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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 
Σας ενημερώνουμε ότι από την Τρίτη 01/06/2021 έως και την Παρασκευή 
23/07/2021 θα μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση στην πλατφόρμα 
του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (https://praktiki.uop.gr/, σύνδεσμος: Η 
πρακτική μου) για να υλοποιήσετε την Πρακτική σας Άσκηση κατά το νέο 
ακαδημαϊκό έτος (2021-22). 
 
Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για όσους και όσες επιθυμούν να πραγματοποιήσουν ΠΑ με 
επίδομα μέσω ΕΣΠΑ. Όποιος/α δεν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση, δεν θα 
μπορέσει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα της ΠΑ την επόμενη ακαδημαϊκή 
χρονιά.  
 
Τα διαθέσιμα τρίμηνα ΠΑ διαμορφώνονται ως εξής:  
 
Νοέμβριος 2021-Ιανουάριος 2022 
Φεβρουάριος-Απρίλιος 2022 
Μάιος-Ιουίλιος 2022 
Αύγουστος-Οκτώβριος 2022 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παραπάνω τρίμηνα δεν έχουν καμία σχέση με την ηλεκτρονική 
αίτηση ΠΑ στο praktiki.uop.gr, η οποία θα πρέπει να γίνει έως και τις 
23/07/2021. 

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν ΠΑ αμισθί, ΔΕΝ θα 
πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στο σύστημα· χρειάζεται μόνο να 
αποταθούν στα δύο μέλη της Επιτροπής ΠΑ, κκ. Κωστούλα Καλούδη 
(kaloudi@uop.gr) και Ιωάννα Τζαρτζάνη (ioanna_tz@yahoo.com) για να τις 
ενημερώσουν σχετικά και να λάβουν περαιτέρω οδηγίες. 
 
Επίσης, οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν ΠΑ σε 
δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία κατά το σχολικό έτος 2021-2022, θα πρέπει να 
έρθουν σε επικοινωνία με τους αρμόδιους διευθυντές και να με ενημερώσουν 
σχετικά μέχρι τις 25 Ιουνίου 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
mikedaki@go.uop.gr ή mmikedaki@gmail.com.   
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Διευκρινίζεται ότι στο email σας θα πρέπει να αναφέρετε το σχολείο στο οποίο 
θα εκπονήσετε την Πρακτική σας. Στην παρούσα φάση δεν χρειάζεται να 
συμφωνήσετε με τους διευθυντές των σχολείων για το ακριβές τρίμηνο της ΠΑ, 
απλά να τους ενημερώσετε για την πρόθεσή σας να υλοποιήσετε την ΠΑ στο 
σχολείο τους. 
    

Η Τμηματική Υπεύθυνη ΠΑ,  
Επίκουρη Καθηγήτρια 

Μαρία Μικεδάκη 


