Πρακτική Άσκηση μπορούν να κάνουν φοιτητές που διανύουν το 8 ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο
σπουδών και χρωστούν μέχρι 1 μάθημα ειδικότητας

Μαθήματα Ειδικότητας
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Εισαγωγική Κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων –
Κατεύθυνση Προχωρημένου Εξαμήνου: Διοίκηση Επιχειρήσεων
 Φορολογική Λογιστική
 Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα
 Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Ένα από τα δύο ακόλουθα :
 Προχωρημένη Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων
 Χρονοσειρές και Προβλέψεις
 Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική
 Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων
 Διαχείριση Επιχειρηματικού Κινδύνου
Ένα από τα δύο ακόλουθα :
 Επιχειρησιακή Αλληλογραφία και Επικοινωνία στην Αγγλική Γλώσσα
 Βιωσιμότητα και Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί
Ένα από τα δύο ακόλουθα:
 Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
 Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

Εισαγωγική Κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων
Κατεύθυνση Προχωρημένου Εξαμήνου: Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων
 Ανάλυση και σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων
 Επιχειρησιακή Διαδικτύωση
Ένα από τα δύο ακόλουθα:
 Τεχνολογία Λογισμικού
 Αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή
 Ηλεκτρονικές συναλλαγές και ασφάλεια
 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα
 Τεχνητή Νοημοσύνη στις επιχειρήσεις
Ένα από τα δύο ακόλουθα:
 Επιχειρησιακός σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 Χρονοσειρές και Προβλέψεις
 Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων
 Τεχνολογίες Διαδικτύου και Προγραμματισμός στον Ιστό
 Κατανεμημένα Συστήματα
Ένα από τα δύο ακόλουθα:
 Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
 Υπολογισμός νέφους
Ένα από τα δύο ακόλουθα:
 Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
 Επιχειρηματική Ευφυΐα & Εξόρυξη Γνώσης
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Εισαγωγική Κατεύθυνση: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
 Οργάνωση και Λειτουργία Ταξιδιωτικής Βιομηχανίας ΙΙ
 Οργάνωση και Διοίκηση Επισιτιστικών Μονάδων ΙΙ
 Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
Ένα από τα δύο ακόλουθα :
 Θαλάσσιος Τουρισμός
 Οργάνωση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων
 Τουριστική Ανάπτυξη και Πολιτική
 Σχεδιασμός και Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών
Ένα από τα δύο ακόλουθα :
 Προχωρημένη Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων
 Διαχείριση Κρίσεων στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία
 Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική
 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία
 Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Φιλοξενίας II
Ένα από τα δύο ακόλουθα :
 Επιχειρησιακή Αλληλογραφία και Επικοινωνία στην Αγγλική Γλώσσα
 Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων
Ένα από τα δύο ακόλουθα:
 Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
 Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

Πρώην Ε.Π.Δ.Ο.
 Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων
 Οπτικός Προγραμματισμός


Τεχνολογίες Πολυμέσων

 Βάσεις Δεδομένων ΙΙ
 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
 Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα
Ένα από τα τρία ακόλουθα :
 Τεχνικές Σχεδίασης και Ανάλυσης Αλγορίθμων

Διοικητική Λογιστική

Οργάνωση & Διαχείριση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
 Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
Ένα από τα δύο ακόλουθα :
 Δίκτυα ΗΥ ΙΙ
 Ειδικά Θέματα Δικαίου Επιχειρήσεων
Ένα από τα τρία ακόλουθα :
 Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ
 Αυτοματισμός Γραφείου
 Αγορά και Επιχειρηματικότητα - Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις
 Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 Εξόρυξη Δεδομένων
 Διδακτική της Πληροφορικής
Ένα από τα δύο ακόλουθα :
 Εφαρμογές Τηλεματικής στη Διοίκηση
 Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων ΙΙ

2. Διάρκεια
Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι έξι (6) μήνες. Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να
ξεκινήσει από το 8ο Εξάμηνο σπουδών και μετά. Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της
Πρακτικής Άσκησης εργάζονται επί 5 ημέρες / εβδομάδα και από 6-8 ώρες ημερησίως.

3. Επιλογή Φορέα Πρακτικής Άσκησης
Μπορείτε να αναζητήσετε και να επιλέξετε τον φορέα στον οποίο θα πραγματοποιήσετε
την πρακτική σας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
1. Από τη βάση δεδομένων του συστήματος υποστήριξης Πρακτικών Ασκήσεων ΑΤΛΑΣ:
https://submit-atlas.grnet.gr/ (η είσοδος γίνεται με το Username και password που
εισέρχεστε και στον Όμηρο).
2. Μπορείτε να επιλέξετε κάποιον άλλο φορέα με τον οποίο έχετε έρθει σε επαφή ή ήδη
εργάζεστε και δέχεται να σας απασχολήσει στο πλαίσιο της πρακτικής σας άσκησης.
3. Από την ενημερωμένη λίστα των φορέων (ιδιωτικών και Δημόσιων) που έχουν
απευθυνθεί στο Τμήμα ανακοινώνοντας διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης. Η λίστα
δημοσιοποιείται στο Web Site του Τμήματος πριν από κάθε περίοδο έναρξης Πρακτικών
Ασκήσεων.
Βασική προϋπόθεση είναι ο φορέας να σας απασχολήσει σε θέση συναφή με το
αντικείμενο σπουδών σας.

