β)  Σε Ιδιωτικούς εργασιακούς φορείς (Β΄ Φάση). Κατά τη διάρκεια αυτής 

της φάσης οι φοιτητές, στο πλαίσιο της ενίσχυσης και κάλυψης όλων 

των επιστημονικών τομέων που διδάσκονται στο Τμήμα, απασχολού-

νται σε ιδιωτικούς φορείς Οικονομίας, Ειδικής Αγωγής, Συμβουλευτικής 

Κοινωνικών Ομάδων, Τουρισμού, Τέχνης και Πολιτισμού, Διατροφής, 

Περιβάλλοντος, Συμπεριφοράς Καταναλωτή, Τοπικής και Περιφερεια-
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κής Ανάπτυξης. Στόχος της Πρακτικής Άσκησης σε ιδιωτικούς φορείς εί-

ναι η σύνδεση των τελειοφοίτων με την αγορά εργασίας και η βιωματι-

κή εξοικείωσή τους, μέσω της ένταξής τους στον εργασιακό βίο της χώ-

ρας.  

Ο φοιτητής υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την Α΄ Φάση της 

Πρακτικής Άσκησης προκειμένου να συμμετάσχει στη Β΄ Φάση. Σε περίπτω-

ση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης και των δύο (2) φάσεων, ο φοιτητής θεωρεί-

ται ότι δεν ολοκλήρωσε την Πρακτική του Άσκηση και, συνεπώς, δεν δικαι-

ούται οικονομικής αποζημίωσης, ενώ υποχρεούται να επαναλάβει και τις 

δύο (2) φάσεις επιτυχώς. 

 

Προϋποθέσεις και Κριτήρια Επιλογής  

Το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης απευθύνεται αποκλειστικά στους 

προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος του 4ου έτους σπουδών. Δικαίωμα 

συμμετοχής έχουν οι φοιτητές οι οποίοι:  

• έχουν περατώσει έως και το 6ο εξάμηνο των σπουδών τους, 

• έχουν παρακολουθήσει τα υποχρεωτικά σεμινάρια προετοιμασίας πριν 

την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης. 

Η κατανομή των φοιτητών στις προσφερόμενες από τους φορείς θέσεις α-

πασχόλησης, λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις τους, γίνεται με βάση τα 

ακόλουθα κριτήρια επιλογής: 

• τον μέσο όρο βαθμολογίας που συγκεντρώνει ο φοιτητής από τα μαθή-

ματα που έχει παρακολουθήσει επιτυχώς μέχρι και το 3ο έτος των σπου-

δών του, 

• τον αριθμό των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει επιτυ-

χώς μέχρι και το 3ο έτος των σπουδών του.  

Συμπληρωματικά, οι Υπεύθυνοι του μαθήματος της Πρακτικής Άσκησης έ-

χουν τη δυνατότητα, εφόσον κριθεί απαραίτητο, να καλέσουν σε συνέντευ-

ξη τους ενδιαφερόμενους φοιτητές. 

Η επιλογή και η κατάταξη των ασκούμενων φοιτητών, καθώς και η τοποθέ-

τησή τους στις θέσεις Πρακτικής Άσκησης, επικυρώνεται από τη Συνέλευση 

του Τμήματος και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης.  
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Φορείς Πρακτικής Άσκησης 

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκ-

παίδευσης και σε ιδιωτικούς, κυρίως, εργασιακούς φορείς στην Ελλάδα. Η 

Πρακτική Άσκηση στους ιδιωτικούς εργασιακούς φορείς μπορεί να πραγμα-

τοποιηθεί είτε στον Νομό Αττικής είτε σε Νομούς της Περιφέρειας. Σε περί-

πτωση υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης εκτός Αττικής, το πρόγραμμα 

δεν καλύπτει έξοδα μετακίνησης και διαμονής. 

Κριτήριο συνεργασίας του Τμήματος με τους φορείς Πρακτικής Άσκησης 

(Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλοι εργασιακοί φορείς) είναι 

η συνάφεια του αντικειμένου τους με το γνωστικό αντικείμενο των σπου-

δών του Τμήματος, καθώς και η επιτυχής συνεργασία του φορέα με το Τμή-

μα κατά το παρελθόν. Η κάλυψη των ανωτέρω κριτηρίων διαπιστώνεται, με 

μέριμνα του Επιστημονικά Υπευθύνου, από τη σχετική αλληλογραφία με 

τον φορέα, τις προηγούμενες εκθέσεις πεπραγμένων των ασκούμενων φοι-

τητών του Τμήματος, καθώς και την προσωπική επικοινωνία με τους φορείς 

και τους ακαδημαϊκούς επόπτες της Πρακτικής Άσκησης. Η αναζήτηση και 

εξεύρεση θέσεων Πρακτικής Άσκησης είναι δυνατό να πραγματοποιείται 

και από τους ίδιους τους φοιτητές. Σε αυτή την περίπτωση, οι προτάσεις 

των φοιτητών τίθενται στην κρίση του Επιστημονικά Υπευθύνου, ο οποίος, 

μετά από σχετική διερεύνηση καταλληλότητας, τις εγκρίνει ή τις απορρί-

πτει. 

