
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021 

  

Έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΟΑΕΔ Χειμ. Εξαμήνου 2020-21 

1η Νοεμβρίου 2020 

Υποβολή Αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών 

1 έως 9 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) 

  

Πρακτική Άσκηση μέσω ΟΑΕΔ 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά  

1.         Αίτηση  

2.         Βεβαίωση Φορέα Απασχόλησης (Φ.Α.) για πρακτική άσκηση Φοιτητή 

3.         Ειδική Σύμβαση Εργασίας σε 4 αντίτυπα συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη 

από τον φοιτητή και τον Φορέα Απασχόλησης (υπογραφή ΚΑΙ σφραγίδα)  

4.         Δήλωση Ατομικών Στοιχείων 

5.        Μία (1) Φωτογραφία για το Βιβλιάριο Πρακτικής τύπου ταυτότητας, 

ασπρόμαυρη ή έγχρωμη 

  

 

 



Υποβολή Δικαιολογητικών  

Βήμα 1: Αποστέλλεται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο e-mail:   praktiki_accis@the.ihu.gr  

α) η αίτηση σκαναρισμένη, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον φοιτητή  

β) η Βεβαίωση του Φορέα Απασχόλησης, υπογεγραμμένη και με σφραγίδα από τον 

Φ.Α.  

  

Βήμα 2: Αποστέλλονται με COURIER με χρέωση του αποστολέα φοιτητή 

α) τα 4 αντίτυπα της Ειδικής Σύμβασης Εργασίας  

β) Δήλωση Ατομικών Στοιχείων 

γ) φωτογραφία 

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, 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. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, επιστρέφονται με COURIER με χρέωση του 

παραλήπτη φοιτητή 

-         Βεβαίωση της Γραμματείας ότι ο φοιτητής πληροί τις προϋποθέσεις για 

πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (για τον εργοδότη) 

-          2 αντίτυπα της  Ειδικής Σύμβασης Εργασίας (μία για τον εργοδότη και μία 

για το αρχείο του φοιτητή) 

-          Βιβλιάριο Πρακτικής (πρέπει να συμπληρώνεται από τον φοιτητή καθ’ όλη 

τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης) 

  

 

 

 



 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ 

* Όλα τα έντυπα για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης είναι αναρτημένα στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος καθώς και στο MOODLE, υπό τον τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΑΣΚΗΣΗ ΑΤΕΙ-Θ.  

 ** Όλα τα στάδια της διαδικασίας θα ολοκληρωθούν εντός των προκαθορισμένων 

ημερομηνιών. ΔΕ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ. 

           

           

      Από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης 

  

 


