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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚON ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ  
ΑΡΘΡ. 13 ΠΑΡ.1 Ν. 4589/2019 Ψαχνά, 19-5-2020 
     

 
Διεύθυνση:  Θέση Σκληρό Προς: - Φορείς – Επιχειρήσεις που έχουν  
Τ.Κ. - Πόλη:  344 00 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ     συμβληθεί για Πρακτική άσκηση 
Πληροφορίες: Κ. Παπαδόπουλος     φοιτητών του πρώην ΤΕΙ Στερεάς  
Τηλέφωνο: 2228099701, 708     Ελλάδας 
Φαξ: 2228023766  - Φοιτητές που διεξάγουν πρακτική  
e-mail: konspap@uoa.gr     άσκηση 
 
Θέμα: Ενέργειες για παράταση συμβάσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών που 

διακόπηκαν / ανεστάλησαν λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό  

Σχετ.:  
 
1. Ενέργειες Φορέων Πρακτικής Άσκησης 
Καλούνται οι φορείς που απασχολούν φοιτητές του πρώην Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με 
χρηματοδότηση μέσω ΟΑΕΔ, οι οποίες διεκόπησαν για λόγους ανωτέρας βίας με βάση τις σχετικές 
αποφάσεις της κυβέρνησης για την προστασία της δημόσιας υγείας, να μας υποβάλλουν αίτημα 
παράτασης ή συνέχισης της πρακτικής άσκησης, ώστε να συμπληρωθεί η εξάμηνη διάρκεια 
πρακτικής άσκησης. Συγκεκριμένα: 
α) Στην περίπτωση που η συμβατική ημερομηνία λήξης της πρακτικής άσκησης του φοιτητή ήταν 
προ της 11ης Μαΐου, καλούνται οι επιχειρήσεις να μας στείλουν συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο το έντυπο του αρχείου «Αίτημα ΦΟΡΕΑ Συμπληρωματικής Σύμβασης Πρακτικής 
Άσκησης.doc». 
β) Στην περίπτωση που η συμβατική ημερομηνία λήξης της πρακτικής άσκησης του φοιτητή ήταν 
μετά της 11ης Μαΐου, καλούνται οι επιχειρήσεις να μας στείλουν συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο το έντυπο του αρχείου «Αίτημα ΦΟΡΕΑ Παράτασης Σύμβασης Πρακτικής 
Άσκησης.doc». 
 
Παρακαλούνται οι φορείς όπως στείλουν το ανωτέρω έγγραφο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
στον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης του προγράμματος σπουδών που παρακολουθεί ο φοιτητής, 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
  

https://www.core.uoa.gr/fileadmin/depts/core.uoa.gr/www/uploads/Aitima_FOREA_Sympliromatikis_Symbasis_Praktikis_fskisis.docx
https://www.core.uoa.gr/fileadmin/depts/core.uoa.gr/www/uploads/Aitima_FOREA_Sympliromatikis_Symbasis_Praktikis_fskisis.docx
https://www.core.uoa.gr/fileadmin/depts/core.uoa.gr/www/uploads/Aitima_FOREA_Paratasis_Symbasis_Praktikis_askisis.docx
https://www.core.uoa.gr/fileadmin/depts/core.uoa.gr/www/uploads/Aitima_FOREA_Paratasis_Symbasis_Praktikis_askisis.docx
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Πρόγραμμα σπουδών 
Υπεύθυνος Πρακτικής 

Άσκησης 
Διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου 
Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής 

Αναστάσιος 
Οικονομόπουλος 

anoikono@uoa.gr 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Χαράλαμπος Ηλίας cilias@uoa.gr 
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μαρία Κούκου mkoukou@uoa.gr 
Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. Μιχαήλ Σκαρπέτης miskarpetis@uoa.gr 
Μηχανικών Τεχνολογίας 
Αεροσκαφών Τ.Ε. 