Απαραίτητη προϋπόθεση έναρξης συνεργασίας του Τμήματος με τους φο-

ρείς είναι οι συνεργαζόμενοι φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στη βάση δε-

δομένων ΑΤΛΑΣ (https://atlas.grnet.gr/), που αποτελεί κεντρική διαδικτυα-

κή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η βά-

ση δεδομένων διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις Πρακτικής Ά-

σκησης με όλα τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και τις Ακαδημαϊκές Μονάδες της 

Επικράτειας, δημιουργώντας μία ενιαία βάση θέσεων Πρακτικής Άσκησης, 

οι οποίες είναι διαθέσιμες προς επιλογή από τα Ιδρύματα. Στο σύστημα αυ-

τό, ο φορέας, μετά την εγγραφή του, οφείλει να αναρτήσει τις θέσεις που 

διαθέτει στο Τμήμα για την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης κατά την 

τρέχουσα περίοδο. 

https://atlas.grnet.gr/
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Ο φορέας υποδοχής οφείλει να συμβάλλει στην αρτιότερη εκπαίδευση των 

ασκούμενων φοιτητών και να εξασφαλίζει, κατά το δυνατόν, ότι ο ασκούμε-

νος φοιτητής έχει τις ίδιες υποχρεώσεις αλλά και απολαμβάνει ίσης μετα-

χείρισης με τους υπόλοιπους εργαζόμενους.  

 

Υποχρεώσεις Ασκούμενων Φοιτητών 

Οι υποχρεώσεις των φοιτητών που έχουν τις προϋποθέσεις να συμμετά-

σχουν στην Πρακτική Άσκηση, στο πλαίσιο των ενεργειών που απαιτούνται  

πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης, 

είναι οι εξής: 

Α. Πριν την Έναρξη της Πρακτικής Άσκησης 

1. Ο φοιτητής που επιθυμεί να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση ενημε-

ρώνεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης σχετικά με την περίοδο υπο-

βολής αίτησης συμμετοχής, καθώς και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

που πρέπει να υποβάλει, τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος. 

2. Ο φοιτητής υποβάλλει έγκαιρα, με βάση την προθεσμία υποβολής, αίτη-

ση συμμετοχής και καταθέτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε έντυπη 

μορφή. Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα δι-

καιολογητικά σωστά και πλήρως συμπληρωμένα, δεν δικαιούται να συμμε-

τάσχει στην Πρακτική Άσκηση.  

3. Μετά την ολοκλήρωση της χρονικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, 

οι υπεύθυνοι της Πρακτικής Άσκησης πιστοποιούν το δικαίωμα συμμετοχής 

ή μη του κάθε φοιτητή, με βάση τα κριτήρια συμμετοχής, και κατατάσσουν 

τους φοιτητές με βάση τα κριτήρια κατάταξης. Ο πίνακας με τα ονόματα 

των συμμετεχόντων φοιτητών, σε λίστα προτεραιότητας, αναρτάται στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος. 

4. Ο φοιτητής, σε συνεργασία και με τους υπευθύνους της Πρακτικής Άσκη-

σης, υποβάλλει εγκαίρως, έπειτα από σχετική ανακοίνωση, αίτηση επιλογής 

φορέων υποδοχής από τη λίστα των συνεργαζόμενων φορέων. Οι επιλογές 

των φοιτητών αξιολογούνται και οι φοιτητές κατανέμονται με βάση τον πί-

νακα κατάταξης των φοιτητών. Τα αποτελέσματα της κατανομής των φοιτη-
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τών στους φορείς εγκρίνονται από τη Συνέλευση και αναρτώνται στην ιστο-

σελίδα της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. 

5. Οι φοιτητές, προκειμένου να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση, θα 

πρέπει να εγγραφούν στη βάση δεδομένων ΑΤΛΑΣ (https://atlas.grnet.gr/), 

που αποτελεί κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Β. Κατά τη Διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης 

1. Ο φοιτητής οφείλει τις πρώτες ημέρες της παρουσίας του στον φορέα 

υποδοχής να ενημερώσει τον Επιστημονικά Υπεύθυνο, τον ακαδημαϊκό ε-

πόπτη και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για την έναρξη της Πρακτικής του 

Άσκησης και την περίοδο υλοποίησής της. 

