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1 Εισαγωγή
Το πρόγραμμα «ΑΤΛΑΣ» αποτελεί μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους
Φορείς που παρέχουν Θέσεις Πρακτικής Άσκησης με όλα τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της
επικράτειας, δημιουργώντας μία ενιαία βάση Θέσεων Πρακτικής Άσκησης, οι οποίες είναι
διαθέσιμες προς επιλογή στα Ιδρύματα.
Η δράση απευθύνεται σε τρείς κατηγορίες Χρηστών:
 Στους Φορείς Υποδοχής (ιδιωτικούς, δημόσιους, ΜΚΟ κ.λπ.) οι οποίοι έχουν τη
δυνατότητα να παρέχουν Θέσεις Πρακτικής Άσκησης,
 Στα όργανα των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων που έχουν αναλάβει το συντονισμό της
Πρακτικής Άσκησης καθώς και
 Στους Φοιτητές που έχουν δικαίωμα να εκτελέσουν Πρακτική Άσκηση βάσει του
προγράμματος σπουδών της Σχολής τους.

Εικόνα 1: : Η δομή του Προγράμματος ΑΤΛΑΣ
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Η πληροφοριακή υποδομή του ΑΤΛΑ αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια
δημιουργίας ενός ενοποιημένου συστήματος ενημέρωσης, οργάνωσης, καταγραφής και
συντονισμού της Πρακτικής Άσκησης των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων όλης της επικράτειας. Τοπικά
πληροφοριακά Συστήματα για την καταγραφή και τον συντονισμό της Πρακτικής Άσκησης
υπήρχαν και εξακολουθούν να υφίστανται σε ορισμένα Ιδρύματα ή και σε μεμονωμένα Τμήματα
Ιδρυμάτων, τα οποία διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό ως προς τις δυνατότητες που
προσφέρουν στους χρήστες τους καθώς και ως προς τη διαδικασία πιστοποίησης των Φορέων
Υποδοχής και και ανάρτησης των διαθέσιμων Θέσεων Πρακτικής Άσκησης, ενώ άλλα
Τμήματα/Ιδρύματα δεν διαθέτουν πληροφοριακή υποδομή κατάλληλη για την καταγραφή της
Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών τους.
Από τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι η Πληροφοριακή Υποδομή του ΑΤΛΑ έρχεται να
καλύψει τις αδυναμίες της υπαρχουσας κατάστασης και η αποδοχή καθώς και η χρήση της σε
οριζόντιο επίπεδο είναι κρίσιμο βήμα για τη διευκόλυνση όλων των εμπλεκόμενων χρηστών
αναφορικά με τις διαδικασίες της ανάρτησης, ανεύρεσης και καταγραφή της Πρακτικής
Άσκησης. Στο πλαίσιο αυτό η συστηματική και οργανωμένη προώθηση του προγράμματος ενέχει
καταλυτική σημασία για την επιτυχία και τη διάδοση της δράσης.
Για το λόγο αυτό συγκροτήθηκε ειδική ομάδα εργασίας παρακολούθησης της δράσης (εφεξής
θα αναφέρεται ως η ομάδα) η οποία επιφορτίστηκε με την ανάλυση της κατάστασης της
διαδικασίας καταγραφής της Πρακτικής Άσκησης όλων των Ιδρυμάτων και στη συνέχεια με το
σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρακάτω ενεργειών:
 ενέργειες πληροφόρησης στους εν δυνάμει εμπλεκόμενους χρήστες της δράσης,
εξειδικευμένες ανά κατηγορία χρήστη του προγράμματος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση
στην προώθηση της δράσης στο αρχικό στάδιο λειτουργίας.
 ενέργειες μαζικής αλλά και στοχευμένης ενημέρωσης των χρηστών αφενός για τις νέες
διαδικασίες και λειτουργικότητες που ενσωματώθηκαν στο ΑΤΛΑΣ και αφετέρου για την
παρακολούθηση της λειτουργίας της δράσης ώστε να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των
διαδικασιών που προβλέπονται από τη δράση.
 διαρκής παρακολούθηση της λειτουργίας της δράσης ώστε να εντοπίζει και να αναλύει
τις
ανακύπτουσες
ανάγκες
και
να
αναλαμβάνει
την
υλοποίηση
βελτιωτικών/ρυθμιστικών ενεργειών οι οποίες διασφαλίζουν την ποιότητα αλλά και την
αποτελεσματική και απρόσκοπτη λειτουργία του έργου.
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Τα άτομα της ομάδας είναι πλήρως ενημερωμένα για την επίτευξη των στόχων του
προγράμματος, τον τρόπο λειτουργίας καθώς και την πληροφοριακή υποδομή του ΑΤΛΑ. Τα
μέλη της ομάδας συνεργάζονται για την εκτέλεση των παραπάνω ενεργειών που συντελούν στην
επιτυχή υλοποίηση του έργου, των στόχων και των αποτελεσμάτων που έχουν τεθεί. Η εύρυθμη
λειτουργία του θεσμού προϋποθέτει τη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων χρηστών, και
αυτός είναι ένας από τους κυριότερους σκοπούς του έργου στον οποίο αποσκοπεί η ομάδα με
τη δραστηριότητά της.
Ακολούθως παρουσιάζεται το διάγραμμα με τις κυριότερες ενέργειες στις οποίες προέβει η
ομάδα για την υποστήριξη και την προώθηση της λειτουργίας.
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2 Εντοπισμός Χρηστών και προώθηση της δράσης
2.1 Δημιουργία καταλόγου εν δυνάμει χρηστών της υπηρεσίας
Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι πρώτες ενημερωτικές ενέργειες στους εν δυνάμει
εμπλεκόμενους χρήστες για την πληροφόρησή τους για τη δράση και τη δυνατότητα χρήσης της
Πληροφοριακής Υποδομής είναι απαραίτητη η διάκριση των διαφορετικών χρηστών, ο
εντοπισμός όλων ή σημαντικού πλήθους αυτών καθώς και η συλλογή των στοιχείων
επικοινωνίας τους.
Για το λόγο αυτό η πρώτη διαδικασία που σχεδίασε και ακολούθησε η ομάδα ήταν η αναζήτηση
των στοιχείων επικοινωνίας αφενός των υπευθύνων των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης
Ιδρυμάτων ή Τμημάτων και αφετέρου Φορέων που έχουν υποδεχτεί φοιτητές που εκπόνησαν
την Πρακτική τους Άσκηση πανελλαδικά. Η ομάδα μερίμνησε για τη συλλογή των στοιχείων
αυτών ικανό χρονικό διάστημα προτού οι εφαρμογές καταστούν διαθέσιμες για τους χρήστες
ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για την ενημέρωση όλων των χρηστών.

