
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: καθ. Β.Βουτσινάς 

 

 

Πάτρα, 04/09/2017 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές συμμετέχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 
2017, να προετοιμάσουν με δική τους ευθύνη, τα δικαιολογητικά-παραδοτέα που 
απαιτούνται για την ολοκλήρωση του προγράμματος. Πιο αναλυτικά, προκειμένου 
να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που ορίζονται κατά την περάτωση της Πρακτικής 
Άσκησης και να πραγματοποιηθεί η πληρωμή τους, οι φοιτητές θα  πρέπει να 
ετοιμάσουν τα ακόλουθα έντυπα: 

• Εντολή Πληρωμής, 

• Απόδειξη Είσπραξης, 

• Πινάκιο Αμοιβής, 

• Υπεύθυνη Δήλωση,  

• Πιστοποιητικό Γραμματείας Ενεργού Φοιτητή, 

• Ημερολόγιο Εργασιών Ασκούμενου [προσοχή: χρειάζεται υπογραφή & 
σφραγίδα από το φορέα], 

• Βεβαίωση για Φοιτητή από Φορέα - Πλήρους Απασχόλησης [προσοχή: 
χρειάζεται υπογραφή & σφραγίδα από το φορέα], 

• Δελτίο Αξιολόγησης Ασκούμενου από τον Επόπτη Φορέα 
Απασχόλησης [προσοχή: χρειάζεται υπογραφή & σφραγίδα από το φορέα], 

• Έκθεση Πεπραγμένων Ασκούμενου, 

• Δελτίο εισόδου Πρακτικής Άσκησης, αφού έχει υποβληθεί, εκτυπωθεί και 
υπογραφεί http://microdata.upatras.gr/, 

• Δελτίο Εξόδου Πρακτικής Άσκησης, αφού έχει υποβληθεί, εκτυπωθεί και 
υπογραφεί http://microdata.upatras.gr/, 

Τα έντυπα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του 
Πανεπιστημίου Πατρών.  

[https://praktiki.upatras.gr/node/196] 
 

http://microdata.upatras.gr/
http://microdata.upatras.gr/


 

Προσοχή: Οι υπογραφές και οι σφραγίδες του φορέα θα πρέπει να είναι 
πρωτότυπες ενώ δεν γίνονται αποδεκτά σαρωμένα έντυπα ή φωτοτυπίες. 

 
 
Τρόπος παράδοσης δικαιολογητικών:  Τα έντυπα θα πρέπει να προσκομιστούν στο 
γραφείο του Επιστημονικού Υπευθύνου, κ.Βουτσινά την Πέμπτη 07/09/2017 και τη 
Δευτέρα 11/09/2017 από τις 11:30 έως τις 13:30 σε κλειστό φάκελο με 
αναγραφόμενη την ένδειξη: «Δικαιολογητικά Περάτωσης Πρακτικής Άσκησης-
Ονοματεπώνυμο & ΑΜ φοιτητή: ...............».  

 
Παρατήρηση 1: Θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σελίδα http://apografi.upatras.gr/ με 
σκοπό να απογραφείτε στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής [προσοχή: Βασική προϋπόθεση 
για να πληρωθείτε] 

Παρατήρηση 2: Όποιος δεν έχει καταθέσει την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου 
Τράπεζας που να φαίνεται ότι είναι πρώτος/η δικαιούχος, θα πρέπει να την 
προσκομίσει. 

 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, να παρακολουθούν καθημερινά τις 

ανακοινώσεις που αναρτώνται στον ιστότοπο του τμήματος καθώς και στη σελίδα 

της Πρακτικής Άσκησης.   

 

*Για πληροφορίες, παρακαλούνται να στέλνουν μήνυμα στο misbilab@upatras.gr. 

 

 

Η Τριμελής Επιτροπή Προκήρυξης του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης 

για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 
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