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 8 ο τυπικό εξάμθνο
ςπουδϊν 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
ςφμφωνα με τα παρακάτω:

Υποβολι αιτιςεων από τθν Τετάρτθ 30-3-2022 ζωσ και τθν Παραςκευι 15-42022 και ϊρα 23:59. Όςεσ αιτιςεισ είναι εκπρόκεςμεσ κα απορρίπτονται
Οι αιτιςεισ μαηί με τα ςυνθμμζνα τουσ ανάλογα με τθν επιλογι ΟΑΕΔ ι ΕΣΠΑ
(διακζςιμεσ κζςεισ 18) υποβάλλονται αποκλειςτικά ςτθν θλεκτρονικι
διεφκυνςθ https://eprotocol.uoa.gr/aitisi/praktikiaskisiespa/
Σε περίπτωςθ που θ κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ και των δικαιολογθτικϊν δε γίνει
ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ
https://eprotocol.uoa.gr/aitisi/praktikiaskisiespa/ οι αιτιςεισ δεν κα γίνονται
δεκτζσ.
Θα επιλζξετε

Αίτθςθ για ςυμμετοχι ςτθν Πρακτικι Άςκθςθ


Υποχρεωτικά ΖΣΠΑ ι ΟΑΕΔ



Στο φάκελο λοιπά δικαιολογθτικά κα επιςυνάψετε:
Για ςυμμετοχι μζςω ΟΑΕΔ->
1. βεβαίωςθ του φορζα απαςχόλθςθσ (επιςυνάπτεται)
2. Υπογεγραμμζνθ Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 105 (επιςυνάπτεται)
Για ςυμμετοχι μζςω ΕΣΠΑ->
1. βεβαίωςθ του φορζα απαςχόλθςθσ (επιςυνάπτεται)
1. Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ εφόςον ανικει ςε τρίτεκνθ, πολφτεκνθ,
μονογονεϊκι οικογζνεια ι κάποιοσ από τουσ γονείσ ζχει αποβιώςει.
3. Πιςτοποιθτικό ΑΜΕΑ (εφόςον υπάρχει)
4. Υπογεγραμμζνθ Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 105 (επιςυνάπτεται)

Όταν ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία των αιτιςεων
Αιτήςεισ ΟΑΕΔ
 Η Γραμματεία θ Γραμματεία ελζγχει εάν οι αιτοφντεσ ζχουν τισ προχποκζςεισ για ζναρξθ
πρακτικισ άςκθςθσ και εκδίδει ανάλογο πιςτοποιθτικό. Η Επιτροπι Πρακτικισ Άςκθςθσ
ελζγχει τισ αιτιςεισ και το πρακτικό αποςτζλλεται ςτο Συμβοφλιο Ένταξθσ για ζγκριςθ.



Μετά τθν ζγκριςθ από το Συμβοφλιο Ένταξθσ εκδίδονται οι εγκρίςεισ των φοιτθτών και οι
ειδικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ και τότε οι φοιτθτζσ μποροφν να ξεκινιςουν Πρακτικι Άςκθςθ
Αιτήςεισ ΕΣΠΑ
 Το πρακτικό επιτροπισ πρακτικισ άςκθςθσ με τουσ προςωρινοφσ πίνακεσ πρωτοκολλείται
από τθ γραμματεία, αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του τμιματοσ και ςτθν θλεκτρονικι
διεφκυνςθ https://praktiki.teiste.gr/?cat=118
 Αναμονι 5 εργάςιμεσ ημέρεσ για τυχόν ενςτάςεισ.
Εάν δεν υπάρχουν ενςτάςεισ πρωτοκολλείται το πρακτικό με τουσ τελικοφσ πίνακεσ,
αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του τμιματοσ και ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ
https://praktiki.teiste.gr/?cat=118 και ςτθ ςυνζχεια προωκείται ςτο Συμβοφλιο Ένταξθσ για
ζγκριςθ.
Εάν υπάρχουν ενςτάςεισ, θ τριμελι επιτροπι ενςτάςεων που ζχει οριςτεί από το
Συμβοφλιο Ένταξθσ ςυνεδριάηει, εξετάηει τισ ενςτάςεισ και ςτθ ςυνζχεια διαμορφώνεται ο
τελικόσ πίνακασ και προωκείται για ζγκριςθ ςτο Συμβοφλιο Ένταξθσ.
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 Σπουδϊν Λογιςτικισ & Χρθματοοικονομικισ ΤΕ
Οικονομόπουλοσ Αναςτάςιοσ

Δπωνσμία Φορέα Απαζτόληζης
………………………………………..……
……………………………………………..
ΠΡΟ
Γραθείο Πρακηικής Άζκηζης
ΒΔΒΑΙΩΗ ΑΠΟΓΟΥΗ ΦΟΙΣΗΣΗ/ΣΡΙΑ
ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ
Ο/Η ςπογεγπαμμένορ/η ……...……………………………………………………………….. νόμιμορ
εκππόζυπορ ηηρ Δπισείπηζηρ / Υπηπεζίαρ (Φοπέαρ Απαζσόληζηρ) με ζηοισεία:
Δπυνςμία
Ανηικείμενο Δπγαζιών
Γιεύθςνζη

Οδόρ :
Τ.Κ.:

Πόλη:

Τηλέθυνο/Φαξ
E-mail
Ονομαηεπώνςμο :
Βαζικό Πηςσίο :
Τηλέθυνο
δηλώνυ όηι δεσόμαζηε ηον/ηην θοιηηηή/ηπια…………….……….……………………………..…
Υπεύθςνορ ηος Φοπέα για ηην
επίβλετη ηηρ Ππακηικήρ Άζκηζηρ

ηος

Τμήμαηόρ ζαρ πποκειμένος να ππαγμαηοποιήζει ηην Ππακηική ηος/ηηρ Άζκηζη (ΠΑ).
Σα ανηικείμενα, ζηα οποία θα αζκηθεί-εκπαιδεσηεί ο/η Φοιηηηής-ηρια, καηά ηη διάρκεια ηης
Πρακηικής ηοσ άζκηζης, θα είναι:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Δπιθςμώ η σπημαηοδόηηζη ηηρ ΠΑ :
να γίνει από ηον ΟΑΔΓ
ή
ηο ΔΣΠΑ

Ο/Η

ΓΗΛΩΝ/ΟΤΑ

Υπογπαθή και ζθπαγίδα
Ημεπομηνία ……./……/……….

από

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι

ΥΠΔΥΘΥΝΗ ΓΗΛΩΣΗ
(άπθπο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟ :
Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:

Σει:
Οδόο:

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο
Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ

Ο

Βπίζκομαι ζηο 8 ηςπικό εξάμηνο ζποςδών μος και πληπώ ηιρ πποϋποθέζειρ για έναπξη ππακηικήρ
άζκηζηρ.
Τα μαθήμαηα πος οθείλω είναι:
ΚΑΝΔΝΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ηκεξνκελία:

20

Ο – Η Δει.

(Τπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ
εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ
δεινύζα. Download from Diorismos.gr