2.1.1 Συλλογή στοιχείων Πρακτικής Άσκησης
Σε πρώτο στάδιο συντονίστηκε η καταγραφή των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης των Ιδρυμάτων
αλλά και των επιμέρους Τμημάτων σύμφωνα με στοιχεία από τους ιστοτόπους των Ιδρυμάτων.
Δόθηκε προτεραιότητα στην αναζήτηση των Ιδρυματικών Γραφείων Πρακτικής Άσκησης και στον
εντοπισμό των στοιχείων του Ιδρυματικού Υπευθύνου της Πράξης που αναλαμβάνει το
συντονισμό αυτής αλλά και των υπευθύνων των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης που
αναλαμβάνουν να υποστηρίξουν και να διεκπεραιώσουν τις επιμέρους διαδικασίες που
απαιτούνται για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης.
Σε περίπτωση που δεν ήταν δυνατή η εύρεση στοιχείων επικοινωνίας στις επίσημες διαδικτυακές
πύλες των Ιδρυμάτων, η ομάδα απευθυνόταν είτε στη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
(ΔΑΣΤΑ) του Ιδρύματος δράση της οποίας αποτελεί η Πρακτική Άσκηση, είτε στη Διοίκηση του
Ιδρύματος.
Η διαδικασία συγκέντρωσης των στοιχείων πραγματοποιήθηκε για 39 Ιδρύματα, σύμφωνα με
τον ακαδημαϊκό χάρτη πριν την εφαρμογή του σχεδίου «Αθηνά».
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Εικόνα 2: Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Ηπείρου

Η ομάδα συγκέντρωνε τα στοιχεία επικοινωνίας σε ένα αρχείο τα βασικά στοιχεία: Ίδρυμα,
Τμήμα, Στοιχεία υπεύθυνων ΓΠΑ, Τηλέφωνο ΓΠΑ, E-mail ΓΠΑ, Site ΓΠΑ, Διεύθυνση ΓΠΑ,
Τηλέφωνο Γραφείου Διασύνδεσης, E-mail Γραφείου Διασύνδεσης, Site Γραφείου Διασύνδεσης,
Τηλέφωνο ΔΑΣΤΑ, E-mail ΔΑΣΤΑ, Site ΔΑΣΤΑ. Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκε ένας
επικαιροποιημένος κατάλογος με στοιχεία επικοινωνίας για τα Γραφεία Πρακτικής και
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Διασύνδεσης όλων των Ιδρυμάτων της χώρας. (Παρατίθεται αναλυτικά ο πίνακας στο
Παράρτημα 1).

Εικόνα 3: Κατάλογος με τα στοιχεία επικοινωνίας των Ιδρυματικών Γραφείων Πρακτικής Άσκησης

Όπως έχει αναφερθεί ήδη σε ορισμένα Ιδρύματα εκτός από τα κεντρικά Γραφεία Πρακτικής
Άσκησης υπάρχουν και επιμέρους Τμηματικά Γραφεία για την υποστήριξη της Πρακτικής
Άσκησης ώστε να καλύπτονται οι διαφορετικές ανάγκες που παρουσιάζει το εκάστοτε Τμήμα στο
πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών αλλά και βάσει της πολιτικής που ακολουθείται στην
Πρακτική Άσκηση. Συνεπώς αναζητήθηκαν και στοιχεία για τα Τμηματικά Γραφεία Πρακτικής
Άσκησης και εφόσον αυτά δεν ήταν άμεσα διαθέσιμα η ομάδα επιχειρούσε να λάβει τις
ζητούμενες πληροφορίες είτε από το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής είτε από τις εκάστοτε
Γραμματείες των οποίων τα στοιχεία επικοινωνίας ήταν διαθέσιμα στο μέγιστο των
περιπτώσεων.
Κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας η ομάδα είχε συγκεντρώσει στοιχεία για περίπου 70
Γραφεία Πρακτικής Άσκησης (βλ. Παράρτημα) από όλα τα Ιδρύματα, τα οποία στην πορεία του
έργου αυξήθηκαν.
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Εικόνα 4: Κατάλογος στοιχείων επικοινωνίας Τμηματικών Γραφείων Πρακτικής Άσκησης

2.1.2 Συλλογή στοιχείων για τους Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης
Είναι εμφανές ότι εφόσον η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται από τους φοιτητές
διαφορετικών Τμημάτων με ποικίλα γνωστικά αντικειμένα, οι εν δυνάμει Φορείς Υποδοχής
Πρακτικής Άσκησης προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα διαφόρων τύπων Επιχειρήσεων και
Φορέων από τον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, λειτουργία και δομή. Το γεγονός αυτό καθιστά
ιδιαίτερα δύσκολο έργο τη δημιουργία της λίστας των Φορέων αυτών καθώς και τη συγκέντρωση
των στοιχείων επικοινωνίας τους.
Σε πρώτο στάδιο η ομάδα αφού διερεύνησε τις δυνατότητες εύρεσης των εν δυνάμει Φορέων
Υποδοχής έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στον εντοπισμό Φορέων συνεργατών των Γραφείων
Πρακτικής Άσκησης στους οποίους είχε ήδη διεξαχθεί Πρακτική Άσκηση κατά το παρελθόν. Στην
κατεύθυνση αυτή σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η πρόσβαση στις διαδικτυακές σελίδες των
Δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας των Ιδρυμάτων (ΔΑΣΤΑ) στις οποίες συχνά αναρτούνται
είτε η λίστα των συνεργαζόμενων Φορέων των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης είτε οι Θέσεις
Πρακτικής Άσκησης στις οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνονται στοιχεία του επόπτη της
Πρακτικής Άσκησης από την πλευρά του Φορέα. Η ομάδα αναζήτησε και κατέγραψε ικανό
πλήθος Φορέων, αντλώντας τα στοιχεία τους από τις διαδικτυακές διευθύνσεις των Δομών
Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας των Ιδρυμάτων (ΔΑΣΤΑ) αλλά και από τις διαδικτυακές σελίδες
των ίδιων των Φορέων.
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Εικόνα 5: Λίστα Συνεργαζόμενων Φορέων Υποδοχής της ΔΑΣΤΑ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
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Εικόνα 6: Συλλογή στοιχείων από αναρτημένες Θέσεις Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Σε πρώτη φάση η ομάδα κατέγραφε σε ένα αρχείο excel όλους τους συνεργαζόμενους Φορείς
Υποδοχής που έβρισκε από τους διαδικτυακούς τόπους των Ιδρυμάτων και αφού συγκέντρωνε
ικανό αριθμό Φορέων προχωρούσε στην διαδικασία εντοπισμού και διαγραφής των
διπλοεγγραφών. Επίσης κατέγραφε τη σύνδεση που ενδεχομένως υπήρχε μεταξύ διαφορετικών
καταγεγραμμένων Φορέων.
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Εικόνα 7: Κατάλογος Συνεργαζόμενων Φορέων Ιδρυμάτων

2.2 Διαδικασία ενημέρωσης εμπλεκόμενων χρηστών για το νέο
Σύστημα
Πρωταρχικός στόχος της ομάδας αφού συγκέντρωσε τα στοιχεία των εν δυνάμει χρηστών
αποτέλεσε η επικοινωνία με αυτούς ώστε να τους κάνει μία σύντομη αναφορά για το σύστημα
ΑΤΛΑΣ, εξηγώντας το σκοπό λειτουργίας του αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρει στις
διαφορετικές κατηγορίες χρηστών.
Αρχικά η ομάδα στόχευσε στην ενημέρωση των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης που είναι
υπεύθυνα για το συντονισμό αυτής και τα οποία στη συνέχεια θα μπορούσαν να ενημερώσουν
και τα ίδια τους συνεργαζόμενους Φορείς τους. Σε κάθε περίπτωση η χρήση του συστήματος
ΑΤΛΑΣ από τα Γραφεία Πρακτικής συνεπάγεται τη χρήση των υπόλοιπων εμπλεκόμενων Φορέων
και φοιτητών.

