ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021
Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ Χειμ. Εξαμήνου 2020-21:
1η Νοεμβρίου 2020 – 30 Απριλίου 2021
Υποβολή Αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών
22 Σεπτεμβρίου 2020 – 04 Οκτωβρίου 2020
Προϋποθέσεις
Οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης είναι
οι παρακάτω:
α) Ολοκλήρωση τυπικού Ζ' εξαμήνου σπουδών
β) Επιτυχής εξέταση των 2/3 των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του
Τμήματος (τουλάχιστον 26 μαθήματα)
Οι φοιτητές υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση-δήλωση στο χρονικό διάστημα που
ορίζει το ΓΠΑ στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του
ΔΙΠΑΕ για την εκπόνηση της Πρακτικής τους Άσκησης, εφόσον πληρούν τις
προϋποθέσεις για ΠΑ.
Η χρονική διάρκεια υποβολής των αιτήσεων για ΠΑ στο ΠΣ ΓΠΑ ΕΣΠΑ και των
απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων ξεκινάει στις 22/09/2020 και ολοκληρώνεται
στις 04/10/2020. Δικαιολογητικά, αιτήσεις ΠΑ, καθώς επίσης και αιτήσεις για
διόρθωση στοιχείων των αιτήσεων πέραν των ημερομηνιών αυτών, δε θα γίνονται
δεκτά. Ο φοιτητής θα πρέπει κατά τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων να αναζητήσει
και να καταλήξει σε φορέα απασχόλησης.
Υποβολή Δικαιολογητικών
Βήμα 1:
Ο φοιτητής αποστέλλει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο e-mail: praktiki_accis@the.ihu.gr
α) την αίτηση έναρξης φοιτητή, σκαναρισμένη, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
από τον φοιτητή
β) την Αίτηση Φοιτητή για Πρακτική Άσκηση στη Γραμματεία ότι πληροί τις
προϋποθέσεις.

Βήμα 2
Ο φοιτητής οφείλει να ανεβάσει όλα τα παρακάτω έντυπα υπογεγραμμένα και
σκαναρισμένα, σε μορφή pdf, στο πληροφοριακό σύστημα του Γραφείου Πρακτικής
Άσκησης μέχρι τις 4 Οκτωβρίου 2020. Παρατίθεται ο σύνδεσμος υποβολής
ηλεκτρονικής αίτησης του φοιτητή ΠΑ στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου
Πρακτικής Άσκησης: https://praktiki.teithe.gr/crm/login
«ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΓΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ» εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, την οποία
συμπληρώνετε μέσω του ΠΣ του ΓΠΑ ΕΣΠΑ, ακολουθώντας το σύνδεσμο
https://praktiki.teithe.gr/crm/. Μαζί με αυτήν πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά και
όλα τα έντυπα που απαιτούνται από την αίτηση-δήλωση ως «συνημμένα».
«ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ» εκτυπωμένη και
υπογεγραμμένη, την οποία συμπληρώνετε μέσω του ΠΣ του ΓΠΑ ΕΣΠΑ,
ακολουθώντας το σύνδεσμο https://praktiki.teithe.gr/crm/. Μαζί με αυτήν πρέπει να
υποβληθούν υποχρεωτικά και όλα τα έντυπα που απαιτούνται από την αίτηση
μοριοδότησης ως «κριτήρια».
«ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» για προσωπικά δεδομένα (την προμηθεύεται ο
φοιτητής από την ιστοσελίδα praktiki.teithe.gr/Φοιτητές/Έντυπα)
«ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ», εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη
«ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ», εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη
«ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ»,
εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη

Βήμα 3:
Ο φοιτητής συμπληρώνει, υπογράφει και αποστέλλει με COURIER με χρέωση του
φοιτητή τα ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ έντυπα του Βήματος 2 , καθώς και μια φωτογραφία
ταυτότητας, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη.
Στον ταχυδρομικό φάκελο πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση
του φοιτητή, καθώς και η ένδειξη «Προς Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών
Συστημάτων, ΔΙΠΑΕ, Σίνδος, Τ.Θ. 141, ΤΚ. 57400, Γραφείο ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΑΣΚΗΣΗΣ, ΕΣΠΑ, υπόψιν κας Μπακάλη»

