ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ – 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Η επιτροπή πρακτικής άσκησης παρέλαβε αιτήσεις με επιλεγμένο φορέα από τους
παρακάτω σπουδαστές/σπουδάστριες (οι οποίοι είχαν κάνει αίτηση αρχικά χωρίς
επιλεγμένο φορέα):
1. Κουκούμη Χρήστο (α.π. 506/17-3-2015)
2. Πόποβιτς Ισίδωρο (α.π. 464/12-3-2015)
3. Τόγκου Παρθένα (α.π. 373/6-3-2015)
Επιπλέον, η επιτροπή πρακτικής άσκησης παρέλαβε αίτηση χωρίς επιλεγμένο φορέα
από το φοιτητή: Τσώνη Ιωάννη (α.π. 516/18-3-2015)
Επίσης, η επιτροπή πρακτικής άσκησης έλαβε έγγραφο μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου από το φοιτητή Δαμιανάκο Αλέξανδρο (βλέπε συνημμένο έγγραφο 1),
με το οποίο ζητά την ακύρωση της συνεργασίας του με τον φορέα Οικονομοτεχνική
Seminars. Παράλληλα ο φοιτητής επέλεξε νέο φορέα. Παρομοίως, η φοιτήτρια
Μουρσέλ Αϊλήν (βλέπε συνημμένο έγγραφο 2)ζητά την ακύρωση της συνεργασίας
της με τον φορέα Vodafone (Ξάνθη). Ως εκ τούτου υπάρχουν δύο θέσεις από το έργο
πρακτικής άσκησης του ΕΣΠΑ που απομένουν να πληρωθούν από νέο φοιτητή.
Η επιτροπή πρακτικής άσκησης, αφού έλαβε υπόψη της τις αιτήσεις πρακτικής
άσκησης των ενδιαφερομένων σπουδαστών για την διεξαγωγή της πρακτικής
άσκησης στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα, το γεγονός ότι ένας (1) συνολικά
σπουδαστής/σπουδάστρια θα συνχρηματοδοτηθεί από το έργο Πρακτικής Άσκησης,
κατέταξε σε αξιολογική σειρά τους σπουδαστές/σπουδάστριες που έχουν ήδη επιλέξει
φορέα απασχόλησης με βάση τη γενική τους βαθμολογία (Πρακτικό Νο.2
Επιστημονικής Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης), όπως παρακάτω:
Α/
Α
1.
2.
3.
4.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

Πόποβιτς Ισίδωρος
Κουκούμης Χρήστος
Δαμιανάκος Αλέξανδρος
Τόγκου Παρθένα

Παναγιώτης
Ευάγγελος
Παύλος
Αντώνιος

ΕΞ.
10
15
19
13

ΑΜ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

2835
1884
1405
2185

6,06
5,89
5,84
5,63

Με βάση λοιπόν όλα τα παραπάνω η Επιτροπή ΕΓΚΡΙΝΕΙ τις αιτήσεις πρακτικής
άσκησης και τοποθετεί τους σπουδαστές/σπουδάστριες για πρακτική άσκηση για την
χρονική περίοδο
14/04/2015 έως 13/10/2015 (εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά) σύμφωνα με
τον παρακάτω πίνακα (στο έργο πρακτικής άσκησης του ΕΣΠΑ θα συμμετάσχουν οι
σπουδαστές που στην αντίστοιχη στήλη αναφέρεται «ΝΑΙ»):
Α/
Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πόποβιτς Ισίδωρος

ΑΜ

2835

Έργο
Πρακτικής
Άσκησης
ΕΣΠΑ
ΝΑΙ

ΦΟΡΕΑΣ

Γκλόμπο
Τεχνολογική

ΕΠΟΠΤΗΣ

Λαλλάς

2.

Κουκούμης Χρήστος

1884

ΝΑΙ

3.

Δαμιανάκος Αλέξανδρος
* (1/4//2015 –
30/9/2015)
Τόγκου Παρθένα

1405

ΟΧΙ

Πληροφορική
ΑΕ, Χαλάνδρι
Αττικής
Globitel ΑΕ,
Αθήνα
ΟΤΕ, Αθήνα

2185

ΟΧΙ

ΔΕΥΑ Κοζάνης

4.

Φούρλας
Λάμψας
Ιακωβίδης

Οι σπουδαστές που σημειώνονται με «*» δεν μπορούν να συμμετέχουν στο έργο
Πρακτικής Άσκησης, γιατί οι εμπλεκόμενοι φορείς δεν αποδέχονται τη συνεργασία
μέσω του έργου Πρακτικής Άσκησης, αλλά μόνο μέσω ΟΑΕΔ.
Οι σπουδαστές/σπουδάστριες θα πρέπει να προσέλθουν άμεσα στη Γραμματεία του
Τμήματος για να παραλάβουν το βιβλίο πρακτικής άσκησης και το έγγραφο
τοποθέτησης. Οι σπουδαστές, εφ’ όσον είναι δυνατό, να προσκομίσουν τις συμβάσεις
τους υπογεγραμμένες από τους ίδιους και από τους φορείς τους. Διαφορετικά θα
πρέπει να τις αποστείλουν άμεσα με το ταχυδρομείο ή με άλλο τρόπο. Οι φοιτητές
που θα συμμετέχουν στο έργο πρακτικής άσκησης του ΕΣΠΑ θα αφήσουν τις
συμβάσεις τους στη Γραμματεία για τις υπόλοιπες υπογραφές και θα τις παραλάβουν
στις επόμενες ημέρες. Οι σπουδαστές που μετέχουν στο έργο Πρακτικής Άσκησης
του ΕΣΠΑ θα πρέπει να προσκομίσουν την Ειδική Σύμβαση Εργασίας για το έργο
Πρακτικής Άσκησης (η οποία έχει αναρτηθεί στο site του Τμήματος στο
http://www.inf.teilam.gr/gr/files/eid_symb_prakt_23032012.pdf) σε πέντε (5)
αντίτυπα τυπωμένα μπρος - πίσω, ενώ οι υπόλοιποι που δεν συμμετέχουν στο έργο
(τις απλές συμβάσεις που δεν αναφέρονται στο έργο) σε τρία (3) αντίτυπα
(http://www.inf.teilam.gr/gr/files/symbash_praktikhs.pdf). Όλα τα αντίτυπα πρέπει
να είναι υπογεγραμμένα κανονικά και όχι φωτοαντίγραφα του ενός. Η συμμετοχή του
φορέα που πρέπει να αναγράφεται στη σύμβαση για το ΕΣΠΑ πρέπει να είναι
τουλάχιστον 176,60€ για τους σπουδαστές που είναι 25 ετών και λιγότερο, ενώ για
αυτούς που είναι πάνω από 25 ετών τουλάχιστον 243,60€.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Δρ. Κωνσταντίνος Αντωνής
Επίκουρος Καθηγητής

