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ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΠΠΣ Οικονομικών Επιστημών 

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης (Απόφαση 7/11-03-2022). 

 

1. Ο σκοπός της Πρακτικής Άσκησης 

Στο Πρόγραμμα Σπουδών προβλέπεται προαιρετική Πρακτική Άσκηση διάρκειας δυο (2) 
μηνών, αντί ενός (1) μαθήματος Επιλογής Υποχρεωτικού του 8ου εξαμήνου και η οποία 
μπορεί να γίνει μετά το 6ο εξάμηνο κατά την περίοδο των θερινών διακοπών του 6ου, 7ου ή 
8ου εξαμήνου. Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης οι Φοιτητές ασκούνται στα 
αντικείμενα και στις δραστηριότητες της μονάδας ή της υπηρεσίας, που σχετίζονται με την 
ειδικότητά τους. Προϋπόθεση για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης εκ μέρους των 
Φοιτητών είναι να έχουν συγκεντρώσει εκατόν πενήντα (150) πιστωτικές μονάδες. 

Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι η εμπέδωση και πρακτική εφαρμογή των γνώσεων των 
προηγούμενων εξαμήνων, η παροχή δυνατότητας ανάπτυξης πρωτοβουλιών, η δυνατότητα 
ανάπτυξης ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων και ομαδικής εργασίας, ώστε να είναι σε 
θέση να οργανώνουν και να ελέγχουν αποτελεσματικά την οικονομική δράση του 
Οργανισμού (δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα). 

Ειδικότερα η Πρακτική Άσκηση αφορά στα γνωστικά αντικείμενα:      

   Ανάλυση, επεξεργασία και ερμηνεία οικονομικών φαινομένων, μεγεθών, η σύνταξη και 
υποβολή σχετικών μελετών και εκθέσεων προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικά 
φορείς οικονομικής δραστηριότητας. 

    Παροχή συμβουλών επί οικονομικών επιχειρησιακών, αναπτυξιακών, ταμιευτικών, 
χρηματοπιστωτικών, φοροτεχνικών και εμπορικών θεμάτων προς φορείς οικονομικής και 
επιχειρησιακής δραστηριότητας του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα και της δημόσιας 
διοίκησης. 

    Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης των οικονομικών δραστηριοτήτων 
επιχειρήσεων, καθώς και φορέων οικονομικής δραστηριότητας του δημόσιου τομέα. 

    Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης, εποπτείας λογιστικών υπηρεσιών, 
σχεδιασμός κατάρτιση και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων. 

    Παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών, οργάνωση, λειτουργία και διεύθυνση γραφείων και 
επιχειρήσεων για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών. 

    Σχεδιασμός στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων και ερευνών, επεξεργασία, 
ανάλυση, ερμηνεία και γενικά επιστημονική και πρακτική αξιοποίηση στατιστικών 
στοιχείων που αφορούν στην οικονομία, στα οικονομικά μεγέθη, στους συντελεστές της 
παραγωγής, στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία. 

    Έλεγχος της διαχείρισης, των οικονομικών καταστάσεων βιβλίων και στοιχείων, 
επιχειρήσεων, οργανισμών, ιδρυμάτων και γενικά φορέων οικονομικής και επιχειρησιακής 
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δραστηριότητας ή διαχείρισης φορέων του ιδιωτικού ή του  δημόσιου τομέα κατά τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και η σύνταξη - έκδοση των αναγκαίων και σχετικών 
πορισμάτων εκθέσεων και πιστοποιητικών. 

2. Εργασιακοί χώροι Πρακτικής Άσκησης 

Η Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών διεξάγεται σε φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου 
τομέα της οικονομίας και ειδικότερα: 

Α. Ιδιωτικός τομέας 

Στις επιχειρήσεις όλων των τομέων και κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας που 
τηρούν λογιστικά βιβλία και διαθέτουν οργανωμένα λογιστήρια, όπως:  

 Βιομηχανία και βιοτεχνία, σε όλους τους κλάδους της μεταποίησης.    
 Εμπόριο (χονδρικό και λιανικό). 
 Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, 

χρηματιστηριακές εταιρείες, εταιρείες οικονομικών, συμβουλευτικών και 
αναπτυξιακών υπηρεσιών, διαχείρισης και υποστήριξης κοινοτικών 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων, οικονομικοτεχνικών μελετών, έρευνας αγοράς 
κ.λπ. 

 Λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία. 
 Εταιρείες Συμβούλων.  
 Τουρισμός: ξενοδοχεία, καταλύματα, τουριστικά και ταξιδιωτικά  γραφεία κ.λπ. 
 Λοιπές υπηρεσίες: μάρκετινγκ, διαφήμιση, επιχειρήσεις τύπου και ενημέρωσης 

κ.λπ.  
 Εφοδιαστική αλυσίδα, μεταφορές (logistics, transportation). 
 Ενέργεια, επιχειρήσεις παραγωγής και διανομής ενέργειας, φυσικό αέριο, διύλισης 

και διανομής καυσίμων κ.λπ.     
 Κατασκευαστικός κλάδος, τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες έργων του 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.     
 Πρωτογενής τομέας: γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, επιχειρήσεις 

εξόρυξης και εκμετάλλευσης ορυκτού πλούτου, δασικές επιχειρήσεις, 
ιχθυοκαλλιέργειες κ.λπ. 

Β. Σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και ΟΤΑ που έχουν ή 
εποπτεύουν οικονομικές δραστηριότητες, όπως: 

 Υπουργεία και άλλες κρατικές υπηρεσίες. 
 Δημόσιους Οργανισμούς. 
 Περιφέρειες. 
 Δήμους. 
 Δημοτικές Επιχειρήσεις. 
 Επιμελητήρια. 
 Αναπτυξιακές Εταιρείες των ΟΤΑ και άλλων δημόσιων φορέων. 
 Φορείς και υπηρεσίες διαχείρισης Κοινοτικών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών 

κ.λπ. 
 

3. Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 

Το πρόγραμμα  Πρακτικής Άσκησης διαμορφώνεται, σε συνεργασία του Επόπτη της 
Πρακτικής άσκησης και του υπευθύνου της μονάδας ή υπηρεσίας, ώστε ο χρόνος του 
φοιτητή να κατανέμεται σε όλα τα τμήματα που σχετίζονται με το αντικείμενό του, με 
επιδίωξη ο Φοιτητής να αποκτήσει εμπειρίες, κατά το δυνατόν, στο μεγαλύτερο εύρος των 
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γνωστικών αντικειμένων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Για τον λόγο αυτό εφόσον 
κριθεί αναγκαίο, από τον Επόπτη της Πρακτικής Άσκησης, ο φοιτητής μπορεί να 
μετακινηθεί σε διάφορες μονάδες ή υπηρεσίες, κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης.  

4. Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης 

Ο Επόπτης της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, με 
αρμοδιότητα την παρακολούθηση της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών και την ανάληψη 
πρωτοβουλιών, εφόσον κρίνεται απαραίτητο και σε συνεργασία με τους φοιτητές και τους 
υπευθύνους των μονάδων, για την καλύτερη δυνατή λειτουργία και αποτελεσματικότητα 
του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης.  

5. Διάρκεια Πρακτικής Άσκησης 

Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης, όπως προσδιορίζεται στο περίγραμμα αυτό, είναι δυο 
(2) μήνες, κατά τους οποίους οι Φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ασκούνται 
στα αντικείμενα και στις δραστηριότητες της μονάδας ή υπηρεσίας άσκησης, που 
σχετίζονται με την ειδικότητα του Οικονομολόγου. 

6. Υπεύθυνοι Πρακτικής Άσκησης 

Ορίζονται ως υπεύθυνοι Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του ΠΠΣ Οικονομικών 
Επιστημών: ο Βλάχος Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής, ο Μπογάς Χρήστος, Λέκτορας 
Εφαρμογών και η Λασκαρίδου Αικατερίνη, ΕΔΙΠ, με θητεία έως 31/08/2023. Με 
αρμοδιότητα την παρακολούθηση της Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών και την ανάληψη 
πρωτοβουλιών, εφόσον κρίνεται απαραίτητο και σε συνεργασία με τους Φοιτητές και τους 
υπευθύνους των μονάδων, για την καλύτερη δυνατή λειτουργία και αποτελεσματικότητα 
του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης. Μετά την υποβολή των αιτήσεων των φοιτητών 
για πρακτική άσκηση στη γραμματεία, οι υπεύθυνοι πρακτικής άσκησης κατανέμουν 
μεταξύ τους και στη συνέχεια ενημερώνουν σχετικά τους φοιτητές που αναλαμβάνουν για 
την παρακολούθησή τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. 

7. Διαδικασία 

- Αίτηση του φοιτητή προς τη Γραμματεία του Τμήματος, συνημμένο υπόδειγμα. 

- Σύμβαση που υπογράφεται από τον Εργοδότη, τον Φοιτητή και τον Πρόεδρο του 
Τμήματος, συνημμένο υπόδειγμα. 

- Βεβαίωση ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης, που υπογράφεται από τον υπεύθυνο 
Πρακτικής Άσκησης και κατατίθεται στη Γραμματεία. 

 

Ο Πρόεδρος 

Γιώργος Ν. Μαγούλιος 

Καθηγητής 

 