Αντώνιος 
Χατζηευφραιμίδης 

ahatzie@uoa.gr  

 
Στη συνέχεια θα εκδοθεί απόφαση του Συμβουλίου Ένταξης του Ε.Κ.Π.Α., η οποία θα επέχει θέση 
τροποποίησης / παράτασης της υφιστάμενης σύμβασης πρακτικής άσκησης. 
 
Επισημαίνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής του σχετικού εγγράφου μέσω 
της εφαρμογής της ψηφιακής πύλης gov.gr «Υπεύθυνη Δήλωση». Το έγγραφο απευθύνεται στο 
Συμβούλιο Ένταξης Ε.Κ.Π.Α. και στο κείμενο της δήλωσης θα πρέπει να αναγράφονται οι 
πληροφορίες που περιλαμβάνουν τα ανωτέρω υποδείγματα, κατά περίπτωση. 
 
2. Ενέργειες φοιτητών που εκπονούν Πρακτική Άσκηση 
Καλούνται οι φοιτητές του πρώην Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας που εκπονούν πρακτική άσκηση με 
χρηματοδότηση μέσω ΟΑΕΔ, η οποία διακόπηκε για λόγους ανωτέρας βίας με βάση τις σχετικές 
αποφάσεις της κυβέρνησης για την προστασία της δημόσιας υγείας να μας υποβάλλουν αίτημα 
παράτασης ή συνέχισης της πρακτικής άσκησης, ώστε να συμπληρωθεί η εξάμηνη διάρκεια 
πρακτικής άσκησης. Συγκεκριμένα: 
α) Στην περίπτωση που η συμβατική ημερομηνία λήξης της πρακτικής άσκησης ήταν προ της 11ης 
Μαΐου, καλούνται οι φοιτητές να μας στείλουν συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο του 
αρχείου «αίτημα φοιτητή συμπληρωματική σύμβαση.doc». 
β) Στην περίπτωση που η συμβατική ημερομηνία λήξης της πρακτικής άσκησης ήταν μετά της 11ης 
Μαΐου, καλούνται οι επιχειρήσεις να μας στείλουν συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο 
του αρχείου «αίτημα φοιτητή παράτασης σύμβασης.doc». 
 
Προσοχή: Πριν τη συμπλήρωση της ανωτέρω δήλωσης θα πρέπει οι φοιτητές να προβούν σε 
συνεννόηση με τους φορείς που εκπονούν την πρακτική τους άσκηση, ώστε τα χρονικά 
διαστήματα που θα δηλώσουν να είναι αποδεκτά από τους φορείς. 
 
Παρακαλούνται οι φοιτητές όπως στείλουν το ανωτέρω έγγραφο μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης του προγράμματος σπουδών που 
παρακολουθούν, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
 
  

mailto:anoikono@uoa.gr
mailto:cilias@uoa.gr
mailto:mkoukou@uoa.gr
mailto:miskarpetis@uoa.gr
mailto:ahatzie@uoa.gr
https://www.core.uoa.gr/fileadmin/depts/core.uoa.gr/www/uploads/aitima_foititi_sympliromatiki_symbasi.doc
https://www.core.uoa.gr/fileadmin/depts/core.uoa.gr/www/uploads/aitima_foititi_paratasi_symbasis.doc
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Στη συνέχεια θα εκδοθεί απόφαση του Συμβουλίου Ένταξης του Ε.Κ.Π.Α., η οποία θα επέχει θέση 
τροποποίησης / παράτασης της υφιστάμενης σύμβασης πρακτικής άσκησης. 
 
Επισημαίνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής του σχετικού εγγράφου μέσω 
της εφαρμογής της ψηφιακής πύλης gov.gr «Υπεύθυνη Δήλωση». Το έγγραφο απευθύνεται στο 
Συμβούλιο Ένταξης Ε.Κ.Π.Α. και στο κείμενο της δήλωσης θα πρέπει να αναγράφονται οι 
πληροφορίες που περιλαμβάνουν τα ανωτέρω υποδείγματα, κατά περίπτωση. 
 
 
 Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης 
 
 
 
 
 Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος 
 Καθηγητής 
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