
 
 

 

Κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ πρακτικισ ςασ άςκθςθσ   το χειμερινό εξάμθνο 2018-19 μζςω του 

Ρρογράμματοσ ΕΣΡΑ 2014-2020, υποχρεοφςτε να προςκομίςετε τα ακόλουκα 

δικαιολογθτικά: 

1) Βεβαίωςθ ολοκλιρωςθσ πρακτικισ άςκθςθσ φοιτθτϊν από τον υπεφκυνο του  

φορζα απαςχόλθςθσ (με ςφραγίδα και υπογραφι) – επιςυνάπτεται ςτο μαιλ που ςασ ζχει 

αποςταλεί 

(Εισ διπλοφν γιατί κατατίκεται και ςτθν γραμματεία του τμιματοσ) 

2) Αποδεικτικά θλεκτρονικϊν παραςτατικϊν πλθρωμισ από τον φορζα απαςχόλθςθσ 

3) Μθχανογραφθμζνθ καρτζλα ζνςθμων (τθν παραλαμβάνεται από το ΙΚΑ).  

Σε περίπτωςθ που λείπουν θμζρεσ αςφάλιςθσ από τθν μθχανογραφθμζνθ καρτζλα 

ενςιμων, προςκομίηεται και βεβαίωςθ εργοδότθ ζνςθμων για τισ θμζρεσ αυτζσ 

(Εισ διπλοφν γιατί κατατίκεται και ςτθν γραμματεία του τμιματοσ) 

4)ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

Βιμα1: 

Συμπλιρωςθ του ερωτθματολόγιου αξιολόγθςθσ πρακτικισ άςκθςθσ από το  

φοιτθτι ςτο ςφνδεςμο: 

https://praktiki-survey.teiste.gr/erwthmatologia/ 

Το ερωτθματολόγιο του φοιτθτι εφόςον ςυμπλθρωκεί και εκτυπωκεί, ςτθ  

ςυνζχεια να υπογράφεται. 

Ρροςοχι! Κατά τθ ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου αξιολόγθςθσ πρακτικισ  

άςκθςθσ φοιτθτι κα ςασ εμφανιςτεί o ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΕΑ. Τον κωδικό κα πρζπει  

να τον δϊςετε ςτο φορζα απαςχόλθςθσ  ςασ ϊςτε ο ίδιοσ να ςασ αξιολογιςει. 

Βιμα2: 

Ενθμζρωςθ του φορζα ςασ και ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολόγιου αξιολόγθςθσ  

πρακτικισ άςκθςθσ από το φορζα ςτο ςφνδεςμο: 

https://praktiki-survey.teiste.gr/erwthmatologia/ 

εφόςον ςυμπλθρωκεί και εκτυπωκεί, ςτθ ςυνζχεια να υπογράφεται και να  



 
 

ςφραγίηεται. 

5) ΑΡΟΓΑΦΙΚΟ ΕΞΟΔΟΥ 

Για τθν ςυμπλιρωςι του ανατρζξτε ςτθν ιςτοςελίδα praktiki.teiste.gr και ςυγκεκριμζνα 

ςτθν καρτζλα ΑΡΟΓΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ->Απογραφικό Δελτίο Εξόδου. Δεν χρειάηεται να 

προςκομίςει ο φοιτθτισ/τρια ςε εκτυπωμζνθ μορφι το Απογραφικό Δελτίο Εξόδου. Η 

υποβολι του φαίνεται μζςα από το Ρλθροφοριακό ςφςτθμα που διακζτει το Γραφείο 

Ρρακτικισ Άςκθςθσ του πρϊθν ΤΕΙ Στερεάσ Ελλάδασ. 

 

Διευκρίνιςθ: Η γραμματεία του τμιματοσ που ανικετε ηθτάει να προςκομίςετε και το 

βιβλίο πρακτικισ άςκθςθσ. 

 

Πλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά κα πρζπει  να τα κατακζςετε πρωτότυπα ςτο  

γραφείο πρακτικισ άςκθςθσ ςτθ Λαμία . 

Εναλλακτικά μπορείτε να ςτείλετε φάκελο είτε με courier  είτε ταχυδρομικϊσ ςυςτθμζνο 

ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ:  

Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ 

Γραφείο πρακτικισ άςκθςθσ πρϊθν ΤΕΙ Στερεάσ Ελλάδασ-  

3ο χλμ.Ρ.Ε.Ο.Λαμίασ – Ακθνϊν, Τ.Κ. 35100 

Υπόψθν κ.Μπαρτςϊκα Βεατρίκθ- Τθλ. 2231060197 

 

 

ΕΚ ΤΟΥ ΓΑΦΕΙΟΥ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  

Με εκτίμθςθ 

Β. Μπαρτςϊκα 


