
 

ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΜΔΩ ΔΠΑ 

ΥΔΗΜΔΡΗΝΟΤ ΔΞΑΜΖΝΟΤ  2022-2023 

( ΓΗΑ ΦΟΗΣΖΣΔ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΔΗ) 

 

Πξαθηηθή Άζθεζε κέζσ ΔΠΑ Υεηκεξηλνύ Δμακήλνπ 2022-23 

15 Ννεκβξίνπ – 14 Μαΐνπ 2023 

 

 

 

Τπνβνιή Αηηήζεσλ θαη ινηπώλ δηθαηνινγεηηθώλ  

                                  5 Οθηωβξίνπ – 19 Οθηωβξίνπ 2022  

 

Πξνϋπνζέζεηο  

Οη απαηηνύκελεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο γηα 

ηνπο θνηηεηέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ ηνπ ΣΔΗ είλαη νη παξαθάησ: 

α) Οινθιήξσζε ηππηθνύ Ε' εμακήλνπ ζπνπδώλ 

β) Δπηηπρήο εμέηαζε ησλ 2/3 ησλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ 

Σκήκαηνο (ηνπιάρηζηνλ 26 καζήκαηα) 

Οη θνηηεηέο ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά αίηεζε-δήιωζε ζην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ 

νξίδεη ην ΓΠΑ ζην Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα ηνπ Γξαθείνπ Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ 

ΓΗΠΑΔ γηα ηελ εθπόλεζε ηεο Πξαθηηθήο ηνπο Άζθεζεο, εθόζνλ πιεξνύλ ηηο 

πξνϋπνζέζεηο γηα ΠΑ. 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ γηα ΠΑ ζην Π ΓΠΑ ΔΠΑ θαη ησλ 

απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθώλ εγγξάθσλ μεθηλάεη ζηηο  05/10/2022 θαη 

νινθιεξώλεηαη ζηηο 19/10/2022 . Γηθαηνινγεηηθά, αηηήζεηο ΠΑ, θαζώο επίζεο θαη 

αηηήζεηο γηα δηόξζσζε ζηνηρείσλ ησλ αηηήζεσλ πέξαλ ησλ εκεξνκεληώλ απηώλ, δε ζα 

γίλνληαη δεθηά. Ο θνηηεηήο ζα πξέπεη θαηά ηε δηάξθεηα ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ λα 

αλαδεηήζεη θαη λα θαηαιήμεη ζε θνξέα απαζρόιεζεο. 

 



 

Τπνβνιή Γηθαηνινγεηηθώλ  

Βήκα 1:  

Ο θνηηεηήο απνζηέιιεη ειεθηξνληθά ζην e-mail:   praktiki_accis@the.ihu.gr ζε 

κνξθή pdf ή θαηαζέηεη δηα δώζεο  ζην γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο ή ζηελ 

γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο: 

α) ηελ ΑΗΣΖΖ ΠΡΟ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ΠΑ, ζπκπιεξσκέλε θαη 

ππνγεγξακκέλε από ηνλ θνηηεηή  

β) ηελ ΑΗΣΖΖ ΦΟΗΣΖΣΖ ΓΗΑ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΣΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ όηη 

πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο. 

γ) ηε ΒΔΒΑΗΩΖ ΔΡΓΟΓΟΣΖ ΥΔ 2022-2023 από Φνξέα Απαζρόιεζεο, 

εθηππσκέλε θαη ππνγεγξακκέλε. 

Βήκα 2 

Ο θνηηεηήο νθείιεη λα αλεβάζεη όια ηα παξαθάησ έληππα ππνγεγξακκέλα θαη 

ζθαλαξηζκέλα, ζε κνξθή pdf, ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ηνπ Γξαθείνπ Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο κέρξη ηελ 19
ε
 Οθηωβξίνπ 2022. Παξαηίζεηαη ν ζύλδεζκνο ππνβνιήο 

ειεθηξνληθήο αίηεζεο ηνπ θνηηεηή ΠΑ ζην Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα ηνπ Γξαθείνπ 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο: https://praktiki.teithe.gr/crm/login 

 « ΑΗΣΖΖ -ΓΖΛΩΖ ΑΣΟΜΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΦΟΗΣΖΣΖ/ΣΡΗΑ ΓΗΑ 

ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΔΠΑ» εθηππσκέλε θαη ππνγεγξακκέλε, ηελ νπνία 

ζπκπιεξώλεηε κέζσ ηνπ Π ηνπ ΓΠΑ ΔΠΑ, αθνινπζώληαο ην ζύλδεζκν 

https://praktiki.teithe.gr/crm/. Μαδί κε απηήλ πξέπεη λα ππνβιεζνύλ 

ππνρξεσηηθά θαη όια ηα έληππα πνπ απαηηνύληαη από ηελ αίηεζε-δήισζε σο 

«ζπλεκκέλα». 

