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ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι φοιτητές του Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 

πραγματοποιούν υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση κατά τη διάρκεια του 8ου εξαμήνου των σπουδών 

τους. 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 δεξιοτήτων των τελειοφοίτων υπό καθοδήγηση και εποπτεία στον χώρο εργασίας, 

καθώς και δυνατότητα προσωπικής τους ενδυνάμωσης για την ανεύρεση εργασίας στο μέλλον.  

Η Πρακτική Άσκηση διαρκεί συνολικά δύο (2) μήνες και πραγματοποιείται σε δύο (2) φάσεις:  

• σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (12 ημέρες), κατά τις οποίες οι φοιτητές θα πρέπει 

να παρακολουθήσουν δέκα (10) ωριαίες διδασκαλίες του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας 

(ή/και μαθημάτων στα οποία έχει β΄ ανάθεση ο καθηγητής Οικιακής Οικονομίας) και ακολούθως 

να πραγματοποιήσουν δύο (2) ωριαίες διδακτικές παρουσιάσεις στο μάθημα της Οικιακής 

Οικονομίας στους μαθητές του Γυμνασίου με το οποίο συνεργάζονται, 

• σε Ιδιωτικούς εργασιακούς φορείς (32 ημέρες). 

Ο φοιτητής υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την α΄ φάση της Πρακτικής Άσκησης σε 

Σχολεία προκειμένου να συμμετέχει στη β΄ φάση σε ιδιωτικούς φορείς. Σε περίπτωση μη επιτυχούς 

ολοκλήρωσης και των δύο (2) φάσεων, ο φοιτητής θεωρείται ότι δεν ολοκλήρωσε την Πρακτική του 

Άσκηση και συνεπώς δεν δικαιούται οικονομικής αποζημίωσης, ενώ υποχρεούται να επαναλάβει και 

τις δύο (2) φάσεις επιτυχώς. 

 

2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

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. Τα ειδικά σεμινάρια προετοιμασίας έχουν ως στόχο την ομαλή και αποτελεσματική 

ένταξη των φοιτητών στο εργασιακό περιβάλλον. Η θεματολογία των σεμιναρίων περιλαμβάνει 

εισηγήσεις σχετικά με τις δεξιότητες, τους τρόπους βελτίωσης και εφαρμογής τους στο ευρύτερο 



2 
 

επαγγελματικό πεδίο, τα προσωπικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι χρήσιμα στον επαγγελματικό 

τομέα, το προσωπικό “branding” και την κοινωνική δικτύωση, καθώς και την προετοιμασία για την 

άσκηση εργασίας. 

 

Η κατανομή των φοιτητών στις προσφερόμενες από τους φορείς θέσεις απασχόλησης, λαμβάνοντας 

υπόψη τις προτιμήσεις τους, γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής: 

• τον μέσο όρο βαθμολογίας που συγκεντρώνει ο φοιτητής από τα μαθήματα που έχει 

παρακολουθήσει επιτυχώς μέχρι και το 3ο έτος των σπουδών του,  

• τον αριθμό των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει επιτυχώς μέχρι και το 3ο έτος 

των σπουδών του.  

Συμπληρωματικά, οι Υπεύθυνοι του μαθήματος της Πρακτικής Άσκησης έχουν τη δυνατότητα, εφόσον 

κριθεί απαραίτητο, να καλέσουν σε συνέντευξη τους ενδιαφερόμενους φοιτητές.  

Η υποβολή των αιτήσεων για ένταξη στην Πρακτική Άσκηση γίνεται μαζί με την κατάθεση της 

αναλυτικής βαθμολογίας του ενδιαφερόμενου ατόμου, έπειτα από σχετικό κάλεσμα στην έναρξη του 

ακαδημαϊκού έτους. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης 

Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) (Όσοι από τους φοιτητές δεν έχουν ΑΦΜ, πρέπει να 
βγάλουν άμεσα στη Δ.Ο.Υ. της περιοχής τους) 

2. Αριθμό ΑΜΚΑ (Δίδεται από τα ΚΕΠ) 

3. Αριθμό ΙΚΑ (ΑΜΑ) (Οι φοιτητές μπορούν να βγάλουν άμεσα στο ΙΚΑ της περιοχής τους, έχοντας 
μαζί τους ταυτότητα και ΑΦΜ) 

4. ΑΡΙΘΜΟ ΤΡΑΠΕΖΗΣ (κατά προτίμηση Εθνικής, αλλιώς όποιας άλλης διατίθεται) προκειμένου να 
διεκπεραιωθεί η οικονομική αποζημίωση. Σχετικά με την Τράπεζα και τον αριθμό Τραπέζης που 
θα δηλωθούν -προκειμένου εκεί να κατατεθεί, μετά το πέρας της Πρακτική Άσκησης, το χρηματικό 
ποσό που δικαιούται κάθε ασκούμενος φοιτητής- θα πρέπει οπωσδήποτε ο κάθε ασκούμενος να 
είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος (δηλ. να φαίνεται το όνομά του στον συγκεκριμένο τραπεζικό 
λογαριασμό). Σε περίπτωση που δεν διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό όπου φαίνεται το όνομά του 
θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να ανοίξει ένα νέο λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα με το δικό του όνομα. 