2. Ο φοιτητής θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά με τη συμπλήρωση και την 

υποβολή των απαραίτητων εντύπων, που είναι αναρτημένα στην ιστοσελί-

δα του Τμήματος, όπως: 

 Παρουσιολόγιο 

  Έκθεση πεπραγμένων.  

 Πρότυπο σχεδίου μαθήματος (αφορά μόνο στην Α΄ φάση της Πρακτικής 

Άσκησης). 

 Έντυπο αξιολόγησης του φορέα (συμπληρώνεται την τελευταία ημέρα 

Πρακτικής Άσκησης από τον φοιτητή). 

  Έντυπο αξιολόγησης του φοιτητή (συμπληρώνεται την τελευταία ημέρα 

Πρακτικής Άσκησης από τον φορέα υποδοχής). 

3. Ο φοιτητής μεταβαίνει στον χώρο εργασίας του φορέα υποδοχής, έπειτα 

από σχετική επικοινωνία με τον υπεύθυνο του φορέα, και πραγματοποιεί 

Πρακτική Άσκηση εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπει η Ειδική 

Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών.   

4. Ο φοιτητής δύναται να υποβάλει αίτηση αλλαγής φορέα μέσα σε χρονικό 

διάστημα μιας (1) εβδομάδας από την έναρξη της Πρακτικής του Άσκησης. 

Η εν λόγω αίτηση τίθεται στην κρίση του Επιστημονικά Υπευθύνου, ο οποί-

ος, μετά από σχετική διερεύνηση, την εγκρίνει ή την απορρίπτει. 

https://atlas.grnet.gr/
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5. Ο ασκούμενος φοιτητής υποχρεούται να ακολουθεί πιστά τις διαδικασίες 

του πλαισίου υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης, καθώς και τους κανόνες 

ασφαλείας και εργασίας, όπως και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το 

προσωπικό του φορέα Πρακτικής Άσκησης.  

6. Ο φοιτητής οφείλει να τηρεί πιστά το ωράριο εργασίας του φορέα που 

έχει επιλέξει να πραγματοποιήσει την Πρακτική του Άσκηση. Σε περίπτωση 

απουσίας ή αργοπορίας, ο ασκούμενος φοιτητής υποχρεούται να ενημερώ-

σει έγκαιρα τον εργασιακό επόπτη και να φροντίσει για την αναπλήρωση 

της ώρας και της εργασίας που χάθηκε. Αυθαίρετες απουσίες ή παράβαση 

των κανονισμών του εργασιακού χώρου μπορούν να οδηγήσουν στη διακο-

πή της Πρακτικής Άσκησης, έπειτα από σχετική ενημέρωση του ακαδημαϊ-

κού επόπτη και του Επιστημονικά Υπευθύνου από τον φορέα υποδοχής.  

Γ. Μετά την Ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης 

1. Ο φοιτητής υποχρεούται να υποβάλει έγκαιρα στο Γραφείο Πρακτικής 

Άσκησης το Παρουσιολόγιο, ενώ στον ακαδημαϊκό επόπτη θα πρέπει να 

παραδώσει την Έκθεση Πεπραγμένων, το Πρότυπο Σχεδίου Μαθήματος (για 

την Α΄ φάση), το Έντυπο Αξιολόγησης του Φορέα και το Έντυπο Αξιολόγη-

σης του Φοιτητή. 

 

Οι φοιτητές οφείλουν να γνωρίζουν το περιεχόμενο του Κανονισμού της 

Πρακτικής Άσκησης και να παρακολουθούν συστηματικά την ηλεκτρονική 

τους αλληλογραφία και όποιο άλλο μέσο οριστεί ως μέσο επικοινωνίας και 

ανταλλαγής πληροφοριών σε σχέση με την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκη-

σης. Επίσης, οι φοιτητές οφείλουν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται 

με τους υπευθύνους της Πρακτικής Άσκησης, τον ακαδημαϊκό επόπτη ή/και 

το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για οποιοδήποτε θέμα προκύψει.  
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Οργάνωση  

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Οικιακής 

Οικονομίας και Οικολογίας, ο οποίος ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμή-

ματος, οργανώνει και συντονίζει τη διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης, σε 

συνεργασία με τους υπευθύνους της Πρακτικής Άσκησης και το Γραφείο 

Πρακτικής Άσκησης. Ειδικότερα, μεριμνά για:  

