
 
 

Ζναρξθ υποβολισ αιτιςεων για πρακτικι άςκθςθ 
Ενθμερώνουμε τουσ φοιτθτζσ του Προγράμματοσ Σπουδών Λογιςτικισ &Χρθματοοικονομικισ του πρώθν 
ΤΕΙ Στερεάσ Ελλάδασ που πλθροφν τισ προχποκζςεισ (να βρίςκονται ςτο 8ο τυπικό εξάμθνο 
ςπουδών τουσ και να οφείλουν μζχρι 7 μακιματα, εκ των οποίων μζχρι 3 μπορεί να είναι 
μακιματα ειδικότθτασ)  για να πραγματοποιιςουν Πρακτικι Άςκθςθ, να υποβάλουν αίτθςθ ςτθ 
Γραμματεία του Τμιματοσ. 

Η Γραμματεία του Τμιματοσ κα δζχεται αιτιςεισ από τθν Πζμπτθ 10-2-2022 ζωσ και τθν 
Δευτζρα 28-2-2022.Αιτιςεισ, μετά τθν ανωτζρω προκεςμία δεν κα γίνονται δεκτζσ 

 
Οι αιτιςεισ μαηί με τα ςυνθμμζνα τουσ ανάλογα με τθν επιλογι ΟΑΕΔ ι ΕΣΠΑ (31 διακζςιμεσ κζςεισ) 
υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτα e-mail acc-teiste@uoa.gr, gpateiste@uoa.gr 

1. Αίτθςθ (επιςυνάπτεται) 
2. Βεβαίωςθ του φορζα (επιςυνάπτεται – υποβάλλεται υποχρεωτικά μαηί με τθν υποβολι τθσ 

αίτθςθσ) 
3. Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ (εφόςον επιλζξετε ΕΣΠΑ) 

Εφόςον ανικει ςε τρίτεκνθ, πολφτεκνθ, μονογονεϊκι οικογζνεια ι κάποιοσ από τουσ γονείσ ζχει 
αποβιώςει.  

4. Πιςτοποιθτικό ΑΜΕΑ (εφόςον υπάρχει και εφόςον επιλζξετε ΕΣΠΑ) 
5. Αναλυτικι Βακμολογία από τθ Γραμματεία, όπου κα φαίνεται ο μζςοσ όροσ βακμολογίασ (ΕΣΠΑ) 

 
Όηαν ολοκληρωθεί η διαδικαζία ηων αιηήζεων 

Αιτήσεις ΟΑΕΔ 
 Η Επιηποπή Ππακηικήρ Άζκηζηρ ελέγσει ηιρ αιηήζειρ και ηο ππακηικό αποζηέλλεηαι ζηο Σςμβούλιο Ένηαξηρ 

για έγκπιζη. 

 Μεηά ηην έγκπιζη από ηο Σςμβούλιο Ένηαξηρ και εθόζον εηοιμαζηούν οι ειδικέρ ζςμβάζειρ επγαζίαρ ηόηε οι 

θοιηηηέρ μποπούν να ξεκινήζοςν Ππακηική Άζκηζη 

Αιτήσεις ΕΣΠΑ 
 Το ππακηικό επιηποπήρ ππακηικήρ άζκηζηρ με ηοςρ προζωρινούς πίνακες ππωηοκολλείηαι από ηη 

γπαμμαηεία, αναπηάηαι ζηην ιζηοζελίδα ηος ημήμαηορ και ζηην ηλεκηπονική διεύθςνζη 

https://praktiki.teiste.gr/?cat=118 

 Αλακνλή 5 εργάσιμες ημέρες για τστόν ενστάσεις. 

Εάλ δελ ππάξρνπλ ελζηάζεηο πξωηνθνιιείηαη ην  πξαθηηθό κε ηνπο τελικούς πίνακες, αναπηάηαι ζηην 

ιζηοζελίδα ηος ημήμαηορ και ζηην ηλεκηπονική διεύθςνζη https://praktiki.teiste.gr/?cat=118θαη ζηε ζπλέρεηα 

πξνωζείηαη ζην Σπκβνύιην Έληαμεο γηα έγθξηζε.  

Εάλ ππάξρνπλ ελζηάζεηο, ε ηξηκειή επηηξνπή ελζηάζεωλ πνπ έρεη νξηζηεί από ην Σπκβνύιην Έληαμεο 

ζπλεδξηάδεη, εμεηάδεη ηηο ελζηάζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα δηακνξθώλεηαη ν ηειηθόο πίλαθαο θαη πξνωζείηαη γηα 

έγθξηζε ζην Σπκβνύιην Έληαμεο.  

Χριςιμεσ διευκφνςεισ 

 Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ζναρξθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ -  δικαιώματα – υποχρεώςεισ -  
αποηθμίωςθ -  αςφάλιςθ  
https://praktiki.teiste.gr/?page_id=17231 

 Πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ διακζςιμεσ κζςεισ ΕΣΠΑ, Προςωρινοφσ – Τελικοφσ Πίνακεσ 
https://praktiki.teiste.gr/?cat=118 

 Πλθροφορίεσ ςχετικά με τα κριτιρια επιλογισ φοιτθτών 
https://praktiki.teiste.gr/?p=16221 

 Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ενςτάςεων 
https://praktiki.teiste.gr/?p=16224 

 
Ο Επιςτθμονικά Υπεφκυνοσ Πρακτικισ Άςκθςθσ  

του Προγράμματοσ ΣπουδώνΛογιςτικισ & Χρθματοοικονομικισ  
Οικονομόπουλοσ Αναςτάςιοσ 
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