
  

  
 

 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

 

Αθήνα, 11 / 11 / 2021 
Αρ. Πρωτ.: 10310 

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής ότι 

κατά το ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθεί η Πρα-

κτική Άσκηση των φοιτητών και των φοιτητριών του Παντείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο 

της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032773, Ά-

ξονας Προτεραιότητας «Προσαρμογή εργαζόμενων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού πε-

ριβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρημα-

τικότητα και Καινοτομία 2014-2020». 

 
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα παρακαλού-

νται να αποστείλουν ηλεκτρονικά την Αίτηση Συμμετοχής τους από την Παρασκευή 12-11-2021 

έως τη Δευτέρα 22-11-2021 στο email της Γραμματείας του Τμήματος:  

koinpol@panteion.gr. 

 
Απαραίτητα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην αίτηση είναι: 

1. Φωτοτυπία της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας  

2. Αναλυτική βαθμολογία (την προσθέτει η Γραμματεία) 

3. Βιογραφικό σημείωμα  

 
Για την επιλογή των φοιτητών και φοιτητριών που θα επιλεγούν για συμμετοχή στο πρό-

γραμμα, λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι κριτήρια, όπως αυτά έχουν οριστεί από τη ΓΣ του 

Τμήματος: 

1. Ο αριθμός των υποχρεωτικών μαθημάτων που έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία 

2. Το Έτος Σπουδών 

3. Οι βασικές γνώσεις πληροφορικής. Θα συνεκτιμηθούν η επιτυχής παρακολούθηση 

μαθημάτων πληροφορικής και του Σεμιναρίου SPSS 
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Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα πραγματοποιηθεί κλήρωση. 
 
Η παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος θα παραμείνει αναρτημένη στο δικτυακό τόπο του 

Τμήματος για δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσής της. 

 
Ο αριθμός των φοιτητών και των φοιτητριών που θα επιλεχθούν να συμμετάσχουν ανέρχεται 

σε πενήντα (50) άτομα (+ δεκαπέντε (15) επιλαχόντες και επιλαχούσες). 

 
Φοιτητής/φοιτήτρια που έχει ήδη συμμετάσχει στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης δεν 

έχει δικαίωμα εκ νέου συμμετοχής. 

 
Η Πρακτική Άσκηση του Παντείου Πανεπιστημίου υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τις Κοι-

νές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ), τα αντίστοιχα ΦΕΚ και τις εγκυκλίους, όπως αυτές εκδίδο-

νται από τα (συν)αρμόδια υπουργεία και ισχύουν κατά την εκάστοτε περίοδο υλοποίησης 

του προγράμματος. 

 
Η κατάσταση των ονομάτων των φοιτητών και φοιτητριών θα ανακοινωθεί στο δικτυακό 

τόπο του Τμήματος. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης εντός διαστήματος πέντε 

(5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσής της. 

 

Η τελική κατάσταση των ονομάτων θα υποβληθεί στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πα-

ντείου Πανεπιστημίου. 

 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος 
της Πρακτικής Άσκησης 

 
 

Ηρακλής Μαυρίδης 
Επίκ. Καθηγητής 


