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Εν μέσω της πανδημίας COVID19 και λαμβάνοντας υπόψη την ανακοίνωση του 

ΥΠΑΙΘ σχετικά με την αναστολή των μαθημάτων και τις ανακοινώσεις της Πρυτανείας 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών του 

Ιδρύματος και τη προσέλευση φοιτητών/τριών ΜΟΝΟ σε περίπτωση που συντρέχουν 

λόγοι επείγουσας ανάγκης αποφασίζουνται τα ακόλουθα για την εκπόνηση πρακτικής 

άσκησης στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών:  

α) ισχύουν κανονικά οι προθεσμίες που έχουν οριστεί σχετικά με την 

ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (www.pa.uth.gr), 

β) για τους φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εκπονήσουν πρακτική άσκηση το 

χρονικό διάστημα 2/5/2020 – 30/6/2020 και επείγει να καταθέσουν τα 

δικαιολογητικά έγγραφα (όπως αυτά αναλυτικά ορίζονται στο 5ο Στάδιο του 

αρχείου της εκδήλωσης ενημέρωση, θα το βρείτε στο www.pa.uth.gr) θα 

αποστείλουν τα έγγραφα αυτά: 

 είτε με ταχυμεταφορική (κοινώς κούριερ). Η διεύθυνση υπάρχει στο 

www.pa.uth.gr (βλ. Επικοινωνία) αναγράφοντας κάτω από αυτή και το 

ακόλουθο λεκτικό «Υπόψη: Καρολίνα Ρακιτζή, 2421006379),  

 είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση praktiki.econ@uth.gr .  

γ) Όσοι/ες επιθυμείτε να ασκηθείτε τα επόμενα δύο επιτρεπόμενα χρονικά 

διαστήματα, θα πρέπει όπως ήδη επισημάνθηκε να κάνετε την ΑΙΤΗΣΗ 

ΕΓΓΡΑΦΗΣ αλλά θα αναμένετε ανακοίνωση σχετικά με τη κατάθεση 

δικαιολογητικών.  

 

Προθεσμίες υποβολής «Αίτησης Εγγραφής»  
 

Χρονικό διάστημα 

εκπόνησης πρακτικής 

άσκησης 

 

Αίτηση Εγγραφής 

(www.pa.uth.gr ) 

2/5/2020 – 30/6/2020 11–26/3/2020 

1/7/2020 – 31/8/2020 11-26/3/2020 

1/9/2020 – 31/10/2020 11-26/3/2020 
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Οδηγίες σωστής ηλεκτρονικής αποστολής των δικαιολογητικών εγγράφων 

 

Α) Θέμα μηνύματος: Δικαιολογητικά Πρακτικής Άσκησης ΤΟΕ 

Β) Σώμα κειμένου: ονοματεπώνυμο φοιτητή, δήλωση του διαστήματος 2/5/2020 – 

30/6/2020. Σε περίπτωση που είναι ανασφάλιστος/η, δηλώνεται επίσης.  

Γ) Συνημμένα αρχεία: συνολικά 7 αρχεία (6 αν δεν υπάρχει υγειονομική ασφάλιση).  

 

*Τα δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να είναι είτε σκαναρισμένα (υπάρχουν 

σχετικά apps για το σκοπό αυτό διαθέσιμα σε ANDROID και IOS) είτε σε μορφή 

ευδιάκριτης φωτογραφίας 

 

Παρακαλώ, θερμά, να τηρηθούν τα μέτρα διασφάλισης της δημόσιας υγείας, όπως 

αυτά έχουν οριστεί από τους αρμόδιους φορείς υγείας σε διεθνές και παγκόσμιο 

επίπεδο, προστατεύοντας αρχικά εσάς και τους γύρω σας. 

 

Για οτιδήποτε είμαι στη διάθεση σας, 

Ρακιτζή Καρολίνα 

Γρ. Πρακτικής Άσκησης ΠΘ 

praktiki.econ@uth.gr 

2421006379 
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