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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
 

H Δπιηποπή Κεθαλαιαγοπάρ έσει θεζπίζει ππόγπαμμα ππακηικήρ άζκηζηρ θοιηηηών. Το 

ππόγπαμμα αςηό ζηοσεύει ζηην παποσή εςκαιπιών ζε θοιηηηέρ να εξοικειωθούν με ηιρ λειηοςπγίερ 

ηηρ Δπιηποπήρ και να ζςμβάλλοςν ζηιρ δπαζηηπιόηηηέρ ηηρ. Σηο πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ, η 

Δπιηποπή Κεθαλαιαγοπάρ απαζσολεί πποπηςσιακούρ και μεηαπηςσιακούρ θοιηηηέρ, με ηιρ 

ακόλοςθερ επιζηημονικέρ ειδικόηηηερ: 

 

- Οικονομολόγοι, σπημαηοοικονομικήρ καηεύθςνζηρ 

- Οικονομολόγοι, λογιζηικήρ καηεύθςνζηρ 

- Νομικοί 

- Μησανογπάθοι 

 

Οι θοιηηηέρ ζςμμεηέσοςν ζηην εκηέλεζη επγαζιών και εκπόνηζη μελεηών πος είναι ζσεηικέρ με 

θέμαηα ηηρ κεθαλαιαγοπάρ και ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ. Οι θοιηηηέρ δύνανηαι να 

απαζσοληθούν καηά ηη διάπκεια ηος θθινοπωπινού ή ηος εαπινού ακαδημαϊκού εξαμήνος όπωρ 

επίζηρ και καηά ηη θεπινή πεπίοδο ηος έηοςρ. Οι θοιηηηέρ καηανέμονηαι ανάλογα με ηιρ 

επισειπηζιακέρ ανάγκερ ηων επιμέποςρ Γιεςθύνζεων ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ. Οι θέζειρ 

απαζσολούμενων θοιηηηών είναι πεπιοπιζμένερ και ανακοινώνονηαι ζε ηακηικά σπονικά 

διαζηήμαηα ζηην ιζηοζελίδα ηηρ Δπιηποπήρ. 

 

Με ηη ζςμμεηοσή ηοςρ ζηο ππόγπαμμα ππακηικήρ άζκηζηρ, οι θοιηηηέρ έσοςν ηην εςκαιπία να 

αξιοποιήζοςν ηιρ θεωπηηικέρ γνώζειρ πος απέκηηζαν καηά ηη διάπκεια ηων ακαδημαϊκών ζποςδών 

ηοςρ και να αποκομίζοςν ππακηική εμπειπία ζε θέμαηα ηηρ κεθαλαιαγοπάρ. Έσοςν ηη δςναηόηηηα 

να εξοικειωθούν με ηιρ εποπηικέρ λειηοςπγίερ ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ και να ζςμβάλλοςν 

ζηην παπαγωγή πληποθοπιών και γνώζεων για ηα ζςζηήμαηα ηηρ κεθαλαιαγοπάρ και ηο θεζμικό 

πλαίζιο πος διέπει ηη λειηοςπγία ηοςρ. Έσοςν ηη δςναηόηηηα να εξεηάζοςν ηη ζημαζία και ηο πόλο 

ηων θεωπηηικών θέζεων και πποζεγγίζεων πος διδάσθηκαν ζηην διαμόπθωζη πολιηικήρ για ηην 

κεθαλαιαγοπά και ηην εποπηεία ηηρ ζηην Δςπώπη και ηην Δλλάδα. Με ηον ηπόπο αςηόν αποκηούν 

εξειδικεςμένη εμπειπία  πος αποηελεί ζημανηικό πποζόν ανεύπεζηρ επγαζίαρ και βαζικό κίνηηπο 

πεπαιηέπω επεςνηηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ. 

 

Η Δπιηποπή Κεθαλαιαγοπάρ δεν καηαβάλλει αμοιβή ζηοςρ απαζσολούμενοςρ θοιηηηέρ. Η 

σπημαηοδόηηζη ηηρ απαζσόληζηρ θοιηηηών δύναηαι να πποέλθει από ηο Δπισειπηζιακό 

Ππόγπαμμα «Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη», ηος Δθνικού Σηπαηηγικού Πλαιζίος Αναθοπάρ 

(ΔΣΠΑ). Το ππόγπαμμα αςηό ηελεί ςπό ηη διασείπιζη ηων ελληνικών πανεπιζηημίων και καλύπηει 

καηαβολή αμοιβήρ και αζθαλιζηικέρ ειζθοπέρ θοιηηηών καηά ηο διάζηημα απαζσόληζήρ ηοςρ ζηη 

Δπιηποπή. Οι θοιηηηέρ πος επιθςμούν ηην απαζσόληζή ηοςρ ζηην Δπιηποπή Κεθαλαιαγοπάρ ζηο 

πλαίζιο ηος εν λόγω ππογπάμμαηορ οθείλοςν να έλθοςν έγκαιπα ζε επαθή με ηιρ απμόδιερ 

ςπηπεζίερ ηων ελληνικών πανεπιζηημίων.  

 

Οι θοιηηηέρ πος ενδιαθέπονηαι να ζςμμεηέσοςν ζηο ππόγπαμμα ππακηικήρ άζκηζηρ, ακολοςθούν 

ηην εξήρ διαδικαζία: 
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1. Δνημεπώνονηαι για ηιρ διαθέζιμερ θέζειρ από ηην Ανακοίνωζη πος δημοζιεύεηαι πεπιοδικά  

ζηην ιζηοζελίδα ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ. 

2. Σςμπληπώνοςν και αποζηέλλοςν, ηασςδπομικά ή με fax (2103377286), ηην Αίηηζη Σςμμεηοσήρ 

ζηο Ππόγπαμμα Ππακηικήρ Άζκηζηρ και ηα απαιηούμενα δικαιολογηηικά. Δναλλακηικά, η 

Αίηηζη μποπεί να καηαηεθεί ζηο Ππωηόκολλο ηηρ Δπιηποπήρ (9:30 π.μ. – 2 μ.μ.). 

3. Δθόζον γίνοςν αποδεκηοί, ςπογπάθοςν ηην Διδική Σύμβαζη Ππακηικήρ Άζκηζηρ. 

4. Μεηά ηη λήξη ηηρ πεπιόδος άζκηζηρ, λαμβάνοςν Βεβαίωζη Απαζσόληζηρ – Έκθεζη 

Αξιολόγηζηρ. 