4. Αμοιβή
Στον ιδιωτικό τομέα η μηνιαία αποζημίωση έχει οριστεί (Υ.Α. Ε5/1797/20-3-1986) στο 80%
του βασικού ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (επί 25 ημερομίσθια μηνιαίως) και το
ύψος της ανέρχεται (από 1/2/2019) σε 25x 29,04x 80%= 580,80 €.
Σε Δημόσιο Φορέα, εφόσον έχει εγκεκριμένες θέσεις Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών και το
αντίστοιχο κονδύλι, το ποσό των 176,08 € μηνιαίως.
Η αμοιβή καταβάλλεται στον φοιτητή:
Όταν η Πρακτική Άσκηση χρηματοδοτείται από τον ΟΑΕΔ:
από τον εργοδότη σε μηνιαία βάση ενώ ο εργοδότης δύναται να επιδοτηθεί από τον
ΟΑΕΔ στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης (στο 50% του ποσού – για περισσότερες
πληροφορίες οι εταιρείες θα πρέπει να απευθύνονται στον ΟΑΕΔ) . Σε αυτή την
περίπτωση ο εργοδότης οφείλει να ασφαλίζει και τον φοιτητή στο ΙΚΑ (ειδικό πακέτο
κάλυψης φοιτητών που κάνουν Πρακτική Άσκηση).
Όταν η Πρακτική Άσκηση χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, για το ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Εξάμηνο 201920:
Για τον Ιδιωτικό Τομέα:


το ποσό των 310,91 € μηνιαίως από το Φορέα Υποδοχής



το ποσό των 269,89 € μηνιαίως από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Για τον Δημόσιο & Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα:
α1) Όταν ο Φορέας Υποδοχής έχει εγκεκριμένες θέσεις Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών
και το αντίστοιχο κονδύλι:

το ποσό των 176,08 € μηνιαίως από το Φορέα Υποδοχής

το ποσό των 269,89 € μηνιαίως από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο
α2) Όταν ο Φορέας Υποδοχής ΔΕΝ έχει εγκεκριμένες θέσεις Πρακτικής Άσκησης
Φοιτητών και το αντίστοιχο κονδύλι:

το ποσό των 269,89 € μηνιαίως από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Στις Πρακτικές Ασκήσεις μέσω ΕΣΠΑ η ασφάλιση του φοιτητή και τα διαδικαστικά του
ΙΚΑ γίνονται από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο

5. Άδεια
Η μέγιστη επιτρεπτή άδεια, για σοβαρούς μόνο λόγους απουσίας, είναι πέντε (5) ημέρες
για το σύνολο της Πρακτικής Άσκησης. Οι απουσίες πρέπει να καταγράφονται στο Βιβλίο
Πρακτικής Άσκησης και να τεκμηριώνεται ο λόγος απουσίας.

6. Ασφάλιση
Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ο φοιτητής πρέπει να ασφαλίζεται στο ΙΚΑ (1% επί
του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης). Όσοι φοιτητές δεν έχουν δικό
τους Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (γιατί πχ ήταν ασφαλισμένοι μέσω των γονέων τους) θα πρέπει
να επισκεφτούν το τοπικό τους κατάστημα ΙΚΑ για να κάνουν έναρξη ασφάλισης.
Στις Πρακτικές Ασκήσεις μέσω ΟΑΕΔ υπεύθυνος για την ασφάλιση του φοιτητή είναι ο
εργοδότης.
Στις Πρακτικές Ασκήσεις μέσω ΕΣΠΑ η ασφάλιση γίνεται από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (και
όλα τα διαδικαστικά του ΙΚΑ, ΑΠΔ κλπ)

7. Διαδικασία Έναρξης
Η διαδικασία για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης περιγράφεται στη συνέχεια. Το πρώτο
Βήμα (ή Αίτηση) είναι απολύτως απαραίτητο πριν προχωρήσετε στα επόμενα. Τονίζεται
επίσης ότι όταν η Πρακτική Άσκηση εντάσσεται σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ, μπορεί να απαιτείται
από τους φοιτητές η προσκόμιση επιπλέον εγγράφων για τα οποία θα ενημερώνονται από
τον υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος.
Βήμα 1: Αίτηση
Στα μέσα Σεπτεμβρίου για το Χειμερινό Εξάμηνο και στα μέσα Μαρτίου για το Εαρινό
Εξάμηνο, οι φοιτητές που επιθυμούν να κάνουν Πρακτική Άσκηση, καλούνται μέσω
ανακοίνωσης που δημοσιεύεται στο Web Site του τμήματος αλλά και στους Πίνακες
Ανακοινώσεων, να υποβάλλουν αίτηση για έναρξη πρακτικής άσκησης (Έντυπο Ε1) στη

