ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2016
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
Αγαπητοί φοιτητές/τριες,
Ενόψει της έναρξης του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, θα
θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:



Θα εργασθείτε σε θέσεις πρακτικής άσκησης σε φορείς υποδοχής του ιδιωτικού ή του
δημόσιου τομέα στην Ελλάδα, συναφείς με το αντικείμενο σπουδών σας.
Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι 1 ή 2 μήνες (αναλόγως με το τμήμα), σύμφωνα με
τον πίνακα:
Τμήμα Γεωγραφίας
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και
Ιστορίας
Τμήμα
Πολιτισμικής
Τεχνολογίας
&
Επικοινωνίας
Τμήμα Περιβάλλοντος
Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής





2 μήνες
2 μήνες
1 μήνας
1 μήνας
1 μήνας
1 μήνας
2 μήνες

Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 η πρακτική άσκηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως
και τις 31/8/2016 (σε ελάχιστες περιπτώσεις μέχρι τις 15/09/2016).
Για τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα επιδοτείστε με 220€ ευρώ /μήνα,
συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σας ασφαλίζει στο ΙΚΑ έναντι ατυχήματος, καθ’ όλη τη διάρκεια της
Πρακτικής Άσκησης.

Για την απλοποίηση της διαδικασίας υλοποίησης είναι σημαντικό να ανταποκρίνεστε στις προθεσμίες
και να ακολουθήσετε άμεσα τα παρακάτω βήματα:

1ο Βήμα:
Εγγραφή στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης.

2ο Βήμα:
Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση χρειάζεται να
πραγματοποιήσουν είσοδο στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ
ΑΤΛΑΣ (http://atlas.grnet.gr/PracticeOffers) χρησιμοποιώντας για user name και password το
πανεπιστημιακό τους e-mail (otidipote@aegean.gr) και το αντίστοιχο password τους. Το Σύστημα
ΑΤΛΑΣ δίνει τη δυνατότητα να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας και να αναζητήσετε θέσεις
Πρακτικής Άσκησης με βάση διάφορα κριτήρια, όπως το φυσικό αντικείμενο, τη γεωγραφική περιοχή
εκπόνησης, την ημερομηνία καταχώρισης, κλπ. Για την τοποθέτησή σας σε συγκεκριμένη θέση
πρακτικής άσκησης πρέπει να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής σας.
Αναλυτικά τα γραφεία των Σχολών:
Στοιχεία Επικοινωνίας Συνεργατών Πρακτικής Άσκησης
Θέση Συνεργάτη
Ονοματεπώνυμο
Τηλέφωνο
Κεντρική Δομή
Ελένη Τζωρτζάκη
2251036782
Σχολής
Αικατερίνη
Κοινωνικών
Αποστολίδου
Επιστημών
&
Περιβάλλοντος

2251036778

email
etzortzaki@aegean.gr
aapostolidou@aegean.gr

3ο Βήμα:


Η έκδοση Λογαριασμού στην Τράπεζα ALPHA BANK (πρώτος δικαιούχος
λογαριασμού ο φοιτητής). Αν ο φοιτητής έχει λογαριασμό σε άλλη τράπεζα BANK
(πρώτος δικαιούχος λογαριασμού ο φοιτητής), το Πανεπιστήμιο μπορεί να
καταβάλει τα χρήματα εκεί αλλά με τα τραπεζικά έξοδα να βαρύνουν τον φοιτητή.
Αν υπάρχει λογαριασμός (σε οποιαδήποτε τράπεζα) στον οποίο ο φοιτητής είναι 2 ος,
3ος κ.λπ. δικαιούχος, θα πρέπει να αιτηθεί στην τράπεζα να γίνει ο ίδιος 1ος
δικαιούχος.



Η ΑΜΕΣΗ έκδοση Αριθμού Μητρώου στο ΙΚΑ (Α.Μ.Α).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση Αριθμού Μητρώου στο ΙΚΑ είναι:
1.

Φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

2.

Φωτοτυπία Βεβαίωσης Απόδοσης Α.Φ.Μ. από την Εφορία ή άλλο επίσημο έγγραφο όπου και
αναγράφεται (π.χ εκκαθαριστικό, λογ/μό ΔΕΗ) κ.α.

