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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ  
 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 
2007-2013», εντάσσεται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων. Βασικός σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι η βελτίωση των 
οργανωτικών δομών, η δημιουργία ενός σύγχρονου, μηχανισμού ανεύρεσης 
και προβολής των θέσεων εργασίας υποδοχής σπουδαστών, καθώς και η 
θεσμοθέτηση ενός μηχανισμού συνεχούς αξιολόγησης και βελτιστοποίησής 
της όλης διεργασίας. Παράλληλα, στόχος είναι η αποκτημένη γνώση στην 
αγορά εργασίας να βοηθήσει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των 
τελειόφοιτων και στον σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό τους.  

Η ΠΑ ξεκινάει την 1η Οκτωβρίου και 1η Απριλίου κάθε ημερολογιακού 
έτους. Στις περιπτώσεις που οι φοιτητές πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, 
υποβάλλουν δήλωση για την πραγματοποίησή της. Εφόσον γίνει ο σχετικός 
έλεγχος από τη Γραμματεία του Τμήματος ότι έχουν συγκεντρώσει 
τουλάχιστον 180 διδακτικές μονάδες, γίνονται δεκτοί και ενημερώνονται για τις 
διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης αφού 
γίνει ο σχετικός έλεγχος που αναφέρεται στο γνωστικό αντικείμενο του 
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Στη συνέχεια υπογράφεται η σύμβαση 
που περιλαμβάνει τον σχετικό επαγγελματικό φορέα, τον φοιτητή και το ΤΕΙ 
Σερρών. 

Η εφαρμογή της πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων διαλαμβάνει: 

• Την υποβολή αίτησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα. 
• Τη βεβαίωση αποδοχής απασχόλησης του ασκούντος από μέρους του 

φορέα απασχόλησης. 
• Τη σύμβαση εργασίας μεταξύ του φοιτητή, του ΤΕΙ Σερρών και του 

φορέα απασχόλησης.  
• Την τακτική ενημέρωση του Βιβλιαρίου Πρακτικής Άσκησης από το 

φοιτητή, το φορέα απασχόλησης και τον επόπτη του Τμήματος. 
• Την πιστοποίηση της ολοκλήρωσής της ΠΑ με την χορήγηση σχετικών 

βεβαιώσεων.  
• Το θέμα της αποζημίωσης των απασχολούμενων. 



 
 
 
 
Οι ασκούμενοι κατά την συμμετοχή τους: 

 Επιδοτούνται από το Πρόγραμμα με 340 € μηνιαίως για την 
απασχόλησή τους στον Ιδιωτικό και στον Δημόσιο Τομέα. 

 Έχουν διαρκή ενημέρωση και υποστήριξη σε θέματα Πρακτικής 
Άσκησης. 

 Συμμετέχουν σε ημερίδες που διοργανώνονται μέσω του 
Προγράμματος. 

 Εφοδιάζονται με έντυπο υλικό αναφορικά με τη διαχείριση του άγχους 
κλπ. 

 Έχουν ατομική συμβουλευτική υποστήριξη αναφορικά με θέματα που 
προκύπτουν κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης. 

 Εφοδιάζονται με έντυπο υλικό αναφορικά με τον Επαγγελματικό 
Προσανατολισμό. 

 Ενημερώνονται για τις διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης. 
 
 
 
 

 
 
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε: 
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τ.Ε.Ι. Σερρών  
Κα Φωτιάδου Ευθυμία 
Τηλ: 23210 49372  
e-mail: praktiki.baespa@teiser.gr 
              
Επιστημονική Υπεύθυνη του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων: 
Μουζά Άννα-Μαρία, Επ. καθηγήτρια 
e-mail: amouza@teiser.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


