
Πρακτική άσκηση 2018

Διαδικασία αίτησης 



Απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να έχετε.

• Έντυπο Απόδοσης ΑΦΜ (Από τη Δ.Ο.Υ.)

• Βεβαίωση απογραφής  Ασφαλισμένου από ΙΚΑ (ΕΦΚΑ)

• Πρώτη σελίδα βιβλιαρίου Τράπεζας με το όνομά σας και τον αριθμό 
ΙΒΑΝ ευανάγνωστο.

Όλα τα παραπάνω τα θέλουμε και σε ηλεκτρονική μορφή (Καλύτερα 
μορφή PDF ) από Scanner ή camera κινητού με την προϋπόθεση να  
είναι ευανάγνωστα.

Τα αρχεία αυτά θα τα ανεβάσετε στην πλατφόρμα κατά την 
καταχώριση των στοιχείων πρόσληψης.



Συμπλήρωση στοιχείων βιογραφικού και 
στοιχείων πρόσληψης.
• Είναι σημαντικό να συμπληρώσετε όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να 

ελέγξετε την ορθότητα τους κατά την υποβολή της αίτησής σας.

• Δεν είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία από την 
αρχή, θα έχετε τη δυνατότητα να τα συμπληρώσετε ή και να τα 
διορθώσετε οποιαδήποτε στιγμή μέχρι την υπογραφή της σύμβασής 
σας. Από εκεί και μετά θα πρέπει να ενημερώσετε τον υπεύθυνο για 
οποιαδήποτε αλλαγή.

Αν δεν έχετε συμπληρώσει αυτά τα στοιχεία σωστά ΔΕ μπορείτε να 
ξεκινήσετε την πρακτική σας διότι δε θα μπορεί να εκδοθεί η 

σύμβασή σας. 



Τι πληροφορίες χρειάζεται να εισάγετε.
Κατά την καταχώριση της αίτησης και των στοιχείων πρόσληψης θα 
χρειαστεί να εισάγετε μεταξύ άλλων και τα παρακάτω στοιχεία σας.

• Αριθμό Μητρώου Φοιτητή και Εξάμηνο φοίτησης

• Στοιχεία μόνιμης κατοικίας (Ταχ. Διεύθυνση,Δήμος,Τ.Κ.)

• Αριθμό Ταυτότητας

• ΑΜΑ,ΑΜΚΑ (Αναγράφονται στη βεβαίωση απογραφής ΙΚΑ)

• ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. (θα τα βρείτε στο έντυπο απόδοσης ΑΦΜ)

• ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού (Συνήθως αναγράφεται στο βιβλιάριο 
καταθέσεων αλλά μπορείτε να το ζητήσετε και από την τράπεζά σας

• Τηλέφωνο και email (δώστε αυτά στα οποία μπορούμε να σας 
βρούμε )



Πως κάνατε την αίτηση

Στη σελίδα του γραφείου Πρακτικής Άσκησης  praktiki.uop.gr 

κάντε είσοδο στο σύστημα με τους κωδικούς σας.

Αναλυτικές  οδηγίες θα βρείτε στο πλαίσιο 
«Διοίκηση» στην ίδια σελίδα



Ενέργειες φοιτητή
Σιγουρευτείτε ότι τα 

στοιχεία που εισάγετε 
είναι πλήρη και 

σωστά.!!!

Πρέπει να υπογράψουν όλοι: Φοιτητής ,Φορέας ,Τμηματικός 
Υπεύθυνος, ΕΛΚΕ και να επιστραφεί στο Τμήμα !!!

Αναμονή για έγκριση 
από τον Τμηματικό 

Υπέυθυνο

!!! Πρέπει να μπει ο 
φορέας στο praktiki.uop.gr

Είσοδος στο 
praktiki.uop.gr
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Ανάγνωση 
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πρακτικής άσκησης
Υποβολή αίτησης

Έγκριση αίτησης 
από τον 

Τμηματικό 
υπεύθυνο

Αναζήτηση 
διαθέσιμων θέσεων 

και επιλογή τους 
(μέχρι 3)

Εξέταση και 
έγκριση αιτήσεων 

θέσεων από φορείς

Οριστικοποίηση 
Αποδοχής από 

φοιτητή της θέσης 
επιλογής του

Συμπλήρωση 
λοιπών στοιχείων 

και ανέβασμα 
δικαιολογητικών

Ανάθεση , έκδοση 
και εκτύπωση  

σύμβασης

Υπογραφή 
συμβάσης

Θέση υπό 
διενέργεια

Με τη λήξη 
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Επιστροφή στο Τμήμα των συμβάσεων και των 
τριών εντύπων: Βεβαίωση Πραγματοποίησης, 

Έκθεση φοιτητή , Αξιολόγηση Π.Α. πλήρως 
συμπληρωμένων με ορθά στοιχεία. 



ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Οι διαδικασίες που βρίσκονται στο κόκκινο πλαίσιο είναι απαραίτητο 
να έχουν ολοκληρωθεί πριν από  την ημερομηνία έναρξης της 
Πρακτικής Άσκησης. 

Ειδικότερα στη Φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων πρόσληψης: 

• Τα στοιχεία αυτά δεν είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν για να επιλέξετε θέσεις εργασίας, 
αλλά συνίσταται να τα συμπληρώσετε αμέσως μετά την έγκριση της αίτησης σας από μέρους 
του Τμηματικού υπευθύνου.

• Έλλειψη ή λανθασμένη συμπλήρωσή τους δεν θα σας επιτρέψει να προχωρήσετε στην 
εκπόνηση Π.Α. πάρα την δυνατότητα που θα έχετε να αποδεχθείτε τη θέση επιλογής σας στο 
σύστημα. Τα πεδία σημειωμένα με κόκκινο αστέρι στη φόρμα είναι υποχρεωτικά.

• Μην ξεχνάτε ότι εάν δεν έχετε πάρει την έγκριση του ΕΛΚΕ  για την οποία τα παραπάνω είναι 
απαραίτητα ΔΕΝ μπορείτε να ενταχθείτε στο έργο της Πρακτικής Άσκησης. 