 

Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σωστά και πλήρως 

συμπληρωμένα, δεν δικαιούται να συμμετέχει στην Πρακτική Άσκηση.  

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 και Θρησκευμάτων. 

https://atlas.grnet.gr/
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ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
1. ΣΚΟΠΟΣ  

Κύριος σκοπός της Πρακτικής Άσκησης, που πραγματοποιείται σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης στο 8ο εξάμηνο σπουδών, καθίσταται η βιωματική εξοικείωση των τελειοφοίτων του 

Τμήματος με τη σύγχρονη διδακτική πράξη και μεθοδολογία σε πραγματικό περιβάλλον τάξης, μέσω 

της παρακολούθησης και συμμετοχής τους στο καθημερινό Πρόγραμμα προεπιλεγμένων σχολείων 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

 

2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Χρονική διάρκεια: 12 ημέρες 

Οι φοιτητές παρακολουθούν δέκα (10) ωριαίες διδασκαλίες του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας 

και ακολούθως πραγματοποιούν δύο (2) ωριαίες διδακτικές παρουσιάσεις στους μαθητές του 

σχολείου με το οποίο συνεργάζονται. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι φοιτητές θα έχουν τη 

δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη διδασκαλία, εκτός του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας, 

μαθημάτων στα οποία έχει β΄ ανάθεση ο καθηγητής Οικιακής Οικονομίας στο Γυμνάσιο του 

προεπιλεγμένου σχολείου, όπως Γεωλογία-Γεωγραφία και Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (ΦΕΚ 

2237/τ.β/4-7-2020). Στο πλαίσιο των δέκα (10) παρακολουθήσεων διδασκαλίας που υποχρεούται ο 

φοιτητής να υλοποιήσει, ο μέγιστος αριθμός παρακολούθησης μαθημάτων β’ ανάθεσης είναι 

τέσσερις (4) παρακολουθήσεις.  

Η εποπτεία και η αξιολόγηση του φοιτητή για την α΄ φάση της Πρακτικής Άσκησης γίνεται από τους 

επόπτες/καθηγητές των συνεργαζόμενων σχολείων, μέσω έκθεσης αξιολόγησης. Την τελική ευθύνη 

της αξιολόγησης  του ασκούμενου ατόμου φέρει η Επιστημονικά Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης του 

Τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις αξιολογήσεις των εποπτών/καθηγητών. 

Τα παραδοτέα των φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση στα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

είναι τα κάτωθι: 

1. Παρουσιολόγιο της Πρακτικής Άσκησης για κάθε ασκούμενο φοιτητή (με συγκεκριμένες 

ημερομηνίες και υπογραφή από τον ασκούμενο, τον επόπτη καθηγητή και τον Επιστημονικά 

Υπεύθυνο). 

2. Έκθεση πεπραγμένων από τον κάθε ασκούμενο φοιτητή. 

3. Πρότυπο σχεδίου μαθημάτων.  

4. Ερωτηματολόγια αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης. 

5. Βεβαίωση ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης από τον επόπτη καθηγητή.  
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Κατά την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, συνυπογράφεται ανάμεσα στο σχολείο, τον ασκούμενο 

φοιτητή και το Πανεπιστήμιο, σύμβαση για Πρακτική Άσκηση, με στόχο την τυπική και ουσιαστική 

κατοχύρωση όλων των συμμετεχόντων στο εν λόγω Πρόγραμμα. 

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές αμείβονται και ασφαλίζονται, κατά κινδύνου 

ατυχήματος, από το Πανεπιστήμιο. 

Από 01/01/2014, προκειμένου ένας φορέας να μπορέσει να συμμετέχει στην Πρακτική Άσκηση, θα 

πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να εγγραφεί στο ΑΤΛΑΣ, Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής 

Άσκησης των Φοιτητών ΑΕΙ (http://atlas.grnet.gr/) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Επιπλέον, σύμφωνα με την απόφαση  (29147/δ1.10258) – ΦΕΚ B' 2639/28.06.2019 με τίτλο: 

"Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)", που εκδόθηκε από 

το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Πρακτική Άσκηση 

καταγράφεται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ από 1/10/2019. Υπεύθυνοι για την καταγραφή στο σύστημα 

ΕΡΓΑΝΗ είναι οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ  

 

1. ΣΚΟΠΟΣ  

Στο 8ο εξάμηνο σπουδών, κατόπιν της ολοκλήρωσης της α΄ φάσης της Πρακτικής Άσκησης, 

υλοποιείται η Πρακτική Άσκηση σε Ιδιωτικούς εργασιακούς φορείς, κατά την οποία οι φοιτητές, στο 

πλαίσιο της ενίσχυσης και κάλυψης όλων των επιστημονικών τομέων που διδάσκονται στο Τμήμα, 

απασχολούνται σε Ιδιωτικούς φορείς Οικονομίας, Ειδικής Αγωγής, Συμβουλευτικής Κοινωνικών 

Ομάδων, Τουρισμού, Τέχνης και Πολιτισμού, Διατροφής, Περιβάλλοντος, Συμπεριφοράς 

Καταναλωτή, Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στόχος της Πρακτικής Άσκησης σε Ιδιωτικούς 

φορείς είναι η σύνδεση των τελειοφοίτων με την αγορά εργασίας και η βιωματική εξοικείωσή τους, 

μέσω της ένταξής τους στον εργασιακό βίο της χώρας. 

 

 

 

http://atlas.grnet.gr/
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2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Χρονική διάρκεια: 32 ημέρες 

Η εποπτεία γίνεται από μέλη ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ του Τμήματος (ακαδημαϊκοί επόπτες), τα οποία ορίζονται 

από τη Συνέλευση του Τμήματος. 

Η αξιολόγηση του ασκούμενου φοιτητή για τη β΄ φάση της Πρακτικής Άσκησης γίνεται από τον 

υπεύθυνο του φορέα (εργασιακό επόπτη) μέσω έκθεσης αξιολόγησης. Την ευθύνη της αξιολόγησης 

της Πρακτικής Άσκησης του ασκούμενου ατόμου φέρουν τα αντίστοιχα Υπεύθυνα μέλη ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ, 

λαμβάνοντας υπόψη τις αξιολογήσεις των εποπτών του φορέα. Την ευθύνη της τελικής αξιολόγησης 

του φοιτητή φέρει ο Επιστημονικά Υπεύθυνος. 

Τα παραδοτέα των φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση σε Ιδιωτικούς εργασιακούς φορείς είναι τα 

κάτωθι: 

1. Παρουσιολόγιο για κάθε ασκούμενο φοιτητή (με συγκεκριμένες ημερομηνίες και υπογραφή από 

τον ασκούμενο, τον επόπτη του φορέα και τον ακαδημαϊκό επόπτη). 

2. Έκθεση πεπραγμένων από τον κάθε ασκούμενο φοιτητή.  

3. Ερωτηματολόγια αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης. 

 

Κατά την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, συνυπογράφεται ανάμεσα στον φορέα, τον φοιτητή και το 

Πανεπιστήμιο, σύμβαση για Πρακτική Άσκηση, με στόχο την τυπική και ουσιαστική κατοχύρωση όλων  

των συμμετεχόντων στο εν λόγω Πρόγραμμα. 

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές αμείβονται και ασφαλίζονται, κατά κινδύνου 

ατυχήματος, από το Πανεπιστήμιο και δεν υπάρχει καμιά οικονομική επιβάρυνση/υποχρέωση από 

την πλευρά του φορέα υλοποίησής της.  

Από 01/01/2014, προκειμένου ένας φορέας να μπορέσει να συμμετέχει στην Πρακτική Άσκηση, θα 

πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να εγγραφεί στο ΑΤΛΑΣ, Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής 

Άσκησης των Φοιτητών ΑΕΙ (http://atlas.grnet.gr/) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Επιπλέον, σύμφωνα με την απόφαση  (29147/δ1.10258) – ΦΕΚ B' 2639/28.06.2019 με τίτλο: 

"Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)", που εκδόθηκε από 

το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Πρακτική Άσκηση 

καταγράφεται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ από 1/10/2019. Υπεύθυνοι για την καταγραφή στο σύστημα 

ΕΡΓΑΝΗ είναι οι ίδιοι οι φορείς. 

http://atlas.grnet.gr/
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Οι φοιτητές οφείλουν να: 

• γνωρίζουν το περιεχόμενο του Κανονισμού της Πρακτικής Άσκησης, 

• παρακολουθούν συστηματικά την ηλεκτρονική τους αλληλογραφία (στον ιδρυματικό τους 

λογαριασμό) και όποιο άλλο μέσο οριστεί ως μέσο επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών σε 

σχέση με την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης, 

• επικοινωνούν και να συνεργάζονται με τους υπευθύνους της Πρακτικής Άσκησης, τον ακαδημαϊκό 

επόπτη και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για οποιοδήποτε θέμα προκύψει.  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Δέσποινα Σδράλη, Επίκουρη Καθηγήτρια  
Επιστ. Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης 
210 9549217 – dsdrali@hua.gr 
 
Μαρία Γκούσια, Ε.ΔΙ.Π. 
Υπεύθυνη Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης 
210 9549203 – mgousia@hua.gr 

 


