
 

Έναρξη υποβολής 
Περιόδου 

 
Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών 
πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας που πληρούν τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσουν Πρακτική 
Άσκηση. 
 Η περίοδος εκπόνησης Π.Α. μέσω 

31/07/2022 
 Εκπόνηση Π.Α μέσω ΕΣΠΑ

gpateiste@aua.gr, http://praktiki
 
Την Παρασκευή 03-12-2021 και ώρα 17.00
κλπ) στο m.teams για την πρακτική άσκηση 
Ο κωδικός σύνδεσης στο m.teams Πρακτική Άσκηση Δ.Σ.Ε είναι
Για δια ζώσης ενημέρωση στο γραφείο μου στη Θήβα Τρίτη 07/12/21 & Τετάρτη 08/12/21 ώρα 13.00. 
 
 
Α. Για αιτήσεις μέσω ΟΑΕΔ οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν 
17/12/2021 ηλεκτρονικά σε ένα αρχείο 
practiki.lallos@gmail.com τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (νέο έντυπο 11 eclass
2. Βεβαίωση αποδοχής του Φορέα (
3. Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης (Γ.Π.Α)

 
Β. Για αιτήσεις μέσω ΕΣΠΑ (διαθέσιμες θέσεις 
06/12/2021 έως Παρασκευή 17/12/2021
κοινοποίηση σε practiki.lallos@gmail

1. Αίτηση (έντυπο 11 eclass) 
2. Βεβαίωση αποδοχής του Φορέα (έντυπο
3. Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης (Γ.Π.Α)
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 

Μονογονεϊκή οικογένεια ή κάποιος από τους γονείς έχει
5. Πιστοποιητικό ΑΜΕΑ (εφόσον υπάρχει)
6. Αναλυτική βαθμολογία από την γραμματεία

 
Γ. Για αιτήσεις Ήδη Εργαζόμενων φοιτητών
Παρασκευή 17/12/2021  ηλεκτρονικά 
practiki.lallos@gmail.com τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (νέο έντυπο 11 eclass)
2. Βεβαίωση αποδοχής του Φορέα (έντυπ
3. Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης (Γ.Π.Α)
4. Ε3 – ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (ΕΡΓΑΝΗ)

 
Αιτήσεις, μετά την παρέλευση της
 
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία των αιτήσεων

1. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης συντάσσει τον «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ», τον οποίο αποστέλλει για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Έναρξη υποβολής Αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση
Περιόδου  Φεβρουάριος 2022 

του Προγράμματος Σπουδών ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
πληρούν τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσουν Πρακτική 

Η περίοδος εκπόνησης Π.Α. μέσω ΟΑΕΔ και για ήδη εργαζόμενους είναι από 

ΕΣΠΑ. Πληροφορίες κα Αντωνίου Ευαγγελία 2228099516, 
praktiki.teiste.gr  

2021 και ώρα 17.00 – 18.00   θα γίνει διαδικτυακή ενημέρωση 
για την πρακτική άσκηση περιόδου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022. 

Πρακτική Άσκηση Δ.Σ.Ε είναι  a9j9t0v  
Για δια ζώσης ενημέρωση στο γραφείο μου στη Θήβα Τρίτη 07/12/21 & Τετάρτη 08/12/21 ώρα 13.00. 

οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν από Δευτέρα 06/
σε ένα αρχείο pdf στα email: secr_log@aua

τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
eclass)  

εβαίωση αποδοχής του Φορέα (έντυπο 12α) με επιλογή ΟΑΕΔ 
Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης (Γ.Π.Α) 

διαθέσιμες θέσεις 14)  οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν 
/2021 ηλεκτρονικά σε ένα αρχείο pdf στα email

gmail.com και gpateiste@aua.gr τα κάτωθι δικαιολογητικά:

εβαίωση αποδοχής του Φορέα (έντυπο 12α eclass) με επιλογή ΕΣΠΑ 
Πρακτικής Άσκησης (Γ.Π.Α) 

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (Εφόσον ανήκει σε Τρίτεκνη, 
οικογένεια ή κάποιος από τους γονείς έχει αποβιώσει). 