Η έκδοση Αριθμού Μητρώου στο ΙΚΑ μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., χωρίς την υποβολή αίτησης. Ο υποψήφιος ασκούμενος ή ο εξουσιοδοτημένος
εκπρόσωπός του, επιδεικνύει έγκυρο αποδεικτικό των ατομικών του στοιχείων (δελτίο αστυνομικής
ταυτότητας, διαβατήριο, πιστοποιητικό γέννησης κ.λ.π.), καταθέτει ένα απλό αντίγραφό αυτού και

δηλώνει τον Α.Μ.Κ.Α. που διαθέτει καθώς και τον Α.Φ.Μ. Κατά την απογραφή ή μεταγενέστερα, ο
ασφαλισμένος μπορεί να καταθέσει απλό αποδεικτικό στοιχείο για το IBAN τραπεζικού του
λογαριασμού, στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος.


Έκδοση Α.Μ.Α. από το internet

Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήστε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ και να εκδόστε το
ΑΜΑ σας από το ίντερνετ. Γίνεται άμεσα με την καταχώρηση των στοιχείων της αίτησης και
εκτυπώνεται από το σύστημα η "Βεβαίωση Απογραφής", η οποία παραδίδεται άμεσα στον
ασφαλισμένο.
Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία έκδοσης Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
μπορείτε να δείτε εδώ:
http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/EG_49_2014.pdf

4ο Βήμα :
Έγγραφή - Είσοδος στο Πληροφοριακό σύστημα του Πανεπιστημίου Αιγαίου: https://pa.aegean.gr
Σε περίπτωση που η εφαρμογή δεν είναι προσβάσιμη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γραφείο
Πρακτικής Άσκησης της Σχολής σας.
Εδώ θα καταχωρήσετε τα στοιχεία σας και θα αναρτήσετε όλα τα απαραίτητα έντυπα που σας
ζητούνται.
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα προσκομίσετε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής σας
έως τις 3/6/2016 αντίγραφα των εγγράφων που αναρτήσατε:
Αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (ηλεκτρονική υποβολή στο pa.aegean.gr και
εκτυπωμένα):

1. Βεβαίωση από Γραμματεία για επιτυχή ολοκλήρωση μαθημάτων (αναλυτική βαθμολογία) (δε
χρειάζεται για το τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας)

2. Βεβαίωση από ΙΚΑ όπου αναγράφεται ο ΑΜΑ και ο ΑΜKΑ
3. Βεβαίωση εφορίας όπου αναγράφεται το ΑΦΜ
4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας
5. Υπεύθυνη Δήλωση (υπογεγραμμένη) με τις υποδείξεις του Γραφείου ΠΑ του τμήματος
(επισυνάπτεται παρακάτω)

6. Φωτοαντίγραφο Αριθμού Λογαριασμού Alpha Bank ή οποιαδήποτε άλλης τράπεζας (αρκεί να
είστε 1ος δικαιούχος)

7. Έντυπο Αίτησης ασκούμενου φοιτητή (υπογεγραμμένο) (από pa.aegean.gr).

!Προσοχή διότι δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις με ανεπαρκή στοιχεία!
!Προσοχή να μην υπάρχουν μουτζούρες!

5ο Βήμα :
Πριν την αναχώρηση σας για την Πρακτική Άσκηση παραλαμβάνετε από το Γραφείο Πρακτικής
Άσκησης της Σχολής τη Σύμβασή σας, αναλαμβάνετε την προσκόμισή της στο φορέα Πρακτικής
Άσκησης, την υπογραφή και σφράγιση της από τον νόμιμο εκπρόσωπο. Με τη λήξη της πρακτικής
επιστρέφετε τη σύμβαση υπογεγραμμένη από το φορέα και τη βεβαίωση ολοκλήρωσης που
υπογράφει ο φορέας στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής.
6ο Βήμα :
Μετά το τέλος της πρακτικής σας υποβάλλετε ηλεκτρονικά την Έκθεση Πεπραγμένων καθώς και την
Αξιολόγηση για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο ΟΠΣ του Ιδρύματος https://pa.aegean.gr
Για διευκρινίσεις και απορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής
σας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζετε η Παρασκευή 03/06/2016.

Από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης

