
 
 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ 
Αρ. πρωτ ...................... 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ 
του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας που πληρούν τις προϋποθέσεις για να 
πραγματοποιήσουν Πρακτική  μέσω ΕΣΠΑ (Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών»  με κωδικό ΟΠΣ 
(MIS) 5184403), να υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με τα παρακάτω: 
 
Υποβολή αιτήσεων από την Δευτέρα 6/3/2023 έως και την Παρασκευή 17/3/2023 και 
ώρα 23:59. Όσες αιτήσεις είναι εκπρόθεσμες θα απορρίπτονται 
 
Οι αιτήσεις ΕΣΠΑ μαζί με τα συνημμένα τους (διαθέσιμες θέσεις 12) υποβάλλονται 
αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://eprotocol.uoa.gr/aitisi/praktikiaskisiespa/ 
Σε περίπτωση που η κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών δε γίνει στην 
ηλεκτρονική διεύθυνσηhttps://eprotocol.uoa.gr/aitisi/praktikiaskisiespa/οι αιτήσεις δεν 
θα γίνονται δεκτές. 
 
Βήματα υποβολής της αίτησης: 
 https://eprotocol.uoa.gr/aitisi/praktikiaskisiespa/ 
 Σύνδεση με τους κωδικούς taxisnet 
 Νέα αίτηση 
 Α. Αιτήσεις για Φοιτητικά Θέματα ->15. Αίτηση για συμμετοχή στην Πρακτική 

Άσκηση 
 Προς: (ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ από την ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΙΣΤΑ) Προσοχή! Θα πρέπει να 

επιλέξετε τη σωστή Γραμματεία του τμήματος όπου ανήκετε 

 Εφόσον συμπληρωθούν τα στοιχεία σας  παρακαλώ επιλέξτε το Είδος Πρακτικής * 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΥΜΑΝΣΗ: ΟΤΑΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΜΕΝΗ ΣΤO ΜΑΙΛ gpateiste@uoa.gr 

 
Στο φάκελο λοιπά δικαιολογητικά θα επισυνάψετε: 

1.   βεβαίωση του φορέα απασχόλησης (επισυνάπτεται) 
1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης εφόσον ανήκει σε τρίτεκνη, 

πολύτεκνη, μονογονεϊκή οικογένεια ή κάποιος από τους γονείς έχει 
αποβιώσει.  

3.  Πιστοποιητικό ΑΜΕΑ (εφόσον υπάρχει) 
4.  Υπογεγραμμένη Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 105 (επισυνάπτεται) 

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία των αιτήσεων 
 Το πρακτικό επιτροπής πρακτικής άσκησης με τους προσωρινούς πίνακες 

πρωτοκολλείται από τη γραμματεία, αναρτάται στην ιστοσελίδα του τμήματος και 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://praktiki.teiste.gr/?cat=117 

0001005744

ΕΚΠΑ 02/03/2023
Α. Π.: Εισερχ. 19036
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 Αναμονή 5 εργάσιμες ημέρες για τυχόν ενστάσεις. 
Εάν δεν υπάρχουν ενστάσεις πρωτοκολλείται το  πρακτικό με τους τελικούς πίνακες, 
αναρτάται στην ιστοσελίδα του τμήματος και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://praktiki.teiste.gr/?cat=117και στη συνέχεια προωθείται στο Συμβούλιο 
Ένταξης για έγκριση.  
Εάν υπάρχουν ενστάσεις, η τριμελή επιτροπή ενστάσεων που έχει οριστεί από το 
Συμβούλιο Ένταξης συνεδριάζει, εξετάζει τις ενστάσεις και στη συνέχεια 
διαμορφώνεται ο τελικός πίνακας και προωθείται για έγκριση στο Συμβούλιο 
Ένταξης.  

Χρήσιμες διευθύνσεις 

 Πληροφορίες σχετικά με την έναρξη της πρακτικής άσκησης -  δικαιώματα – 
υποχρεώσεις -  αποζημίωση -  ασφάλιση  
https://praktiki.teiste.gr/?page_id=17231 

 Πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες θέσεις ΕΣΠΑ, Προσωρινούς – Τελικούς 
Πίνακες 
https://praktiki.teiste.gr/?cat=117 

 Πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής φοιτητών 
https://praktiki.teiste.gr/?p=16221 

 Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ενστάσεων 
https://praktiki.teiste.gr/?p=16224 

 
Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης  

του Προγράμματος Σπουδών Μηχανικών Αυτοματισμού  ΤΕ 
Σκαρπέτης Μιχαήλ 
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Επωνυμία Φορέα Απασχόλησης    

………………………………………..…… 

…………………………………………….. 

      ΠΡΟΣ  

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ 

ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  

Ο/Η υπογεγραμμένος/η ……...……………………………………………………………….. νόμιμος 

εκπρόσωπος της Επιχείρησης / Υπηρεσίας (Φορέας Απασχόλησης) με στοιχεία: 

Επωνυμία  

Αντικείμενο Εργασιών  

Διεύθυνση Οδός : 

Τ.Κ.:                                  Πόλη: 

Τηλέφωνο/Φαξ  

E-mail  

Υπεύθυνος του Φορέα για την 

επίβλεψη της Πρακτικής Άσκησης 

Ονοματεπώνυμο : 

Βασικό Πτυχίο : 

Τηλέφωνο 

δηλώνω ότι δεχόμαστε τον/την φοιτητή/τρια…………….……….……………………………..…   του 

Τμήματός σας προκειμένου να πραγματοποιήσει την Πρακτική του/της Άσκηση (ΠΑ). 

 

Τα αντικείμενα, στα οποία θα ασκηθεί-εκπαιδευτεί ο/η Φοιτητής-τρια, κατά τη διάρκεια της 

Πρακτικής του άσκησης, θα είναι: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Επιθυμώ η χρηματοδότηση της ΠΑ  από το ΕΣΠΑ 

 

 

Ο/Η    ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ 

 

 
 

                                                                          Υπογραφή και σφραγίδα 

Ημερομηνία ……./……/……….  

 



 

 

 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

:  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3)
, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Βρίσκομαι στο 8
Ο
 τυπικό εξάμηνο σπουδών μου και πληρώ τις προϋποθέσεις για έναρξη πρακτικής 

άσκησης.  

Τα μαθήματα που οφείλω είναι: 

ΚΑΝΕΝΑ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
Ημερομηνία:  …………/……………/  23 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
 
 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 

δηλούσα. Download from Diorismos.gr 




