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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

Πρόγραμμα Σπουδών του πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου 

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ 

Οι συμπληρωματικές αιτήσεις για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) μέσω 

ΕΣΠΑ, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23, θα γίνονται δεκτές 

από 20 Μαρτίου έως και 24 Μαρτίου 2023 και δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο 

υποβολής. Η πρακτική άσκηση για όσους υποβάλουν αίτηση μέσω της 

συμπληρωματικής πρόσκλησης θα πραγματοποιηθεί από 01/05/2023 έως 

31/10/2023. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση1 

α) Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος φοίτησης, ότι ο αιτών πληροί τις 

προϋποθέσεις για πραγματοποίηση ΠΑ ή Αναλυτική Βαθμολογία Σπουδών Φοιτητή. 

β) Βεβαίωση Αποδοχής Απασχόλησης του Φορέα ΠΑ, για το συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα, στην οποία θα αναφέρεται και η σύμφωνη γνώμη του, για συμμετοχή ή 

όχι του ασκούμενου στο χρηματοδοτούμενο, μέσω ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα ΠΑ του 

Ιδρύματος. 

γ) (Μόνο για ΑμεΑ) Πιστοποιητικό Διαπίστωσης Πάθησης, από αρμόδιο κρατικό 

φορέα, όπου θα αναφέρεται η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας. 

Η πρότυπη σχετική αίτηση και η πρότυπη Βεβαίωση Αποδοχής Απασχόλησης, 

διατίθενται στις ιστοσελίδες του Γραφείου ΠΑ 

http://dasta.teikal.gr/Internship/default.aspx και του Τμήματος Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής (εδώ), πρέπει δε να υποβληθούν εμπροθέσμως στη 

Γραμματεία του Τμήματος, με φυσική προσκόμισή τους είτε με αποστολή τους με 

μορφή ηλεκτρονικών αρχείων στη διεύθυνση email της Γραμματείας: 

chrime@go.uop.gr. Σημειώνεται ότι οι φοιτητές καλούνται να εγγραφούν στο 

 
1
 Tο α) δικαιολογητικό θα εκδίδεται από την Γραμματεία μετά την αίτηση του φοιτητή/τριας στην 

Γραμματεία για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης 

http://accfin.uop.gr/?page_id=9167
mailto:chrime@go.uop.gr
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μάθημα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-23» που έχει δημιουργηθεί στο 

eclass του Πανεπιστημίου.  

Παράλληλα εντός του ίδιου διαστήματος, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει 

να συνδεθούν στην ιστοσελίδα https://praktiki-new.uop.gr/ με τους ιδρυματικούς 

κωδικούς τους και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση επισυνάπτοντας τα 

απαιτούμενα στην ηλεκτρονική αίτηση δικαιολογητικά (αποδεικτικό ΑΦΜ, 

αντίγραφο IBAN, υπεύθυνη δήλωση κτλ).2 

Προσοχή!!! Στην ιστοσελίδα https://praktiki-new.uop.gr/ τους θα δηλώσετε ότι 

προέρχεστε από το πρόγραμμα ΤΕΙ και ότι δεν έχετε υποβάλει αίτηση για 

αναβάθμιση του πτυχίου σε πανεπιστημιακό. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην αίτηση, ο αιτών πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσει το σχετικό 

πεδίο, με το οποίο δηλώνεται υπεύθυνα ότι επιθυμεί να συμμετάσχει στο 

χρηματοδοτούμενο, μέσω ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα ΠΑ του Ιδρύματος με τίτλο «Πρακτική 

Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το 

ακαδημαϊκό έτος 2022‐2023». 

 

Υποχρεωτικές και Αναγκαίες Προϋποθέσεις για πραγματοποίηση ΠΑ 

 

Ο φοιτητής πρέπει υποχρεωτικά: 

o να βρίσκεται στο 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών. 

o να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 30 μαθήματα από το σύνολο των 

μαθημάτων.  

 

Υποχρεωτικές και Αναγκαίες Προϋποθέσεις, για συμμετοχή στο 

χρηματοδοτούμενο, μέσω ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα ΠΑ του Ιδρύματος. 

1. Ο υποψήφιος δεν εργάζεται σε φορέα του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, 

συμπεριλαμβανομένων των Σωμάτων Ασφαλείας, με σχέση εξαρτημένης εργασίας 

πλήρους απασχόλησης, κατά την περίοδο της πρακτικής άσκησης. 

2. Ο υποψήφιος δεν υπηρετεί στρατιωτική θητεία, κατά την περίοδο της πρακτικής 

άσκησης. 