 «ΑΗΣΖΖ ΜΟΡΗΟΓΟΣΖΖ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ ΦΟΗΣΖΣΖ» εθηππσκέλε 

θαη ππνγεγξακκέλε, ηελ νπνία ζπκπιεξώλεηε κέζσ ηνπ Π ηνπ ΓΠΑ ΔΠΑ, 

αθνινπζώληαο ην ζύλδεζκν https://praktiki.teithe.gr/crm/. Μαδί κε απηήλ 

πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ππνρξεσηηθά θαη όια ηα έληππα πνπ απαηηνύληαη από 

ηελ αίηεζε κνξηνδόηεζεο σο «θξηηήξηα». 

 «ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ» γηα πξνζσπηθά δεδνκέλα (ηελ πξνκεζεύεηαη ν 

θνηηεηήο από ηελ ηζηνζειίδα praktiki.teithe.gr/Φνηηεηέο/Έληππα) 

 «ΒΔΒΑΗΩΖ ΔΡΓΟΓΟΣΖ ΓΗΑ ΥΔ 2022-2023»,  εθηππσκέλε θαη 

ππνγεγξακκέλε 

 «ΓΖΛΩΖ ΦΟΡΔΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΓΗΑ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ 

ΦΟΗΣΖΣΩΝ», εθηππσκέλε θαη ππνγεγξακκέλε 

 «ΑΗΣΖΖ ΦΟΗΣΖΣΖ ΓΗΑ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΣΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ», 

εθηππσκέλε θαη ππνγεγξακκέλε 
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Βήκα 3:  

Ο θνηηεηήο ζπκπιεξώλεη, ππνγξάθεη θαη απνζηέιιεη κε COURIER κε ρξέσζε ηνπ 

θνηηεηή ή παξαδίδεη  δηα δώζεο  ζην γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο  ηα ΠΡΩΣΟΣΤΠΑ 

έληππα ηνπ Βήκαηνο 2, θαζώο θαη ΜΗΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΑ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ, 

ΔΓΥΡΩΜΖ Ζ ΑΠΡΟΜΑΤΡΖ. 

ηνλ ηαρπδξνκηθό θάθειν πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπώλπκν θαη ε 

δηεύζπλζε ηνπ θνηηεηή, θαζώο θαη ε έλδεημε «Πξνο Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη 

Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ, ΓΗΠΑΔ, ίλδνο, Σ.Θ. 141, ΣΚ. 57400, Γξαθείν 

ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ, ΔΠΑ,  ππόςηλ θαο Μπαθάιε»  

ηε ζπλέρεηα, ζα αλαξηεζεί πξνζσξηλόο πίλαθαο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ, εθόζνλ 

νη αηηήζεηο ΠΑ είλαη πεξηζζόηεξεο από ηηο δηαζέζηκεο ζέζεηο ΠΑ. ηελ πεξίπησζε 

απηή, ζα αθνινπζήζεη πεξίνδνο ελζηάζεσλ πέληε (5) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ. Σηο 

ελζηάζεηο ηηο εμεηάδεη ε νξηζκέλε από ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Δπηηξνπή 

Αμηνιόγεζεο Δλζηάζεωλ ηνπ Σκήκαηνο.  

ΔΝΣΤΠΑ 

ηελ ελόηεηα ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΜΔΩ ΔΠΑ, ζην Moodle («κάζεκα 

ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΑΣΔΗ-Θ) ζα βξείηε ηα επηθαηξνπνηεκέλα έληππα γηα ηε 

δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο ησλ θνηηεηώλ ζην Δαξηλό Δμάκελν 2021-2022.  