• την αναζήτηση νέων θέσεων Πρακτικής Άσκησης, σχετικών με το αντι-

κείμενο του Τμήματος, 

• την αξιολόγηση της καταλληλότητας των φορέων υποδοχής, 

• την ενημέρωση των φορέων υποδοχής για τις διαδικασίες της Πρακτι-

κής Άσκησης, 

• την τελική αξιολόγηση των ασκούμενων φοιτητών, έπειτα από συναξιο-

λόγηση των σχετικών στοιχείων από τους ακαδημαϊκούς επόπτες, τους 

φορείς Πρακτικής Άσκησης αλλά και τους ίδιους τους φοιτητές, 

• την ενημέρωση της Συνέλευσης και του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης 

για την επιτυχή ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης.   

Πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές έχουν παρακολουθήσει 

το μάθημα Ειδίκευσης «Διδακτική της Οικιακής Οικονομίας». Επιπλέον, υ-

λοποιούνται ειδικά σεμινάρια προετοιμασίας των φοιτητών, υποχρεωτικής 

παρακολούθησης, με στόχο την ομαλή και αποτελεσματική ένταξη των φοι-

τητών στο εργασιακό περιβάλλον. Η θεματολογία των σεμιναρίων περιλαμ-

βάνει την ενημέρωση για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, 

καθώς και εισηγήσεις σχετικά με τις δεξιότητες, τους τρόπους βελτίωσης 

και εφαρμογής τους στο ευρύτερο επαγγελματικό πεδίο, τα προσωπικά χα-

ρακτηριστικά, τα οποία είναι χρήσιμα στον επαγγελματικό τομέα, το προ-

σωπικό “branding” και την κοινωνική δικτύωση, καθώς και την προετοιμα-

σία για την άσκηση εργασίας. 

Οι ανακοινώσεις για τις εκδηλώσεις ενημέρωσης, όπως και σχετικό ενημε-

ρωτικό υλικό, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης. 

Το ενδιαφέρον των φοιτητών για συγκεκριμένο αντικείμενο απασχόλησης 

κατά την Πρακτική Άσκηση δύναται να δημιουργήσει ένα πλαίσιο διασύν-

δεσης της Πρακτικής Άσκησης με την Πτυχιακή Εργασία, ενώ μπορεί να ο-
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δηγήσει και στη διερεύνηση μελέτης περίπτωσης (case study). Για τον σκο-

πό αυτό απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του ακαδημαϊκού επόπτη, ο οποίος 

δύναται να είναι ο επιβλέπων της εν λόγω Πτυχιακής Εργασίας. Κατά την 

εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας, ο φοιτητής δύναται να συνεχίζει να συ-

νεργάζεται με τον φορέα της Πρακτικής Άσκησης για την επίτευξη των επι-

μέρους στόχων της εκπόνησής της.  

 

Εποπτεία 

Για κάθε ασκούμενο φοιτητή ορίζονται δύο επόπτες: α) ο ακαδημαϊκός ε-

πόπτης και β) ο εργασιακός επόπτης.  

Ο ακαδημαϊκός επόπτης λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του Τμή-

ματος και του φορέα υποδοχής, παρέχοντας καθοδήγηση στους φοιτητές 

και εξασφαλίζοντας την εύρυθμη διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης. Είναι 

μέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠ του Τμήματος και εγκρίνεται από τη Συνέλευση, κατόπιν 

σχετικής εισήγησης του Επιστημονικά Υπευθύνου της Πρακτικής Άσκησης 

και εφόσον συνεκτιμηθούν η διαθεσιμότητα των μελών ΔΕΠ/ΕΔΙΠ και η συ-

νάφεια του γνωστικού αντικειμένου τους με το αντικείμενο του φορέα υ-

ποδοχής.  

Ο ακαδημαϊκός επόπτης:  

 Ενημερώνεται από τον ασκούμενο φοιτητή (με προσωπική επικοινωνία 

ή με ηλεκτρονικό μήνυμα) για το ακριβές διάστημα πραγματοποίησης 

της Πρακτικής του Άσκησης, καθώς και για το αντικείμενο απασχό-

λησής του. 

 Ελέγχει τον φοιτητή που έχει υπό την εποπτεία του, ως προς τη συνέ-

πεια στις υποχρεώσεις του, την καλή εργασιακή του σχέση με τον φο-

ρέα υποδοχής και την πρόοδό του κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Ά-

σκησης, μέσω επικοινωνίας με τον αντίστοιχο επόπτη του φορέα (τη-

λεφωνικά ή/και με επίσκεψη στον χώρο της Πρακτικής Άσκησης). 

