
 

     

                                                             

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 
Ύστερα από την πρόσκληση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στις 30/8/2021 για την υποβολή 

αιτήσεων από ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες

πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS5030830 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Κα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), 

των υποψήφιων φοιτητών του Τμήματος και το γεγονός ότι δεν υπήρξαν ενστάσεις επί αυτών,

η Γενική Συνέλευση του Τμήματος 

πίνακα των υποψήφιων φοιτητών 

προγράμματος ΕΣΠΑ για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021

 

Α/Α Αριθμός Αίτησης 

1 00087-19071 
 

Πριν την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής σας άσκησης

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την εγκριτική απόφαση του ΕΛΚΕ ΔΙΠΑΕ για την 

αναγγελία πρόσληψης στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη. Οι συμβάσεις πρακτικής άσκησης θα 

αποσταλούν στους φορείς υποδοχής 

πρακτικής σας άσκησης. 

 

   

 
Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Κεντρικής Μακεδονίας 
έχει καταργηθεί και ενταχθεί αυτοδικαίως στο Διεθνές Πανεπιστήμιο 
της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε), σύμφωνα με τον Ν. 
προβλέπονται στις διατάξεις του νόμου αυτού.

 
                                                           

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022 (Α’ ΚΥΚΛΟΣ)

Ύστερα από την πρόσκληση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στις 30/8/2021 για την υποβολή 

αιτήσεων από ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες που παρακολουθούν Προγράμματα Σπουδών του 

πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS5030830 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, που συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων κατάταξης 

των υποψήφιων φοιτητών του Τμήματος και το γεγονός ότι δεν υπήρξαν ενστάσεις επί αυτών,

Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας εγκρίνει τον παρακάτω 

των υποψήφιων φοιτητών για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης μέσω του 

για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021

Τμήμα Σπουδών Ημερομηνία Έναρξης 
Πρακτικής άσκησης

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 

Πριν την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής σας άσκησης, θα αποσταλεί στους φορείς υποδοχής  

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την εγκριτική απόφαση του ΕΛΚΕ ΔΙΠΑΕ για την 

αναγγελία πρόσληψης στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη. Οι συμβάσεις πρακτικής άσκησης θα 

στους φορείς υποδοχής με υπηρεσία ταχυμεταφορών μετά την έναρξη της 

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Κεντρικής Μακεδονίας 
έχει καταργηθεί και ενταχθεί αυτοδικαίως στο Διεθνές Πανεπιστήμιο 
της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε), σύμφωνα με τον Ν. 4610/2019 και όσα 
προβλέπονται στις διατάξεις του νόμου αυτού. 

   Σέρρες  03.11.2021 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ  

 ΕΣΠΑ  

(Α’ ΚΥΚΛΟΣ) 

Ύστερα από την πρόσκληση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στις 30/8/2021 για την υποβολή 

που παρακολουθούν Προγράμματα Σπουδών του 

πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS5030830 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

ινοτομία, που συγχρηματοδοτείται από το 

την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων κατάταξης 

των υποψήφιων φοιτητών του Τμήματος και το γεγονός ότι δεν υπήρξαν ενστάσεις επί αυτών, 

εγκρίνει τον παρακάτω 

για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης μέσω του 

για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (Ά κύκλος). 

Ημερομηνία Έναρξης 
Πρακτικής άσκησης 

15/11/2021 

θα αποσταλεί στους φορείς υποδοχής  

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την εγκριτική απόφαση του ΕΛΚΕ ΔΙΠΑΕ για την 

αναγγελία πρόσληψης στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη. Οι συμβάσεις πρακτικής άσκησης θα 

μετά την έναρξη της 