2.2.1 Γραφεία Πρακτικής Άσκησης
Σε πρώτη φάση επιχειρήθηκε η τηλεφωνική επικοινωνία με τους αρμόδιους των Γραφείων
Πρακτικής Άσκησης ώστε να ενημερωθούν για το νέο Πληροφοριακό Σύστημα. Κεντρικό σημείο
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της επικοινωνίας ήταν να αποσαφινιστεί ο τρόπος λειτουργίας του νέου Συστήματος, οι
δυνατότητες που προσέφερε αλλά και οι κανονισμοί που το διέπουν. Τα μέλη της ομάδας
διευκρίνιζαν όλα τα ερωτήματα των χρηστών, τους προέτρεπαν να εγγραφούν στο Σύστημα ώστε
να εξοικειωθούν με αυτό και καθιστούσαν σαφές πως θα μπορούσαν να απευθυνθούν στην
ομάδα για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία τους ήταν απαραίτητη. Παράλληλα η ομάδα
ζητούσε πληροφορίες για τη διαδικασία και την πολιτική διαχείρισης της Πρακτικής Άσκησης στο
Ίδρυμα προκειμένου να γνωρίζει αν η διαχείριση πραγματοποιείται κεντρικά ή ανά τμήματα
καθώς και για να δώσει τυχόν διευκρινίσεις για τη δυνατότητα χρήσης του συστήματος ανάλογα
με τις ειδικές ανάγκες κάθε Ιδρύματος/Τμήματος. Στην περίπτωση λειτουργίας Τμηματικών
Γραφείων Πρακτικής Άσκησης, η ομάδα συνιστούσε στο Κεντρικό Γραφείο να προβεί σε
ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων του Ιδρύματος παράλληλα με την
ενημέρωση που θα λάμβαναν απευθείας από την ομάδα του ΑΤΛΑ.
Στο τέλος της τηλεφωνικής επικοινωνίας, η ομάδα ενημέρωνε πως θα αποστείλει και σχετικό email με όλες τις βασικές πληροφορίες για τη δράση σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σημειώνεται
ότι τα ενημερωτικά μηνύματα είχαν πληροφοριακό χαρακτήρα και κατά την επιμέλεια αυτών
δινόταν ιδιαίτερη προσοχή ώστε να είναι σύντομα, περιεκτικά και να μην δημιουργούν απορίες
στον αναγνώστη τους.
Το πρώτο μήνυμα που απεστάλη στις διευθύνσεις των ΔΑΣΤΑ, των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης
καθώς και των Γραφείων Διασύνδεσης και ενημέρωνε με συνοπτικό τρόπο για το πρόγραμμα και
τη στοχοθεσία του, ενώ παράλληλα γνωστοποιούσε τις ημερομηνίες έναρξης των εγγραφών στο
σύστημα και της διαδικασίας δεσμευσης Θέσεων Πρακτικής Άσκησης. Στο κείμενο υπήρχε ο
σύνδεσμος του εγχειριδίου χρήσης για την εγγραφή που περιλάμβανε λεπτομερείς οδηγίες για
όλα τα απαραίτητα βήματα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Το εγχειρίδιο αφορούσε μόνο
την εγγραφή των χρηστών και όχι τη χρήση του συστήματος ώστε να μην χαθούν οι χρήστες με
επιπλέον πληροφορίες τις οποίες σε πρώτη φάση δεν θα μπορούσαν να εφαρμόσουν. Επίσης,
παροτρύνονταν οι Χρήστες να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία για οποιαδήποτε απορία τυχόν
διέθεταν. Το μήνυμα στάλθηκε σε έγκαιρο χρόνο ώστε οι χρήστες να έχουν τη δυνατότητα να
εκφράσουν τυχόν απορίες και να προετοιμαστούν για την εγγραφή τους στο σύστημα.
Το μήνυμα Ακολουθεί το πλήρες κείμενο:

Αγαπητοί Συνεργάτες,
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Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2012-2013) υλοποιείται από το ΕΔΕΤ το σύστημα
«ΑΤΛΑΣ – Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ»
(http://atlas.grnet.gr), μια νέα κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία η οποία διασυνδέει τους
φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης με τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της
επικράτειας, δημιουργώντας μία ενιαία βάση θέσεων πρακτικής άσκησης, οι οποίες θα
είναι διαθέσιμες προς επιλογή από τα Ιδρύματα.
Στόχοι του συστήματος ΑΤΛΑΣ είναι η αύξηση της διαθεσιμότητας θέσεων πρακτικής
άσκησης στους φοιτητές, η απλοποίηση της επικοινωνίας των φορέων υποδοχής ΠΑ με
τα Ιδρύματα, η άμεση ενημέρωση των Ιδρυμάτων για τις διαθέσιμες θέσεις καθώς και η
δυνατότητα δέσμευσής τους μέσω του συστήματος.
Από τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2012 θα είναι δυνατή η εγγραφή σας στο πρόγραμμα
ΑΤΛΑΣ
μέσω
του
συνδέσμου
http://submitatlas.grnet.gr/Common/OfficeRegistration.aspx, ενώ από τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012
θα είναι δυνατή η προδέσμευση και αντιστοίχιση θέσεων πρακτικής άσκησης στους
φοιτητές σας μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ.
Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερώσετε όλους τους ήδη συνεργαζόμενους με
εσάς Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης, προκειμένου αυτοί να προχωρήσουν άμεσα
στην εγγραφή τους στο σύστημα ΑΤΛΑΣ.
Αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή σας μπορείτε να βρείτε εδώ .
Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην υπηρεσία στο
τηλέφωνο 2107724390 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00) ή μέσω online αναφοράς.

2.2.2 Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης
Μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία ενημέρωσης των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης, η ομάδα
έστρεψε τη δράση της στους Φορείς Υποδοχής που είναι πολυπληθέστεροι από τα Γραφεία, η
διαδικασία ενημέρωσής τους περισσότερο χρονοβόρα και η συμμετοχή τους επισφαλής στην
περίπτωση που δεν είχαν σκοπό να υποδεχτούν στο εξής φοιτητές για την Πρακτική Άσκηση.