3. Ο υποψήφιος δεν συμμετέχει σε άλλο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από την Ε.Ε., 

κατά την περίοδο της πρακτικής άσκησης. 

 
2 Σε επόμενο χρόνο θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα βήματα που πρέπει να κάνουν 

οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας praktiki-new.uop.gr/ 

https://praktiki-new.uop.gr/
https://praktiki-new.uop.gr/
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4. Ο υποψήφιος δεν έχει συγγένεια Β’ βαθμού και άνω, σε ευθεία γραμμή, πλάγια 

γραμμή και εξ’ αγχιστείας ή συζυγική σχέση, με το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα 

πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης και με τον Εργασιακό επόπτη.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο υποψήφιος που θα δηλώσει στην αίτησή του ότι επιθυμεί να 

συμμετάσχει στο χρηματοδοτούμενο, μέσω ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα ΠΑ του Ιδρύματος, 

επιλέγοντας το σχετικό πεδίο, υποχρεούται να βεβαιώσει για την αλήθεια των 

ανωτέρω (1 έως και 4), συνυποβάλλοντας υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86.  

Επιλογή χρηματοδοτούμενων θέσεων Προγράμματος ΠΑ του Ιδρύματος 

Όλοι οι ασκούμενοι φοιτητές έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο χρηματοδοτούμενο, 

μέσω ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα ΠΑ του Ιδρύματος, εφόσον το επιθυμούν οι ίδιοι και ο 

φορέας πραγματοποίησης της ΠΑ. Επειδή, όμως, οι χρηματοδοτούμενες θέσεις για 

το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23 είναι περιορισμένες3: 

 

    % 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

6 55 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

4 45 

ΣΥΝΟΛΟ4 10 100 

γίνεται επιλογή τους βάσει κριτήριων, τα οποία έχουν τεθεί από την Συνέλευση του 

Τμήματος. Συγκεκριμένα, λαμβάνονται υπόψη: 

Κριτήρια Αξιολόγησης: Η επιλογή βασίζεται σε κριτήρια που βαθμολογούνται στην 
κλίμακα 0 μέχρι 100 . Τα κριτήρια είναι τα ακόλουθα: 

• Κριτήριο 1: Σταθμισμένος Μέσος όρος (Σ.Μ.Ο.) των μαθημάτων στα οποία 
έχει καταχωρηθεί βαθμολογία στο σύστημα φοιτητολογίου μέχρι την 
ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων. Ο Σταθμισμένος Μέσος Όρος των 
μαθημάτων προκύπτει από το βαθμό κάθε μαθήματος σταθμισμένου με το 
φόρτο ECTS του μαθήματος. Το κριτήριο έχει βαρύτητα 50%. 

• Κριτήριο 2: Σύνολο Ακαδημαϊκών Μονάδων ECTS που έχει συγκεντρώσει ο/η 
φοιτητής/τρια ως ποσοστό των μονάδων ECTS των Ν-1 ετών του 

 
3 Από τις 10 θέσεις που έχουν προκηρυχθεί, στη συμπληρωματική πρόσκληση μεταφέρονται όσες 

έμειναν ακάλυπτες από την αρχική πρόσκληση που πραγματοποιήθηκε από 01/02/2023 έως 03/03/2023. 
4 Ανάλογα με το ενδιαφέρον των φορέων, μπορούν να καλυφθούν περισσότερες ή όλες οι θέσεις από 

φορείς του ιδιωτικού τομέα. 
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προγράμματος σπουδών και μέγιστο βαθμό το 100, όπου Ν τα έτη σπουδών 
που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου. Το κριτήριο έχει βαρύτητα 40% 

• Κριτήριο 3: Το έτος σπουδών του/της φοιτητή/τριας. 100 μονάδες εάν ο/η 
φοιτητής/τρια βρίσκεται μέχρι το Ν έτος σπουδών και για κάθε έτος μετά το 
Ν χάνει 10 μονάδες. Το κριτήριο έχει βαρύτητα 10%. 

Μαθηματικός τύπος υπολογισμού των συνολικών μορίων: 

Πλήθος μορίων = (Κριτήριο 1)x50% + (Κριτήριο 2)x40% + (Κριτήριο 3)x10% 

• Σε περίπτωση ισοβαθμίας στο όριο των επιλεχθέντων θα λαμβάνεται υπόψη 

ο Μ.Ο. βαθμολογίας του/της φοιτητή/τριας μέχρι την ημερομηνία λήξης 

υποβολής των αιτήσεων. 

• Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, πραγματοποιείται κλήρωση. 