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν/αποσταλούν εξ αποστάσεως εντός
της προκαθορισμένης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η εμπρόθεσμη υποβολή
αποδεικνύεται με σφραγίδα ταχυδρομείου.
Στη συνέχεια, θα αναρτηθεί προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων, εφόσον
οι αιτήσεις ΠΑ είναι περισσότερες από τις διαθέσιμες θέσεις ΠΑ. Στην περίπτωση αυτή
θα ακολουθήσει περίοδος ενστάσεων πέντε (5) ημερολογιακών ημερών. Τις ενστάσεις
τις εξετάζει η ορισμένη από τη Συνέλευση του Τμήματος Επιτροπή Αξιολόγησης
Ενστάσεων του Τμήματος.

ΕΝΤΥΠΑ
Συνημμένα θα βρείτε τα επικαιροποιημένα έντυπα για τη διαδικασία τοποθέτησης
των
φοιτητών
στο
Χειμερινό
Εξάμηνο
2020. Παρακαλείσθε
να
χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ τα επισυναπτόμενα έντυπα κάθε εξάμηνο καθώς περιέχουν
βελτιώσεις και προσθήκες:
1. Δήλωση Ατομικών Στοιχείων Φοιτητή
2. Βεβαίωση Απασχόλησης & Ασφάλισης από τον Εργοδότη
3. Ενημερωτικό έντυπο Φοιτητή – Εργοδότη
4. Αίτηση Φοιτητή στη Γραμματεία ότι ο φοιτητής πληροί τις προϋποθέσεις.
5. Υπεύθυνη Δήλωση για προστασία προσωπικών Δεδομένων.
6. Δήλωση Μοριοδότησης ωφελούμενου – Φοιτητή για Πρακτική Άσκηση
7. Αίτηση Φορέα Απασχόλησης για Πρακτική Άσκηση Φοιτητών μέσω ΕΣΠΑ

Τα έντυπα αυτά μπορείτε να τα προμηθευτείτε και από την ιστοσελίδα, ακολουθώντας
το σύνδεσμο:
https://praktiki.teithe.gr/entypa-foithth/

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν ΠΑ στο Χειμερινό
Εξάμηνο 2020-2021 θα πρέπει να έχουν Τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα
Πειραιώς.
Επισημαίνεται ότι το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου-φοιτητή θα πρέπει να
εμφανίζεται πρώτο στην ενδεχόμενη λίστα συνδικαιούχων.

Δ.Ο.Υ.
Υπενθυμίζουμε ότι οι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν, ως αποδεικτικό του
Α.Φ.Μ. και της Δ.Ο.Υ. τους, το Εκκαθαριστικό Σημείωμα του Φορολογικού Έτους
2019 (εισοδήματα 2019) ή Φωτοτυπία της 1ης και 4ης σελ. του Ε1 του 2019, σε
περίπτωση που είναι προστατευόμενα μέλη.

ΑΤΛΑΣ
Σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να προηγείται η αντιστοίχιση στο Πληροφοριακό
Σύστημα ΑΤΛΑΣ προκειμένου να εκδοθεί η Σύμβαση Εργασίας Φοιτητή (για
περισσότερες πληροφορίες στο https://praktiki.teithe.gr)

ΕΡΓΑΝΗ
Σε συνέχεια ηλεκτρονικού μηνύματος της Διαχειριστικής Αρχής, στις 20-9-2019, σας
ενημερώνουμε ότι αρχής γενομένης από 1-10-2019 (σύμφωνα με το ΦΕΚ 2639/28-0620109, επισυναπτόμενο αρχείο), ο φορέας απασχόλησης είναι υποχρεωμένος να
αναγγείλει στο ΕΡΓΑΝΗ την έναρξη πρακτικής άσκησης του ασκούμενου φοιτητή
μέσω των Εντύπων Ε 3.5 ΟΑΕΔ και Ε 4 στην Επιθεώρηση Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.).

*Οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση το
χειμερινό εξάμηνο 2020-21 μέσω ΕΣΠΑ, καλούνται σε ενημέρωση την Τρίτη 29
Σεπτεμβρίου 2020 στις 18.00 στην αίθουσα 4 του zoom.

Από την επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