Σελίδα 17 από 70

«Π6.2.1 Δημοσιότητα Υποστήριξη και προώθηση της
Λειτουργίας»

2.2.2.1 Σύνταξη κειμένου ενημερωτικού χαρακτήρα
Για τους σκοπούς της παραπάνω ενημέρωσης η ομάδα συνέταξε ένα κείμενο το οποίο
αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του ΑΤΛΑΣ (http://atlas.grnet.gr/files/template_fypa.pdf) και
στο οποίο γινόταν σύντομη αναφορά στη νέα διαδικτυακή υπηρεσία και στα ωφέλη που
μπορούν να αποκομιστούν από τη χρήση αυτής της οριζόντιας υπηρεσίας και τέλος
παρατίθονταν ο σύνδεσμος με το εγχειρίδιο εγγραφής του Φορέα. Το κείμενο μικρό και
περιεκτικό είχε σκοπό να ενημέρωσει σύντομα τους Φορείς χωρίς να αφήσει σημεία αμφιβολίας
και χωρίς να κουράσει τους αναγνώστες του.

ΑΤΛΑΣ
Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ
Μία νέα διαδικτυακή υπηρεσία που στηρίζει την πρακτική άσκηση των φοιτητών των
Ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και διευκολύνει τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
στην εύρεση φοιτητών με ποιοτικά κριτήρια, υλοποιείται τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά από
το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.). Η υπηρεσία ΑΤΛΑΣ - Σύστημα Κεντρικής
Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών ΑΕΙ (http://atlas.grnet.gr), διασυνδέει τα
ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας με τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης
(επιχειρήσεις, οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις κλπ) σε ένα ενιαίο, κεντρικό
σύστημα, προσβάσιμο από όλα τα ιδρύματα και τους φοιτητές. Με τη χρήση του συστήματος
ΑΤΛΑΣ αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά η ποιότητα της παρεχόμενης πρακτικής άσκησης,
καθώς και ο αριθμός των ασκούμενων φοιτητών. Επιπλέον συμβάλλει σημαντικά στην
εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων τόσο από την πλευρά των ιδρυμάτων όσο και των φορέων
υποδοχής των ασκούμενων φοιτητών.
Με τη χρήση του συστήματος ΑΤΛΑΣ απλοποιείται η διαδικασία της πρακτικής άσκησης, αφού
οι θέσεις δηλώνονται μία φορά, και γίνονται αυτομάτως διαθέσιμες σε όλα τα ιδρύματα και
τμήματα που ο φορέας επιθυμεί. Τα όργανα των ιδρυμάτων που συντονίζουν τη διαδικασία
της πρακτικής άσκησης των φοιτητών τους (Γραφεία Πρακτικής Άσκησης, Γραφεία
Διασύνδεσης κλπ), μπορούν να πραγματοποιούν αναζητήσεις θέσεων και να τις
αντιστοιχίζουν στους φοιτητές. Επιπλέον οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης και
εντοπισμού των επιθυμητών θέσεων πρακτικής άσκησης. Έτσι, εξασφαλίζεται η ισότιμη
πρόσβαση όλων των επιχειρήσεων και οργανισμών στη διαδικασία της πρακτικής άσκησης.
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Επισημαίνεται ότι το σύστημα δεν υποκαθιστά τη διαδικασία επιλογής των φοιτητών από
τους φορείς, η οποία εξακολουθεί να γίνεται με ευθύνη των τελευταίων.
Η εγγραφή των φορέων καθώς και η καταχώριση των θέσεων είναι ήδη διαθέσιμη στο
σύνδεσμο http://submit-atlas.grnet.gr.
Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Για περισσότερες
πληροφορίες καθώς και για τεχνική υποστήριξη μπορείτε να απευθύνεστε στην υπηρεσία
μέσω του συνδέσμου http://atlas.grnet.gr/Contact.aspx, ή τηλεφωνικά στο 2107724390.

Η ομάδα έκρινε και σε αυτή την κατηγορία χρηστών, ότι ήταν πιο αποδοτικό να επικοινωνήσει
πρώτα τηλεφωνικά με τους φορείς υποδοχής και στη συνέχεια να τους προωθήσει το αντίστοιχο
ενημερωτικό μήνυμα, καθώς σε άλλη περίπτωση το μήνυμα μπορεί να χανόταν ή να μην έφτανε
στον κατάλληλο παραλήπτη αφού τα στοιχεία που είχε συγκεντρώσει από τις ιστοσελίδες των
Ιδρυμάτων δεν ήταν κατ΄ ανάγκη επικαιροποιήμενα. Η ομάδα ιεράρχησε την επικοινωνία με
βάση το μέγεθος των Φορέων αφού ενδεχομένως ανάλογος θα ήταν και ο αριθμός των Θέσεων
που θα μπορούσαν να διαθέσουν και αυξανόταν η πιθανότητα να εξακολουθήσουν να δέχονται
φοιτητές για Πρακτική Άσκηση σε αντίθεση με τα φυσικά πρόσωπα που ίσως δεν είχαν τη
δυνατότητα να δέχονται συχνά φοιτητές. Η ομάδα φρόντισε η διαδικασία αυτή να μην καταλάβει
πολύ χρόνο για αυτό το λόγο η ταξινόμηση πραγματοποιήθηκε σε πρώτο επίπεδο σύμφωνα με
την κρίση των μελών της ομάδας για το αν πρόκεται για μεγάλες και γνωστές επιχείρησεις,
μικρότερες επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες με αρκετό προσωπικό ή φυσικά πρόσωπα και σε
δεύτερο επίπεδο σύμφωνα με τα στοιχεία που τα μέλη της ομάδας έβρισκαν στις διαδικτυακές
σελίδες τους.
Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα έχοντας στη διάθεσή της τη λίστα των καταγεγραμμένων Φορέων,
καλούσε στα τηλέφωνα επικοινωνίας και ζητούσε να μιλήσει με τον αρμόδιο για την Πρακτική
Άσκηση ή αν δεν υπήρχε αντίστοιχο άτομο με το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ή προσωπικού
του Φορέα. Η ομάδα διερευνούσε αν γνώριζε κάποιος από τον Φορέα τη διαδικασία της
Πρακτικής Άσκησης, αν δέχονταν συχνά φοιτητές για Πρακτική Άσκηση και σε διαφορετική
περίπτωση έδινε μία σύντομη περιγραφή της εν λόγω διαδικασίας. Αφού το αρμόδιο άτομο
γνώριζε πλέον τις βασικές πληροφορίες τότε η ομάδα προχωρούσε στην ενημέρωση του για το
Πληροφοριακό Σύστημα του ΑΤΛΑ, του γνωστοποιούσε το δελτίο τύπου του Υπουργείου
Παιδείας σχετικά με τη λειτουργία του Συστήματος, τον σκοπό της δράσης και τις δυνατότητες
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που προσέφερε στους Φορείς υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για ένα ενιαίο σύστημα
καταγραφής και συντονισμού της Πρακτικής Άσκησης στο οποίο έχουν πρόσβαση όλα τα
Ιδρύματα και οι φοιτητές τους. Αφού ολοκληρωνόταν η επικοινωνία η ομάδα προωθούσε το
συνοπτικό ενημερωτικό μήνυμα με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση οι
Χρήστες παροτρύνονταν να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία για οποιαδήποτε τυχόν απορία.
Στην περίπτωση που υπήρχε οποιοσδήποτε δισταγμός από την πλευρά του Φορέα, η ομάδα
φρόντιζε να καταστήσει σαφής του σκοπούς του προγράμματος και εφόσον ο Φορέας είχε σκοπό
να διαθέσει μελλοντικά Θέσεις Πρακτικής Άσκησης η ομάδα τόνιζε ότι ο Φορέας μπορούσε σε
πρώτη φάση να εγγραφεί ώστε να λαμβάνει και όλες τις ενημερώσεις σχετικά με την εξέλιξη του
προγράμματος και όταν έκρινε ότι μπορούσε τότε να προχωρούσε στην εισαγωγή Θέσεων
Πρακτικής Άσκησης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του ενημερωτικού μηνύματος:
Αγαπητέ κύριε / κυρία,
Στον ακόλουθο σύνδεσμο (http://atlas.grnet.gr/files/template_fypa.pdf) μπορείτε να
βρείτε ενημερωτικό υλικό που αφορά το νέο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της
Πρακτικής Άσκησης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος για όλα τα
ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας.
Το σύστημα αυτό διασυνδέει τους φορείς (επιχειρήσεις, οργανισμοί κλπ) που παρέχουν
θέσεις Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και απλοποιεί τη διαδικασία
της ΠΑ, καθώς πλέον κάθε θέση καταχωρίζεται μία φορά για το σύνολο των ιδρυμάτων
και τμημάτων που κάθε φορέας επιθυμεί.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο της δράσης, ενώ για
περαιτέρω διευκρινίσεις και τεχνική υποστήριξη μπορείτε να επικοινωνείτε με ττην
υπηρεσία στο τηλέφωνο 2107724390 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00) ή μέσω
online αναφοράς.
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Η ενημέρωση νέων Φορέων Υποδοχής συνεχίστηκε καθ΄όλη τη διάρκεια λειτουργίας του
προγράμματος καθώς ο αριθμός τους είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Σε αρκετές περιπτώσεις οι
ενημερώσεις πραγματοποιούνταν καθ’ υποδειξη των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης που
απευθύνονταν στην ομάδα προκειμένου να μεριμνήσει να τους ενημερώσει μαζικά για την
υπηρεσία παρέχοντας τους και τις οδηγίες εγγραφής. Η ομάδα επικοινωνούσε τηλεφωνικά αλλά
και ηλεκτρονικά με τους Φορείς αυτούς Παρακάτω ακολουθεί το ενημερωτικό e-mail που
αποστέλλοταν στις περιπτώσεις αυτές.

