
ΤΖΕΛΟ ΣΙΝΤΟΡΕΛΑ 675 ΕΣΠΑ

ΜΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 641 ΕΣΠΑ

ΡΕΜΠΟΥΣΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 625 ΕΣΠΑ

ΣΑΛΤΣΑΙ ΙΝΤΑ 671 ΕΣΠΑ

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 660 ΕΣΠΑ

ΚΑΦΕΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 683 ΕΣΠΑ

ΤΟΥΝΤΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 652 ΕΣΠΑ

ΠΟΥΛΙΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 669 ΕΣΠΑ

ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 599 ΕΣΠΑ

ΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 630 ΕΣΠΑ

ΜΠΙΝΙΩΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 653 ΕΣΠΑ

ΚΑΤΕΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 628 ΕΣΠΑ

ΣΠΑΧΟ ΤΖΕΝΗ 672 ΕΣΠΑ

ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 638 ΕΣΠΑ

ΚΡΟΚΙΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 633 ΕΣΠΑ

ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 560
ΕΣΠΑ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 693
ΕΣΠΑ

Στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ θα υπάρχει συγκεκριμένο άτομο με αποκλειστική αρμοδιότητα την υποστήριξη σας στην Πρακτική Ασκηση, το 

οποίο μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πρόσληψης του θα αναλάβει δράση.

Μόλις ενημερωθήκαμε από το Γραφείο Πρακτικής Ασκησης  ότι κάποιες ενέργειες πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα  (πριν την έναρξη 

της πρακτικής σας άσκησης) 

Προκειμένου να μεριμνήσει η Γραμματεία για να υλοποιηθούν όλες οι ενέργειες για την ένταξη σας στο ΕΣΠΑ,  παρακαλείσθε να 

κάνετε τις εξής άμεσες ενέργειες:

1) Θα επιστρέψετε τις 2 συμβάσεις (που λάβατε χθες για να υπογραφούν και από τον Ιδρυματικό Υπεύθυνο Π.Α. του ΤΕΙ) 

2) Θα εκτυπώσετε 

α)Υπεύθυνη δήλωση  

β) Στοιχεία φοιτητή 

θα συμπληρώσετε τα στοιχεία

3) όλα τα συνημμένα έγγραφα* σε απλά φωτοαντίγραφα θα τα επισυνάψετε πίσω από το έντυπο στοιχεία φοιτητή

και όλα τα παραπάνω σε ένα φάκελο θα τα στείλετε στο τμήμα το συντομότερο δυνατόν (ως  12/4/2016) με ταχυμεταφορά/courier 

στη διεύθυνση

Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας 

Υπόψη Γραμματείας

Ψαρών 6

25100 Αίγιο 

Οι συμβάσεις θα επιστραφούν στη διεύθυνση που θα αναγράφετε διαφορετικά θα τις στείλουμε υπόψη σας στο φορέα πρακτικής 

άσκησης

_______________________________________________________________

*(θα κάνετε τις ενέργειες όπου χρειάζεται όπως σας ενημέρωσε χθες η Επιτροπή Πρακτικής πχ στο ΙΚΑ για το ΑΜΑ όσοι έχετε ΙΚΑ, 

στην EUROBANK για λογαριασμό στο όνομα σας κλπ) Εξαιρείται το ΑΤΛΑΣ το οποίο θα μεριμνήσει η Τεχνική Υποστήριξη τόσο σε 

συνεργασία με εσάς όσο και με τους φορείς

Σε περίπτωση που δεν είστε ασφαλισμένοι θα επικοινωνήσετε με την κυρία Αναστασοπούλου 2610369129  αλλά και για 

οποιοαδήποτε πληροφορία σχετικά με ασφάλιση σας

ΕΚΤΑΚΤΗ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (ΜΑΙΟ 2016) ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ


