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«Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το ακαδημαϊκό 
έτος 2022‐2023» (KA 80692) και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5184863, του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014‐2020» που 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς 
πόρους 

 
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για την επιλογή 10 φοιτητών για το 

πρόγραμμα  
Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 του προγράμματος 

σπουδών Τεχνολογίας Τροφίμων ( ΤΕΤΡΟ)  

 

Νέα Προθεσμία από 13/2/2023 έως 16/03/2023  

 
 

 

Καλαμάτα 02/03/2023 

Η Πρακτική Άσκηση  είναι μάθημα σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών και προσφέρει μία σημαντική δυνατότητα 
ανάπτυξης δεξιοτήτων και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, προκειμένου να προετοιμαστούν οι φοιτητές 
για την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Όλες οι αιτήσεις των φοιτητών για τις θέσεις που 
χρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ, η υποβολή των δικαιολογητικών και η διαχείριση του προγράμματος γίνεται 
μέσω της ειδικής πλατφόρμας https://praktiki-new.uop.gr/.  
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Τα στάδια για τη συμμετοχή των φοιτητών στην πρακτική άσκηση 

1. Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων από το Τμήμα. 
2. Εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης, κατάθεση όλων των δικαιολογητικών και επιλογή των φορέων εκ μέρους 

των φοιτητών στο  https://praktiki-new.uop.gr/ 
3. Αξιολόγηση των αιτήσεων από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης σύμφωνα με τα κριτήρια του Τμήματος 

(βλ. παρακάτω) και ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων στον ιστότοπο του Τμήματος. 
4. Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εκ μέρους των φοιτητών και αξιολόγηση των αιτημάτων από την 

Επιτροπή Ενστάσεων του Τμήματος για πέντε ημέρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. 
5. Οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων, κατανομή θέσεων πρακτικής άσκησης και ολοκλήρωση των 

ενεργειών για την σύναψη των συμβάσεων από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου, και ακολούθως 
ανάληψη των καθηκόντων από τους φοιτητές. 

6. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης ακολουθεί αξιολόγηση εκ μέρους όλων των 
συμμετεχόντων (επιβλέποντες στους φορείς, επιβλέποντες καθηγητές και συμμετέχοντες φοιτητές). 

7. Σε όλα τα στάδια της οργάνωσης του προγράμματος για την πρακτική άσκηση ισχύουν ουσιαστικά 
κριτήρια αξιοκρατίας σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και πλήρους δημοσιότητας με 
ανάρτηση όλων των ενεργειών στον ιστότοπο του Τμήματος. 

 
Υποχρεωτικές και Αναγκαίες Προϋποθέσεις για πραγματοποίηση Π.Α.  

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας αιτήσεων καθορίζονται στον Οδηγό Σπουδών και Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης 
του Τμήματος. Αναλυτικότερα δεκτές γίνονται αιτήσεις εφόσον ο/η φοιτητής/τρια: 

 Βρίσκεται στο  8 ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών 
 Έχει εξετασθεί επιτυχώς στα 2/3 των συνολικών μαθημάτων   
 Έχει εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα ειδικότητας   

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση  
α) Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος φοίτησης, ότι ο/η αιτών/ουσα πληροί τις προϋποθέσεις για 
πραγματοποίηση ΠΑ ή Αναλυτική Βαθμολογία Σπουδών Φοιτητή ( θα τοποθετηθεί στον φάκελο από την 
γραμματεία του τμήματος ) .  

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 το πρότυπο έγγραφο βρίσκεται εδώ : https://fst.uop.gr/el/praktiki-
askisi  
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.  Η πρότυπη σχετική αίτηση και η πρότυπη Βεβαίωση Αποδοχής Απασχόλησης, 
διατίθενται στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://fst.uop.gr/el/praktiki-askisi (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: fst-secr@uop.gr Σημειώνεται 
ότι οι φοιτητές καλούνται να εγγραφούν στο μάθημα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-23» που 
έχει δημιουργηθεί στο e-class του Πανεπιστημίου. 

Ακόμη με την αίτησή τους οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να καταθέσουν: 

 Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τo  υπόδειγμα στο https://fst.uop.gr/el/praktiki-askisi 
 ΙΒΑΝ Τραπέζης (είτε σαρωμένη φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης είτε αντίστοιχη 

εκτύπωση από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της τράπεζας όπου φαίνεται ευκρινώς το όνομα του 
φοιτητή/τριας και το ΙΒΑΝ) 

 Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (είτε εκτύπωση από την ΑΑΔΕ της υπο-επιλογής «Στοιχεία Φυσικού 
Προσώπου» στην επιλογή «Μητρώο & Επικοινωνία» είτε έγγραφο όπως Ε1, ή εκκαθαριστικό όπου 
φαίνεται το όνομα και το ΑΦΜ) 

 Αίτηση έγκρισης πρακτικής άσκησης ( https://fst.uop.gr/el/praktiki-askisi) 
 Βεβαίωση αποδοχής από Φορέα (https://fst.uop.gr/el/praktiki-askisi) 

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται αυτόματα από το πληροφοριακό 
σύστημα. Τα κριτήρια αξιολόγησης καθορίζονται στο άρθρο 5 του Γενικού Κανονισμού Πρακτικής Άσκησης 
ΠΠΣ Τεχνολογίας Τροφίμων και έχουν ως εξής: 

α) 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%. 