Αγαπητέ/ή κύριε/κυρία ,
Στον ακόλουθο σύνδεσμο (http://atlas.grnet.gr/files/template_fypa.pdf) μπορείτε να
βρείτε ενημερωτικό υλικό που αφορά το νέο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της
Πρακτικής Άσκησης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος για όλα τα
ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας.
Το σύστημα αυτό διασυνδέει τους φορείς (επιχειρήσεις, οργανισμοί κλπ) που παρέχουν
θέσεις Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και απλοποιεί τη διαδικασία
της ΠΑ, καθώς πλέον κάθε θέση καταχωρίζεται μία φορά για το σύνολο των ιδρυμάτων
και τμημάτων που κάθε φορέας επιθυμεί.
Το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με το πρόγραμμα "ΑΤΛΑΣ", μπορείτε
να το βρείτε εδώ.
Το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας για την υποχρεωτική εγγραφή των φορέων
υποδοχής στο σύστημα "ΑΤΛΑΣ" μπορείτε να το βρείτε εδώ.
Οδηγίες εγγραφής μπορείτε να βρείτε εδώ
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο της δράσης, ενώ για
περαιτέρω διευκρινίσεις και τεχνική υποστήριξη μπορείτε να επικοινωνείτε με την
Υπηρεσία ηλεκτρονικά ή στο 210-7724390
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2.2.3 Φοιτητές
Μερικούς μήνες μετά την έναρξη της δράσης και αφότου μεγάλος αριθμός Γραφείων Πρακτικής
και Φορέων Υποδοχής είχε ήδη εγγραφεί στο Πληροφοριακό Σύστημα, εστάλη ενημερωτικό email στους Φοιτητές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, το οποίο τους πληροφορούσε σχετικά με το
πρόγραμμα, τις δυνατότητες που αυτό προσέφερε, τον τρόπο πρόσβασης στο Πληροφοριακό
Σύστημα, ενώ τέλος τους παρότρυνε να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία για οποιαδήποτε
απορία είχαν.
Ακολουθεί τολήρες κείμενο του προαναφερθέντος μηνύματος:
Αγαπητέ/ή φοιτητή/φοιτήτρια,
Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) έχει υλοποιήσει το σύστημα ΑΤΛΑΣ
(http://atlas.grnet.gr), μια κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία που διασυνδέει τα
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της χώρας με τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής
άσκησης σε ένα ενιαίο σύστημα, προσβάσιμο από όλους τους φοιτητές.
Συνδεόμενοι στην εφαρμογή του ΑΤΛΑΣ (https://submit-atlas.grnet.gr/) με τα στοιχεία
πρόσβασης που έχετε από το οικείο σας Ίδρυμα, μπορείτε να αναζητήσετε τις θέσεις
πρακτικής άσκησης που σας ενδιαφέρουν και που σχετίζονται με το φυσικό αντικείμενο
των σπουδών σας.
Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής
http://atlas.grnet.gr/Files/StudentManual.pdf.

θα

βρείτε

στο

σύνδεσμο

Για απορίες ή υποστήριξη μπορείτε να απευθύνεστε στην υπηρεσία του ΑΤΛΑΣ μέσω
online αναφοράς http://atlas.grnet.gr/Contact.aspx.
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3 Παρακολούθηση εξέλιξης του προγράμματος «ΑΤΛΑΣ»
Η πορεία του προγράμματος «ΑΤΛΑΣ» κατά τους πρώτους μήνες λειτουργίας του ήταν αρκετά
ενθαρρυντική. Τα περισσότερα Γραφεία Πρακτικής από όλη την Ελλάδα είχαν ήδη εγγραφεί, ενώ
ο αριθμός των εγγεγραμμένων Φορέων Υποδοχής έβαινε αυξανόμενος. Χιλιάδες Φοιτητές από
όλη την επικράτεια είχαν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα και η διεξαγωγή των Πρακτικών
τους Ασκήσεων, πλέον καταχωρίζονταν σε αυτό.
Προκειμένου ωστόσο να εξασφαλιστεί η επιτυχημένη συνέχεια και η περαιτέρω διάδοση του
προγράμματος, ήταν απαραίτητη η συνεχής παρακολούθηση της πορείας του. Η ομάδα ήταν
επιφορτισμένη με την παρακολούθηση της εξέλιξης της δράσης και στις αρμοδιότητές της ήταν
ο εντοπισμός και η ανάλυση των ανακύπτουσων αναγκών και σε κάθε περίπτωση προέβαινε στις
απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης των εμπλεκομένων φορέων.

