
Έναρξη υποβολής αιτήσεων για πρακτική άσκηση 
 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του 
πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας που πληρούν τις προϋποθέσεις (να βρίσκονται στο 8ο 
τυπικό εξάμηνο σπουδών τους και να οφείλουν μέχρι 7 μαθήματα, εκ των οποίων 
μέχρι 3 μπορεί να είναι μαθήματα ειδικότητας)  για να πραγματοποιήσουν Πρακτική 
Άσκηση, να υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με τα παρακάτω: 

 

Υποβολή αιτήσεων από την Τετάρτη 16-11-2022 έως και την Τετάρτη 23-11-
2022 και ώρα 23:59. Όσες αιτήσεις είναι εκπρόθεσμες θα απορρίπτονται. 
 

Οι αιτήσεις, μόνο μέσω ΟΑΕΔ, μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά 
υποβάλλονται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
 https://eprotocol.uoa.gr/aitisi/  
Σε περίπτωση που η κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών δε γίνει 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eprotocol.uoa.gr/aitisi/ , οι αιτήσεις δεν 
θα γίνονται δεκτές. 
 

 Θα επιλέξετε  
 Αίτηση για συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση (επιλέγοντας την αίτηση Νο 15) 
 
 Υποχρεωτικά ΟΑΕΔ 
 
 Στο φάκελο λοιπά δικαιολογητικά θα επισυνάψετε: 
 

1. Υπογεγραμμένη Αίτηση για Πρακτική Άσκηση (επισυνάπτεται) 
2. Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης (επισυνάπτεται)  
3. Υπογεγραμμένη Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 (επισυνάπτεται) 

Σημειώνεται ότι αναλυτική βαθμολογία δεν απαιτείται.  
 
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία των αιτήσεων 

Αιτήσεις ΟΑΕΔ 
 Η Γραμματεία η Γραμματεία ελέγχει εάν οι αιτούντες έχουν τις προϋποθέσεις για έναρξη 

πρακτικής άσκησης και εκδίδει ανάλογο πιστοποιητικό. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης 
ελέγχει τις αιτήσεις και το πρακτικό αποστέλλεται στο Συμβούλιο Ένταξης για έγκριση. 

 Μετά την έγκριση από το Συμβούλιο Ένταξης εκδίδονται οι εγκρίσεις των φοιτητών και οι 
ειδικές συμβάσεις εργασίας και τότε οι φοιτητές μπορούν να ξεκινήσουν Πρακτική Άσκηση 
Εάν υπάρχουν ενστάσεις, η τριμελή επιτροπή ενστάσεων που έχει οριστεί από το 
Συμβούλιο Ένταξης συνεδριάζει, εξετάζει τις ενστάσεις και στη συνέχεια διαμορφώνεται ο 
τελικός πίνακας και προωθείται για έγκριση στο Συμβούλιο Ένταξης.  

Χρήσιμες διευθύνσεις 

 Πληροφορίες σχετικά με την έναρξη της πρακτικής άσκησης -  δικαιώματα – υποχρεώσεις -  
αποζημίωση -  ασφάλιση  
https://praktiki.teiste.gr/?page_id=17231 

 
Η Επιστημονικά Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης  

του Προγράμματος Σπουδών Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής  ΤΕ 
Παπάρα Ελένη 
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