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ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2016-2017 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ  

 

Αγαπητοί φοιτητές/τριες, 

Ενόψει της έναρξης του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, 

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 2 μήνες. 

 Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 η πρακτική άσκηση θα πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί έως και τις 31/8/2017  (σε ελάχιστες περιπτώσεις μέχρι τις 15/09/2017). 

 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, τα οποία θα πρέπει να 

υλοποιηθούν μέχρι και την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017: 

 

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  

 

http://atlas.grnet.gr/PracticeOffers
http://atlas.grnet.gr/PracticeOffers
http://atlas.grnet.gr/PracticeOffers


 

2 

 

τοποθέτησή σας σε συγκεκριμένη θέση πρακτικής άσκησης πρέπει να επικοινωνήσετε με το 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής σας, αφού πρώτα έχετε έρθει σε συνεννόηση και έχει 

εγκριθεί από τον Υπεύθυνο Καθηγητή του Τμήματος.  

Αναλυτικά τα γραφεία των Σχολών: 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας Συνεργατών Πρακτικής Άσκησης 

Θέση Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο email 

Κεντρική Δομή Ελένη Τζωρτζάκη 2251036782 etzortzaki@aegean.gr   

Σχολή Επιστημών 
της Διοίκησης 

Ευωδιά Θεοδοσία  2271035028 th.evodia@aegean.gr  

 

 

3ο Βήμα: 

 Η έκδοση Λογαριασμού στην Τράπεζα (πρώτος δικαιούχος λογαριασμού ο 

φοιτητής). Αν υπάρχει λογαριασμός (σε οποιαδήποτε τράπεζα) στον οποίο ο 

φοιτητής είναι 2ος, 3ος κ.λπ. δικαιούχος, θα πρέπει να αιτηθεί στην τράπεζα 

να γίνει ο ίδιος 1ος δικαιούχος. 

 

 

4ο Βήμα : 

Υποβολή Δικαιολογητικών στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής σας (ηλεκτρονικά και 

εκτυπωμένα): 

1. Βεβαίωση από Γραμματεία για επιτυχή ολοκλήρωση μαθημάτων (αναλυτική βαθμολογία)  

2. Βεβαίωση από ΙΚΑ όπου αναγράφεται ο ΑΜΑ και ο ΑΜKΑ (αν δεν υπάρχει ΑΜΑ, 

καταθέτετε μόνο τον ΑΜΚΑ) 

3. Βεβαίωση εφορίας όπου αναγράφεται το ΑΦΜ και η ΔΟΥ 

4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας  

5. Υπεύθυνη Δήλωση (υπογεγραμμένη) με τις υποδείξεις του Γραφείου ΠΑ (επισυνάπτεται 

παρακάτω)  

6. Φωτοαντίγραφο Αριθμού Λογαριασμού (αρκεί να είστε 1ος δικαιούχος) 
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7. Έντυπο Αίτησης ασκούμενου φοιτητή (υπογεγραμμένο) με τις υποδείξεις του Γραφείου 

ΠΑ (επισυνάπτεται παρακάτω)  

8. Απογραφικό Δελτίο Εισόδου (υπογεγραμμένο) με τις υποδείξεις του Γραφείου ΠΑ 

επισυνάπτεται παρακάτω) 

 

!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 και για την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής, υποβάλλετε 

Έκθεση Πεπραγμένων καθώς και την Αξιολόγηση για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. (Τα 

αντίστοιχα αρχεία θα σας σταλούν από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης)  

Για διευκρινίσεις και απορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της 

Σχολής σας. 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η Παρασκευή 02/06/2017. 

 

Από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης 

 

 