β) Σύνολο Ακαδημαϊκών Μονάδων ECTS που έχει συγκεντρώσει ο φοιτητής ως ποσοστό των μονάδων ECTS 
των Ν-1 ετών του προγράμματος σπουδών και μέγιστο βαθμό το 100, όπου Ν τα έτη σπουδών που 
απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου. Το κριτήριο έχει βαρύτητα 40%. 

γ) Το έτος σπουδών του φοιτητή. 100 μονάδες εάν ο φοιτητής βρίσκεται μέχρι το Ν έτος σπουδών και για 
κάθε έτος μετά το Ν χάνει 10 μονάδες. Το κριτήριο έχει βαρύτητα 10%. 
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Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα πραγματοποιείται κλήρωση  

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

Περιορισμοί  

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής του έργου Πρακτική Άσκηση, οι φοιτητές που θα κάνουν 
Π.Α. μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ θα κληθούν να υπογράψουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα 
δηλώνουν ότι: 

1. Δεν απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους ωραρίου. 
2. Δεν εργάζονται ως υπάλληλοι του δημοσίου τομέα (συμπεριλαμβάνονται και τα σώματα ασφαλείας). 
3. Δεν βρίσκονται στη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας. 
4. Δεν έχουν συμμετάσχει σε άλλο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης επιδοτούμενο από το ΕΣΠΑ. 
5. Δεν στοιχειοθετείται συγγένεια (Β’ βαθμού και άνω, σε ευθεία γραμμή, πλάγια γραμμή και εξ’ αγχιστείας) 

όπως και συζυγική σχέση με το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Επίσης, σε κάθε περίπτωση 
συγγένειας Β’ βαθμού και άνω όπως και συζυγικής σχέσης με άλλο πρόσωπο απασχολούμενο στον φορέα 
– επιχείρηση, το πρόσωπο αυτό δεν μπορεί να ορισθεί ως επόπτης εκ μέρους του Συνεργαζόμενου 
Φορέα. 

 
 
 
Παρατηρήσεις :  

 Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν φοιτητές που επιθυμούν να ενταχθούν στο επιδοτούμενο 
πρόγραμμα ΕΣΠΑ αλλά και αυτοί οι οποίοι δεν επιθυμούν να ενταχθούν μέσω του προγράμματος 
αλλά απλώς να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους άσκηση.  

 Θα πρέπει να υποβάλλεται την αίτησή σας στην γραμματεία είτε με φάκελο είτε ηλεκτρονικά ( fst-
secr@uop.gr) και όσοι επιθυμείτε να ενταχθείτε στο ΕΣΠΑ να την υποβάλλεται και στην πλατφόρμα 
https://praktiki-new.uop.gr/ ώστε να πραγματοποιηθεί η αξιολόγησή σας ηλεκτρονικά.  

 Επικοινωνήστε με φορείς που επιθυμείτε να συνεργαστείτε μαζί τους και ενημερώστε τους ότι θα 
πρέπει να δημιουργήσουν θέση πρακτικής άσκησης στο σύστημα ATLAS 
(https://atlas.grnet.gr/CompanyRegistration ).  
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Υπεύθυνοι του Προγράμματος 
Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης 
Μέλη: 
Κουτρουμπής Φώτιος Πρόεδρος  
Βαρζάκας Θεόδωρος  μέλος  
Ρεκούμη Κωνσταντίνα μέλος  
 
Αναπληρωματικά μέλη: 
Τσαγκάρη Σταυρούλα Αν Πρόεδρος  
Σπηλιόπουλος Ιωακείμ Αν Μέλος  
Καπόλος Ιωάννης Αν Μέλος  
 
Επιτροπή Ενστάσεων 
Μέλη: 
Αγριοπούλου Σοφία  Πρόεδρος  
Ξηρογιάννης Γεώργιος Μέλος  
Κάππος Αλέξανδρος Μέλος  
 
Αναπληρωματικά μέλη:  
Βογοπούλου Αρετή Αν Πρόεδρος  
Παπαδέλη Μαρίνα Αν Μέλος  
Φαρμάκης Λάμπρος Αν Μέλος  
 
 
Υπεύθυνη Γραμματείας  
Αγγελοπούλου Ευγενία  
 