Παξαθαιείζζε λα ρξεζηκνπνηείηε ΜΟΝΟ ηα επηζπλαπηόκελα έληππα θάζε 

εμάκελν θαζώο πεξηέρνπλ βειηηώζεηο θαη πξνζζήθεο: 

 1. Γήισζε Αηνκηθώλ ηνηρείσλ Φνηηεηή 

2. Βεβαίσζε Απαζρόιεζεο & Αζθάιηζεο από ηνλ Δξγνδόηε 

3. Δλεκεξσηηθό έληππν Φνηηεηή – Δξγνδόηε 

4. Αίηεζε Φνηηεηή ζηε Γξακκαηεία όηη ν θνηηεηήο πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο. 

5. Τπεύζπλε Γήισζε γηα πξνζηαζία πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ. 

6. Γήισζε Μνξηνδόηεζεο σθεινύκελνπ – Φνηηεηή γηα Πξαθηηθή Άζθεζε 

7. Γήισζε Φνξέα Απαζρόιεζεο γηα Πξαθηηθή Άζθεζε Φνηηεηώλ κέζσ ΔΠΑ 

Σα έληππα απηά κπνξείηε λα ηα πξνκεζεπηείηε θαη από ηελ ηζηνζειίδα, 

αθνινπζώληαο ην ζύλδεζκν: 

https://praktiki.teithe.gr/entypa-foithth/ 

https://praktiki.teithe.gr/entypa-foithth/


  

ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ 

αο ππελζπκίδνπκε όηη νη θνηηεηέο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ΠΑ ζην Δαξηλό 

Δμάκελν 2021-2022 ζα πξέπεη λα έρνπλ Σξαπεδηθό ινγαξηαζκό ζηελ Σξάπεδα 

Πεηξαηώο. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ δηθαηνύρνπ-θνηηεηή ζα πξέπεη λα 

εκθαλίδεηαη πξώην ζηελ ελδερόκελε ιίζηα ζπλδηθαηνύρσλ. 

  

Γ.Ο.Τ. 

Τπελζπκίδνπκε όηη νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ, σο απνδεηθηηθό ηνπ 

Α.Φ.Μ. θαη ηεο Γ.Ο.Τ. ηνπο, ην Δθθαζαξηζηηθό εκείωκα ηνπ Φνξνινγηθνύ 

Έηνπο 2020 ή Φωηνηππία ηεο 1εο θαη 4εο ζει. ηνπ Δ1 ηνπ 2020, ζε πεξίπησζε 

πνπ είλαη πξνζηαηεπόκελα κέιε. 

  

ΑΣΛΑ 

αο ππελζπκίδνπκε όηη ζα πξέπεη λα πξνεγείηαη ε αληηζηνίρηζε ζην 

Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα ΑΣΛΑ πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε ύκβαζε Δξγαζίαο 

Φνηηεηή (γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζην https://praktiki.teithe.gr) 

 

ΔΡΓΑΝΖ 

ε ζπλέρεηα ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο, ζηηο 20-9-2019, ζαο 

ελεκεξώλνπκε όηη αξρήο γελνκέλεο από 1-10-2019 (ζύκθσλα κε ην ΦΔΚ 2639/28-

06-20109, επηζπλαπηόκελν αξρείν), ν θνξέαο απαζρόιεζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

αλαγγείιεη ζην ΔΡΓΑΝΖ ηελ έλαξμε πξαθηηθήο άζθεζεο ηνπ αζθνύκελνπ θνηηεηή 

κέζσ ησλ Δληύπσλ Δ 3.5 ΟΑΔΓ θαη Δ 4 ζηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο (.Δ.Π.Δ.). 

 ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ 

Τπεύζπλε Πξαθηηθήο Άζθεζεο - Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Σκήκαηνο: 

Άλλα Μπαθάιε  

Σει. Δπηθνηλσλίαο: 2310 013780,  

e-mail: praktiki_accis@the.ihu.gr 

Ώξεο εμππεξέηεζεο γξαθείνπ ΠΑ: θαζεκεξηλά 10-12 ( απαξαίηεηε ε ρξήζε κάζθαο) 

Ώξεο εμππεξέηεζεο γξακκαηείαο: θαζεκεξηλά 10-12 

Από ηελ Δπηηξνπή Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

 

https://praktiki.teithe.gr/entypa-foithth/