Πιστοποιητικό ΑΜΕΑ (εφόσον υπάρχει) 
από την γραμματεία, όπου θα φαίνεται ο μέσος όρος βαθμολογίας

ργαζόμενων φοιτητών  οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν από Δευτέρα 06
ηλεκτρονικά σε ένα αρχείο pdf στα email: secr_log@
τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

eclass) 
Βεβαίωση αποδοχής του Φορέα (έντυπο 12β eclass) 
Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης (Γ.Π.Α) 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (ΕΡΓΑΝΗ) 

παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία των αιτήσεων – αφορά φοιτητές που έχουν υποβάλει αίτηση για ΕΣΠΑ
Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης συντάσσει τον «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ», τον οποίο αποστέλλει για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

 

σκηση    

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ του 
πληρούν τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσουν Πρακτική 

είναι από 1/02/2022 έως 

. Πληροφορίες κα Αντωνίου Ευαγγελία 2228099516, e-mail: 

ενημέρωση (διαδικασία – απορίες 

Για δια ζώσης ενημέρωση στο γραφείο μου στη Θήβα Τρίτη 07/12/21 & Τετάρτη 08/12/21 ώρα 13.00.  

/12/2021 έως Παρασκευή 
aua.gr με κοινοποίηση σε 

οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν από Δευτέρα 
email: secr_log@aua.gr με 

τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

, Πολύτεκνη, 

φαίνεται ο μέσος όρος βαθμολογίας 

από Δευτέρα 06/12/2021 έως 
@aua.gr με κοινοποίηση σε 

δεν θα γίνονται δεκτές 

αφορά φοιτητές που έχουν υποβάλει αίτηση για ΕΣΠΑ 
ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ», τον οποίο αποστέλλει για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.  



 

2. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να υποβάλουν «ΕΝΣΤΑΣΗ» εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερ
ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα τ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Η ένσταση θα υποβάλλεται με γραπτή αίτηση του φοιτητή στη Γραμματεία 
που υποστηρίζει το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών, όπου θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και στη 
συνέχεια θα κοινοποιείται, με μέριμνα της Γραμματείας, στην Επιτροπή Ενστάσεων Πρακτικής Άσκησης.

3. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των ενστάσεων ή αφού ληφθούν υπόψη τυχόν ενστάσεις από την 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ο «ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ», συνοδευόμενο
πρακτικά των αρμόδιων επιτροπών, αποστέλλεται προς έγκριση στο Συμβούλιο Ένταξης. 

4. Μετά την έγκριση του Συμβουλίου Ένταξης, η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης αποστέλλει τον τελικό πίνακα 
προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

5. Όταν ο/η φοιτητής/τρια δεν αποδέχεται ή ακυρώνει τη συμμετοχή του στην διαδικασία (με γραπτή 
ενυπόγραφη δήλωση προς τη Γραμματεία) θα επιλέγεται ο/η επιλαχών/ουσα φοιτητής/τρια με βάση τη σειρά 
κατάταξης στον ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Η ένταξη
επιλαχόντα φοιτητή στην Πράξη, θα επικυρώνεται με σχετική απόφαση του Συμβουλίου Ένταξης.

 
 
 
Χρήσιμες διευθύνσεις 
 

 Πληροφορίες σχετικά με την έναρξη της πρακτικής άσκησης 
αποζημίωση -  ασφάλιση (αφορά φοιτητές που έχουν υποβάλει αίτηση είτε με ΕΣΠΑ είτε με ΟΑΕΔ)
https://praktiki.teiste.gr/?page_id=17231

 Πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες θέσεις ΕΣΠΑ
https://praktiki.teiste.gr/?cat=127

 Πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής φοιτητών
https://praktiki.teiste.gr/?p=16221

 Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ενστάσεων
https://praktiki.teiste.gr/?p=16224
 

 
Ο Επιστημ

του Προγράμματος Σπουδών

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να υποβάλουν «ΕΝΣΤΑΣΗ» εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερ
ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα του γραφείου πρακτικής άσκησης 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Η ένσταση θα υποβάλλεται με γραπτή αίτηση του φοιτητή στη Γραμματεία 
που υποστηρίζει το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών, όπου θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και στη 