 

• Τα ανωτέρω κριτήρια και ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού των 

συνολικών μορίων εφαρμόζονται στην περίπτωση που ο αριθμός των 

αιτήσεων για πρακτική άσκηση μέσω του έργου «Πρακτική Άσκηση 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το 

ακαδημαϊκό έτος 2022‐2023» υπερβαίνει τον αριθμό των εγκεκριμένων 

θέσεων. Σε αντίθετη περίπτωση επιλέγονται όλοι οι φοιτητές ανεξαρτήτως 

κριτηρίων. 

 

Σε περίπτωση ακύρωσης αίτησης συμμετοχής ή απόσυρσης συμμετοχής 
φοιτητή/τριας που έχει λάβει χρηματοδότηση ΕΣΠΑ η χρηματοδότηση δίνεται στον 
πρώτο/η επιλαχών/ούσα βάσει των δημοσιευμένων πινάκων κατάταξης. Σε 
περίπτωση καθυστερημένης ακύρωσης αίτησης συμμετοχής φοιτητή/τριας που έχει 
λάβει χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και ο πρώτος επιλαχών έχει ήδη τοποθετηθεί στο μη 
αμειβόμενο πρόγραμμα θα επιλέγεται ο αμέσως επόμενος επιλαχών. Σε περίπτωση 
που δεν υπάρχει επιλαχών το ποσό χρηματοδότησης μεταφέρεται στο επόμενο 
εξάμηνο.  

Ειδικά για φοιτητές/τριες που ανήκουν σε κατηγορία ΑΜΕΑ  δεν ισχύει η παραπάνω 
μοριοδότηση και προηγούνται στην επιλογή. 

Το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα της ΠΑ θα 
πρέπει να αναφέρει αναλυτικά τα εξής: τον τρόπο επιλογής φοιτητών, τον αριθμό 
θέσεων που προκηρύχθηκαν, τον αριθμό αιτήσεων που υποβλήθηκαν, τη 
μοριοδότηση κάθε συμμετέχοντα ανά κριτήριο επιλογής και θα υπογράφεται και από 
τα τρία (3) μέλη της επιτροπής αξιολόγησης. 

Σημειώσεις:  
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1. Προτεραιότητα συμμετοχής στο χρηματοδοτούμενο, μέσω ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα 

ΠΑ του Ιδρύματος, δίνεται για ασκούμενους σε φορείς του ιδιωτικού τομέα, 

έναντι του δημοσίου, κατ’ αναλογία 55%/45%, αντιστοίχως. 

2. Άτομα ΑμΕΑ εισάγονται κατά προτεραιότητα στο χρηματοδοτούμενο 

πρόγραμμα και χωρίς αξιολόγηση (Ως ΑμΕΑ θεωρούνται τα άτομα με ποσοστό 

αναπηρίας τουλάχιστον 67%). 

3. Φοιτητές που έχουν εισαχθεί με κατατακτήριες εξετάσεις, επιλέγονται να 

ενταχθούν στο έργο «Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το ακαδημαϊκό έτος 2022‐2023», μόνο εάν 

έχουν μείνει αδιάθετες θέσεις, μετά την αρχική κατανομή. 

Κρίσιμες ημερομηνίες 

Περίοδος υποβολής συμπληρωματικών αιτήσεων 20/03-
24/03/2023 

Ανάρτηση Προσωρινού Πίνακα αξιολόγησης αιτήσεων 27/03/2023 

Περίοδος υποβολής ενστάσεων έναντι του Προσωρινού 
Πίνακα 

28/03-0 
03/04/2023 

Ανάρτηση Οριστικού Πίνακα αξιολόγησης αιτήσεων 05/04/2023 

Παραλαβή αντιτύπων Ειδικής Σύμβασης και του Βιβλίου ΠΑ από 18/04/2023 

Έναρξη ΠΑ 02/05/2023 

 
**ΠΡΟΣΟΧΗ 
 
Η Ειδική Σύμβαση ΠΑ πρέπει να παραληφθεί εγκαίρως και εντός δύο (2) ημερών να 
έχει προσκομισθεί στο Φορέα ΠΑ, προκειμένου ο φορέας να ενημερώσει το σύστημα 
ΕΡΓΑΝΗ, πριν την έναρξη της ΠΑ. Ακολούθως το συντομότερο δυνατό, τα αντίτυπα 
της σύμβασης, υπογεγραμμένα από όλους τους συμβαλλόμενους, πρέπει να έχουν 
επιστραφεί στη Γραμματεία του Τμήματος. 
Οι φοιτητές που εντάσσονται στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ θα λάβουν αναλυτικές οδηγίες 

και από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης. 

 


