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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

  

Διαδικασία για την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ 

Με μειωμένη διάρκεια 

  

  
Σύμφωνα με την 42/Θ3/18.1.2021 Απόφαση του Τμήματός σας που επισυνάπτεται, οι φοιτητές που 
ξεκίνησαν πρακτική το εαρινό εξάμηνο 2019-2020 και είναι σε αναστολή από 6/11/2020 και δεν 
συνέχισαν εξ αποστάσεως μπορούν να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση με μειωμένη διάρκεια 
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. Οι φοιτητές που θα 
κάνουν χρήση του δικαιώματος αυτού θα λάβουν αποζημίωση αντίστοιχη με το χρονικό διάστημα 
υλοποίησης της πρακτικής. 
  
  

Για την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) και το αργότερο έως  3/3/2021 ο 

φοιτητής υποχρεωτικά και προκειμένου να αποζημιωθεί: 

  

1.    Καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματός του 

o   Βιβλίο ΠΑ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από ασκούμενο, φορέα και επόπτη 

εκπαιδευτικό (σύμφωνα με τις οδηγίες του Τμήματος). 

Αποτελεί προϋπόθεση για την αποζημίωση. Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία σας για οδηγίες. Το βιβλίο 

κατατίθεται απευθείας στη Γραμματεία και είναι ευθύνη του φοιτητή να το καταθέσει έγκαιρα στο Τμήμα του. 

  

2.    Καταθέτει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης: 

o   Υπεύθυνη δήλωση για την αποδοχή της ολοκλήρωσης και την μειωμένη αποζημίωση. 

(επισυναπτόμενο Νο 1) 

o   Βεβαίωση ολοκλήρωσης από τον φορέα απασχόλησης στην οποία αναγράφεται το διάστημα 

υλοποίησης ΠΑ (επισυναπτόμενο Νο 2) 

o   Αποδεικτικό ασφάλισης για το χρονικό διάστημα υλοποίησης της πρακτικής δηλαδή έως 

6/11/2020 (δεν αφορά τις θέσεις εντός Ιδρύματος και τις θέσεις δημοσίου που ασφαλίζονται από 

το ΕΣΠΑ) – από το λογιστήριο 

o   Έντυπα Ε3.5 έναρξης/λήξης πρακτικής άσκησης (ΕΡΓΑΝΗ) – από το λογιστήριο 

o   Έκθεση πεπραγμένων της ΠΑ  (επισυναπτόμενα Νο 3) 

o   Δυο ερωτηματολόγια για την Αξιολόγηση της ΠΑ συμπληρωμένα από τον φορέα απασχόλησης 

και τον φοιτητή (επισυναπτόμενα Νο 4) 

o   Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη, ΜΟΝΟ για τους φοιτητές που πραγματοποίησαν την ΠΑ 

στον ιδιωτικό τομέα  (επισυναπτόμενο Νο 5) 

o   Πρωτότυπες μηνιαίες βεβαιώσεις πραγματοποίησης, μόνο για τους φοιτητές που τις έστελναν 

ηλεκτρονικά. 

  

3.       Υποβάλλει ηλεκτρονικά το απογραφικό δελτίο εξόδου (κάθε φοιτητής θα λάβει σχετικό email 

με τη λήξη της ΠΑ). 

  

Επισυνάπτονται τα έντυπα ολοκλήρωσης 

  



Προσοχή! Τα έντυπα ολοκλήρωσης που αφορούν το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα αποσταλούν πρωτότυπα (όχι 

με email) με courier στην παρακάτω διεύθυνση, θα αναγράφουν στο φάκελο τα στοιχεία και το Τμήμα του φοιτητή: 

Προς: Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 

Εσταυρωμένος, 71410 

Ηράκλειο Κρήτης 

Υπόψη: Σταυροπούλου (2810379472) 

  

Η αποζημίωση από το ΕΣΠΑ θα καταβληθεί με τη συγκέντρωση όλων των παραπάνω, 

συμπεριλαμβανομένου και του βιβλίου πρακτικής. 
  

 

 


