
 
 

                                                                    Ανακοίνωση                                             Θήβα 05/12/2022 
 

Ενημέρωση 

Πρακτική Άσκηση   Περιόδου  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   2023   Δ.Σ.Ε 
 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ του 
πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας που πληρούν τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσουν Πρακτική 
Άσκηση τα εξής : 
 

 Να συμβουλευτούν τις νέες οδηγίες και διαδικασίες που ισχύουν από 01/02/2022                                              
( έγραφα eclass 1.2 Σύντομες Οδηγίες Eκπόνησης Πρακτικής Άσκησης v.5.pdf ) 

 Να συμμετέχουν (διαδικασία – απορίες κλπ)  στη δια ζώσης ενημέρωση την Πέμπτη  08-12-22 ώρα 14.00 
αίθουσα Α1 στη Θήβα, ή στη Διαδικτυακή ενημέρωση την Παρασκευή 09-12-2022 ώρα 18.00 στο 
m.teams (κωδικός σύνδεσης στο  Πρακτική Άσκηση Δ.Σ.Ε :  a9j9t0v). 

 Η περίοδος εκπόνησης Π.Α. μέσω ΟΑΕΔ και για ήδη Εργαζόμενους είναι από 01/02/2023 έως 31/07/2023 
 Για περίοδο  εκπόνησης  Π.Α μέσω ΕΣΠΑ   δεν υπάρχουν διαθέσιμες  

 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων – διαδικασία  

 

Α. Για αιτήσεις μέσω ΟΑΕΔ οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν   έως Τρίτη  20/12/2022 και ώρα 12:00 

ηλεκτρονικά σε ένα (1) αρχείο pdf στα email: secr_log@aua.gr με κοινοποίηση σε 
practiki.lallos@gmail.com τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση (έντυπο 11 eclass)  
2. Βεβαίωση αποδοχής του Φορέα (έντυπο 12α) με επιλογή ΟΑΕΔ 
3. Βεβαίωση (προϋποθέσεων) Πρακτικής Άσκησης (Βήμα Γ.1 οδηγίες Π.Α) 

Αιτήσεις, μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές 
 
Β. Για αιτήσεις μέσω ΕΣΠΑ δεν υπάρχουν διαθέσιμες σε αυτή τη περίοδο. 
  
Γ. Για αιτήσεις Ήδη Εργαζόμενων φοιτητών  με πλήρη απασχόληση (5θήμερο 40 ώρες εβδομάδα), οι 

ενδιαφερόμενοι υποβάλουν  έως Τρίτη  20/12/2022 και ώρα 12:00 ηλεκτρονικά σε ένα (1) αρχείο 

pdf στα email: secr_log@aua.gr με κοινοποίηση σε practiki.lallos@gmail.com τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
1. Αίτηση (νέο έντυπο 11 eclass) 
2. Βεβαίωση αποδοχής του Φορέα (έντυπο 12β eclass) 
3. Βεβαίωση (προϋποθέσεων) Πρακτικής Άσκησης (Βήμα Γ.1 οδηγίες Π.Α)  
4. Ε3 – ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (ΕΡΓΑΝΗ) 

Αιτήσεις, μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές 
 
Χρήσιμες διευθύνσεις 

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

 
Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης  

του Προγράμματος Σπουδών ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 
Χρήστος Λάλλος 

Επικοινωνία:   practiki.lallos@gmail.com 

https://oeclass.aua.gr/eclass/modules/document/file.php/2678/1.2%20%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%82%20%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82%20E%CE%BA%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%86%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20v.5.pdf
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