ινοποιείται, με μέριμνα της Γραμματείας, στην Επιτροπή Ενστάσεων Πρακτικής Άσκησης.
Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των ενστάσεων ή αφού ληφθούν υπόψη τυχόν ενστάσεις από την 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ο «ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ», συνοδευόμενο
πρακτικά των αρμόδιων επιτροπών, αποστέλλεται προς έγκριση στο Συμβούλιο Ένταξης. 
Μετά την έγκριση του Συμβουλίου Ένταξης, η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης αποστέλλει τον τελικό πίνακα 
προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. 

ν ο/η φοιτητής/τρια δεν αποδέχεται ή ακυρώνει τη συμμετοχή του στην διαδικασία (με γραπτή 
ενυπόγραφη δήλωση προς τη Γραμματεία) θα επιλέγεται ο/η επιλαχών/ουσα φοιτητής/τρια με βάση τη σειρά 
κατάταξης στον ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Η ένταξη της πρακτικής άσκησης του 
επιλαχόντα φοιτητή στην Πράξη, θα επικυρώνεται με σχετική απόφαση του Συμβουλίου Ένταξης.

Πληροφορίες σχετικά με την έναρξη της πρακτικής άσκησης -  δικαιώματα 
(αφορά φοιτητές που έχουν υποβάλει αίτηση είτε με ΕΣΠΑ είτε με ΟΑΕΔ)

https://praktiki.teiste.gr/?page_id=17231 
Πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες θέσεις ΕΣΠΑ, Προσωρινούς – Τελικούς Πίνακες
https://praktiki.teiste.gr/?cat=127  (αφορά φοιτητές που έχουν υποβάλει αίτηση με ΕΣΠΑ
Πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής φοιτητών 
https://praktiki.teiste.gr/?p=16221 (αφορά φοιτητές που έχουν υποβάλει αίτηση με ΕΣΠΑ
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ενστάσεων 
https://praktiki.teiste.gr/?p=16224 (αφορά φοιτητές που έχουν υποβάλει 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης  
του Προγράμματος Σπουδών ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Χρήστος Λάλλος 
practiki.lallos@gmail.com 

 

 

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να υποβάλουν «ΕΝΣΤΑΣΗ» εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την 
ου γραφείου πρακτικής άσκησης του ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Η ένσταση θα υποβάλλεται με γραπτή αίτηση του φοιτητή στη Γραμματεία 
που υποστηρίζει το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών, όπου θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και στη 

ινοποιείται, με μέριμνα της Γραμματείας, στην Επιτροπή Ενστάσεων Πρακτικής Άσκησης. 
Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των ενστάσεων ή αφού ληφθούν υπόψη τυχόν ενστάσεις από την 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ο «ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ», συνοδευόμενος από τα 
πρακτικά των αρμόδιων επιτροπών, αποστέλλεται προς έγκριση στο Συμβούλιο Ένταξης.  
Μετά την έγκριση του Συμβουλίου Ένταξης, η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης αποστέλλει τον τελικό πίνακα 

ν ο/η φοιτητής/τρια δεν αποδέχεται ή ακυρώνει τη συμμετοχή του στην διαδικασία (με γραπτή 
ενυπόγραφη δήλωση προς τη Γραμματεία) θα επιλέγεται ο/η επιλαχών/ουσα φοιτητής/τρια με βάση τη σειρά 

της πρακτικής άσκησης του 
επιλαχόντα φοιτητή στην Πράξη, θα επικυρώνεται με σχετική απόφαση του Συμβουλίου Ένταξης. 

δικαιώματα – υποχρεώσεις -  
(αφορά φοιτητές που έχουν υποβάλει αίτηση είτε με ΕΣΠΑ είτε με ΟΑΕΔ) 

Τελικούς Πίνακες 
(αφορά φοιτητές που έχουν υποβάλει αίτηση με ΕΣΠΑ)  

(αφορά φοιτητές που έχουν υποβάλει αίτηση με ΕΣΠΑ)  

(αφορά φοιτητές που έχουν υποβάλει αίτηση με ΕΣΠΑ)  

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 