 Ενημερώνεται από τον φοιτητή για την ύπαρξη πιθανών προβλημάτων 

στον εργασιακό χώρο του φορέα υποδοχής και, στη συνέχεια, ενημε-

ρώνει τους υπευθύνους της Πρακτικής Άσκησης για την αντιμετώπιση 

και την από κοινού επίλυσή τους. 
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 Συντάσσει έκθεση αξιολόγησης για κάθε ασκούμενο φοιτητή, στην ο-

ποία περιλαμβάνεται και ο βαθμός αξιολόγησής του. Η βαθμολογία 

προκύπτει με συνεκτίμηση της συνεργασίας που είχε ο ασκούμενος 

φοιτητής με τον ακαδημαϊκό επόπτη και τον φορέα υποδοχής, της έκ-

θεσης πεπραγμένων του ασκούμενου φοιτητή, καθώς και των εντύπων 

αξιολόγησης που συμπλήρωσε τόσο ο φοιτητής όσο και ο φορέας.  

 Υποβάλλει -στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης- στους υπευθύνους του 

μαθήματος της Πρακτικής Άσκησης την έκθεση αξιολόγησης, καθώς και 

τα υπόλοιπα παραδοτέα των φοιτητών (Έκθεση Πεπραγμένων, Έντυπο 

Αξιολόγησης του Φορέα από τον Φοιτητή, Έντυπο Αξιολόγησης του 

Φοιτητή από τον Φορέα). 

Η συμμετοχή όλων των εποπτών στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης 

δεν προβλέπει καμία οικονομική αμοιβή για τις υπηρεσίες που θα προσφέ-

ρουν στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω Προγράμματος.  

Την ευθύνη της τελικής αξιολόγησης του φοιτητή φέρει ο Επιστημονικά Υ-

πεύθυνος. Η τελική βαθμολογία της Πρακτικής Άσκησης του φοιτητή προ-

κύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας του στην Α΄ και Β΄ φάση της 

Πρακτικής Άσκησης.  

Ο εργασιακός επόπτης ορίζεται από τον φορέα υποδοχής. Μεριμνά για:  

 την επίβλεψη της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών,  

 τη συνεργασία με τους ακαδημαϊκούς επόπτες, τον Επιστημονικά Υ-

πεύθυνο ή/και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος για την 

αποτελεσματικότερη άσκηση των φοιτητών, 

 την υποβολή προτάσεων για βελτίωση της Πρακτικής Άσκησης, 

 την αξιολόγηση των φοιτητών. 

Κατά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης ο συνεργαζόμενος φορέας 

συμπληρώνει ειδικό έντυπο αξιολόγησης του ασκούμενου φοιτητή, στο ο-

ποίο καταγράφονται ο βαθμός ικανοποίησης του φορέα σε σχέση με τη συ-

νολική εικόνα και αποτελεσματικότητα του φοιτητή, την ενσωμάτωσή του 

στο εργασιακό περιβάλλον, την επιμέλεια και τη μεθοδικότητά του, καθώς 

και τις δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας. 
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Ασφάλιση Ασκούμενων Φοιτητών 

Οι φοιτητές, κατά τη διάρκεια της θεσμοθετημένης από το Πρόγραμμα 

Σπουδών τους Πρακτικής Άσκησης, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση 

του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για κίνδυνο ατυχήματος και παροχές ασθενείας, εφόσον δεν 

καλύπτονται ήδη, άμεσα ή έμμεσα, από το δημόσιο ή άλλον ασφαλιστικό 

φορέα. Η ασφαλιστική εισφορά βαρύνει εξολοκλήρου το Χαροκόπειο Πα-

νεπιστήμιο.  

 

Αποζημίωση Ασκούμενων Φοιτητών 

Η αποζημίωση των ασκούμενων φοιτητών καταβάλλεται πάντοτε μετά την 

ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης και βαρύνει το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

(από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα) ή τον 

φορέα υποδοχής. Στην αποζημίωση αυτή περιλαμβάνονται και οι εκάστοτε 

ασφαλιστικές εισφορές. 

Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης και των δύο (2) φάσεων της Πρα-

κτικής Άσκησης, ο φοιτητής δεν δικαιούται της προβλεπόμενης οικονομικής 

αποζημίωσης, ενώ σε περίπτωση είσπραξης, οφείλει να την επιστρέψει.  

 

 

 

Λοιπά Θέματα 

Η Συνέλευση του Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι αρ-

μόδια για την επίλυση θεμάτων που δεν διευκρινίζονται στον παρόντα Κα-

νονισμό ή χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης, καθώς και για κάθε αναθεώ-

ρηση-τροποποίηση του Κανονισμού. 

 