γραμματεία του Τμήματος. Αφού συμπληρώσουν την αίτηση, οι φοιτητές μπορούν να
προσκομίσουν την αίτηση στη γραμματεία τις ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών, ή να την
αποστείλουν ηλεκτρονικά.
Βήμα 2: Έγκριση Πρακτικής Άσκησης
Αφού εξεταστεί από την αρμόδια επιτροπή ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για Πρακτική
Άσκηση, εκδίδεται η Βεβαίωση Πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης (Έντυπο Ε2) η
οποία χορηγείται στον φοιτητή-τρια προκειμένου να είναι σε θέση να αποδείξει στους
πιθανούς εργοδότες ότι πληροί τις προϋποθέσεις για Πρακτική Άσκηση.
Βήμα 3: Αποδοχή από τον Εργοδότη
Μαζί με το Έντυπο Ε2 του Βήματος 2, στον φοιτητή παρέχεται και το Έντυπο Αποδοχής από
τον Εργοδότη (Έντυπο Ε3) το οποίο πρέπει να συμπληρώσει ο Εργοδότης στον οποίο θα
κάνει την Πρακτική του Άσκηση ο Φοιτητής. Το έντυπο Ε3 πρέπει να επιστραφεί
συμπληρωμένο και πρωτότυπο στο Τμήμα.
Βήμα 4: Τοποθέτηση και Σύμβαση
Όταν ο φοιτητής (-τρια) επιστρέψει το έντυπο Ε3 στο Τμήμα, εκδίδεται από την Επιτροπή
Πρακτικής Άσκησης το Έντυπο Τοποθέτησης (Έντυπο Ε4) και η σύμβαση (Έντυπο Ε5) σε τρία
αντίτυπα. Τα τρία αντύτυπα της σύμβασης πρέπει να υπογραφούν και να σφραγιστούν από
τον φοιτητή-τρια και τον εργοδότη και ένα από αυτά να επιστραφεί στο Τμήμα (τα άλλα
δύο είναι για τον φοιτητή-τρια και τον εργοδότη). Παράλληλα παραδίδεται στον φοιτητήτρια και το Βιβλίο Πρακτικής το οποίο πρέπει να συμπληρώνει κατά τη διάρκεια της
Πρακτικής Άσκησης.

8. Διαδικασία Ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης
Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν την Πρακτική τους Άσκηση και προκειμένου αυτή να
επικυρωθεί, πρέπει να προσκομίζουν στο Τμήμα τα παρακάτω έγγραφα (αποστέλλονται
ηλεκτρονικά στους φοιτητές):
1. Μια αίτηση επικύρωσης της Πρακτικής Άσκησης (έγγραφο Ε6) συμπληρωμένη και
υπογεγραμμένη από τον φοιτητή
2. Το ερωτηματολόγιο με Κωδικό Εντύπου Α, συμπληρωμένο από τον φοιτητή.
3. Το ερωτηματολόγιο με Κωδικό Εντύπου Γ, συμπληρωμένο από τον εργοδότη σας.
4. Το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης , πλήρως συμπληρωμένο από τον φοιτητή και τον
εργοδότη (στα σημεία που τους αφορούν.
5. Βεβαίωση του εργοδότη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, ότι ο φοιτητής
εκτέλεσε την Πρακτική του Άσκηση στην εταιρία / οργανισμό, για το διάστημα που
είχε οριστεί και την ολοκλήρωσε επιτυχώς.
6. Βεβαίωση από το ΙΚΑ ότι ο φοιτητής ήταν ασφαλισμένος κατά το χρονικό διάστημα
της Πρακτικής Άσκησης. Στη βεβαίωση πρέπει να φαίνεται η ασφάλιση για
ολόκληρο το χρονικό διάστημα της Πρακτικής Άσκησης. Προσοχή η βεβαίωση
πρέπει να έχει εκδοθεί από το ΙΚΑ και όχι τον εργοδότη σας και να εμφανίζονται σε
αυτή όλοι οι μήνες της πρακτικής σας άσκησης. Μπορεί να χρειαστούν μέχρι και 2
μήνες μετά τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης προκειμένου να φανούν στη βεβαίωση
του ΙΚΑ όλοι οι μήνες απασχόλησης.
Εάν η Πρακτική Άσκηση εντάσσεται σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ πιθανόν οι φοιτητές να
χρειαστεί να προσκομίσουν κατά την ολοκλήρωση της Πρακτικής τους Άσκησης επιπλέον
έγγραφα, για τα οποία θα ενημερωθούν από τον υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης.

