
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
 

Καλούνται οι φοιτητές του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του 
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, που επιθυμούν να αρχίσουν την πρακτική τους άσκηση από   
1-10-2018 έως 31-3-2019 και καλύπτουν τις προϋποθέσεις για τη πραγματοποίηση 
της, δηλαδή: 
 
1) βρίσκονται στο 8ο, ή μεγαλύτερο, τυπικό εξάμηνο σπουδών 
2) οφείλουν έως επτά (7) μαθήματα, από τα οποία έως τρία (3) μπορεί να 

είναι μαθήματα ειδικότητας, 
 
να υποβάλλουν στη γραμματεία του τμήματος από 3-9-2018 έως και 17-9-2018 και 
αποκλειστικά κατά τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και από ώρα 
10:00 έως 12:00: 
 
1) αίτηση για Πρακτική Άσκηση (βλέπε παρακάτω) 
2) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, (βλέπε παρακάτω), στην οποία θα 

αναγράφουν τα μαθήματα που οφείλουν ονομαστικά  
3) βεβαίωση από τον εργοδότη ότι μπορεί να τους απασχολήσει για πρακτική 

άσκηση στο Λογιστήριο της εταιρείας 
 
Στη συνέχεια, όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις, θα παραλάβουν τις 

συμβάσεις και τα απαραίτητα έγγραφα για την έναρξη της πρακτικής τους, από την 
επιτροπή πρακτικής άσκησης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2228099546 κ. Αναστάσιος 
Οικονομόπουλος. 

Για θέσεις πρακτικής άσκησης μπορείτε να ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα 
praktiki.teiste.gr  

 
 

Από τη Γραμματεία του τμήματος Λογιστικής 
 
 
Σημείωση: 
Οι προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται κατά την ώρα της υποβολής της αίτησης (οι 
βαθμολογίες των μαθημάτων θα πρέπει να είναι καταχωρημένες στην ηλεκτρονική 
γραμματεία). 
Όσοι περιμένουν βαθμολογίες από την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2018, θα 
υποβάλουν αίτηση πρακτικής από 1-10-2018 έως και 15-10-2018. Τις συμβάσεις θα 
τις παραλάβουν από την επιτροπή πρακτικής άσκησης.  

 
 
 
Ακολουθούν τα έντυπα 
(τα πεδία με κόκκινο χρώμα είναι υποχρεωτικά, πρέπει να συμπληρωθούν) 
 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

   Ψαχνά, ……..………. 
   
    Αρ. Πρωτ.: ….…….. 
 
    Μ.Ο.: …………….… 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
 

 
 
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: ……………………….. 

ΕΠΩΝΥΜΟ: …………………..….……………… 

ΟΝΟΜΑ: …………………..……………..……… 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ……………..………………. 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: ……………………………. 

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ……………..…………………. 

ΑΡ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: …………. 

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ……………………………….. 

Α.Φ.Μ.: .……………………………………...…… 

Δ.Ο.Υ.: ……………………………………………. 

Α.Μ.Κ.Α: ………………………………………….. 

Α.Μ.Α.: ……………………………………………. 

 

Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: 

Οδός: ………………………….……... Αρ. ….… 

Πόλη: …………………….……………… 

Τ.Κ. ……………………………………… 

Τηλέφωνο  

Σταθερό: ………………………………… 

Κινητό: …………………...……………… 

 

 
 
 
 
 

 
Προς: Την επιτροπή πρακτικής 
άσκησης του τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Στερεάς 
Ελλάδας 
 
 

Παρακαλώ να εγκρίνετε την 

πραγματοποίηση της εξάμηνης 

πρακτικής μου άσκησης, για το 

χρονικό διάστημα: 

Από: …………………………….. 

Έως: …………………………….. 

 
 
                         Ο/Η Αιτ…..……… 

 
 

                             (υπογραφή)



 

 

  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 

 

 
 
 
 

Ημερομηνία:  ……../ ………../ 2018. 
 

Ο – Η Δηλ………………. 
 
 
 

(Υπογραφή) 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3
, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 

22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Οφείλω τα παρακάτω μαθήματα: (ονομαστικά) 

 

 

 

 

 

 

 (4) 