3.1 Μαζικές Ενημερώσεις στους χρήστες
Η αποστολή μηνυμάτων ενημέρωσης, δεν αποτέλεσε μια διαδικασία που περιορίστηκε μονάχα
στους αρχικούς μήνες της δράσης. Η ομάδα, μερίμνησε ώστε οποτεδήποτε παρουσιάζονταν
ανάγκη να αποστέλλει μηνύματα που ενημέρωναν τους Χρήστες σχετικά με συγκεκριμένες
διαδικασίες ή λειτουργίες του Προγράμματος, προσθήκες ή αλλαγές που γίνονταν στο
Πληροφοριακό Σύστημα ή ακόμα για συγκεκριμένους κανονισμούς που το διέπουν.
Το περιεχόμενο των ενημερωτικών μηνυμάτων, συχνά καθορίζονταν ή επηρεάζονταν από την
ανατροφοδότηση των Χρηστών. Για παράδειγμα σε περιπτώσεις που μεγάλη μερίδα Χρηστών
είχε τις ίδιες απορίες ή προβλήματα, η ομάδα ανταποκρινόμενη στο συγκεκριμένο ζήτημα
έστελνε μαζικά e-mails που παρείχαν τις κατάλληλες διευκρινίσεις στους Χρήστες. Σε πολλές
περιπτώση την αποστολή μαζικών ενημερώσεων στους χρήστες ακολουθούσε η
παρακολούθηση των διαδικασιών που είχαν επισημανθεί στους χρήστες και στη συνέχεια η
οργάνωση της τηλεφωνικής ενημέρωσης σε όσους δεν ανταποκρίνονταν στις υποχρεώσεις ή στις
δυνατότητες που τους έδινε η υπηρεσία.
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3.2 Έναρξη της διαδικασίας εισαγωγής Θέσεων – Ενημέρωση
Φορέων
Λίγο προτού ενεργοποιηθεί η δυνατότητα δέσμευσης των αναρτημένων Θέσεων των ΦΥΠΑ από
τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης, η ομάδα δρομολόγησε την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων
στους εγγεγραμμένους Φορείς του Συστήματος προκειμένου να είναι πληροφορημένοι για την
έναρξη της εν λόγω λειτουργίας. Τα μηνύματα εξειδικεύτηκαν στην περίπτωση που οι Φορείς
είχαν πιστοποιηθεί ή όχι μετά την εγγραφή τους. Στην πρώτη περίπτωση το κείμενο προέτρεπε
τους Φορείς να εισάγουν νέες Θέσεις ή να ελέγξουν τις Θέσεις που είχαν ήδη εισάγει στο
σύστημα και έδινε διευκρινίσεις για το πότε είναι ορατές οι Θέσεις στους υπολοιπους χρήστες
ενώ στη δεύτερη περίπτωση επισημαίνονταν πως θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία
πιστοποίησης και παράλληλα αποστέλνονταν ο σύνδεσμος με τις οδηγίες για την καταχώριση
και τη διάθεση νέων Θέσεων Πρακτικής Άσκησης.
Στους μη πιστοποιημένους Φορείς προωθήθηκε το ακόλουθο μήνυμα στο οποίο παρέχονταν και
οδηγίες για την πιστοποιήσή τους.
Αγαπητοί συνεργάτες,
Σας ευχαριστούμε για την εγγραφή σας και σας καλωσορίζουμε στην υπηρεσία "ΑΤΛΑΣ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ".
Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία θα πρέπει να πιστοποιήσετε πρώτα το
λογαριασμό σας. Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία αυτή θα βρείτε στο
σύνδεσμο: http://atlas.grnet.gr/Files/PORTAL_Manual%20FYPA%20Reg.pdf
Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία πιστοποίησης, θα μπορέσετε να εισάγετε τις θέσεις
πρακτικής άσκησης που επιθυμείτε να διαθέσετε, μέσω της εφαρμογής (http://submitatlas.grnet.gr/).
Αναλυτικές οδηγίες για την εισαγωγή θέσεων θα βρείτε
http://atlas.grnet.gr/Files/PORTAL_Manual%20FYPA%20App.pdf

στο σύνδεσμο:

Σελίδα 24 από 70

«Π6.2.1 Δημοσιότητα Υποστήριξη και προώθηση της
Λειτουργίας»

Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα ή πληροφορία μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στην
υπηρεσία ΑΤΛΑΣ στο τηλέφωνο 2107724390 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00) ή
μέσω online αναφοράς.

Το αντίστοιχο μήνυμα που στάλθηκε στους πιστοποιημένους Φορείς Υποδοχής Πρακτικής
Άσκησης και στο οποίο δίνονταν περισσότερες διευκρινίσεις για τη δυνατότητα δέσμευσης των
θέσεών τους από τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης ήταν το παρακάτω:

Αγαπητοί συνεργάτες,
Σας ευχαριστούμε για την εγγραφή σας και σας καλωσορίζουμε στην υπηρεσία "ΑΤΛΑΣ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ".
Η υλοποίηση της υπηρεσίας προχωράει κανονικά και πολύ σύντομα οι θέσεις που έχουν
καταχωριστεί στο σύστημα ΑΤΛΑΣ θα γίνουν διαθέσιμες προς επιλογή από τα
ακαδημαϊκά ιδρύματα.
Στο πλαίσιο αυτό καλείστε να εισάγετε άμεσα τις θέσεις πρακτικής άσκησης που
επιθυμείτε να διαθέσετε, μέσω της εφαρμογής (http://submit-atlas.grnet.gr/) και να
προβείτε σε έναν τελικό έλεγχο των ήδη καταχωρισμένων θέσεών σας.
Επισημαίνεται ότι μόνο οι θέσεις που βρίσκονται σε κατάσταση "Δημοσιευμένη" θα είναι
επιλέξιμες από τα Ιδρύματα.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή υποστήριξη μπορείτε να απευθύνεστε στην υπηρεσία
ΑΤΛΑΣ στο τηλέφωνο 2107724390 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00) ή μέσω online
αναφοράς: http://atlas.grnet.gr/Contact.aspx
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3.3 Ενεργοποίηση δυνατότητας δέσμευσης και καταγραφής της
Πρακτικής Άσκησης – Ενημέρωση στα ΓΠΑ
Στις 11 Δεκεμβρίου 2012, δόθηκε στα Γραφεία η δυνατότητα προδέσμευσης Θέσεων που είχαν
εισάγει στο μεταξύ οι Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης καθώς και αντιστοίχισης των Θέσεων
αυτών με τους φοιτητές που εκπονούσαν την Πρακτικής Άσκηση στο σύστημα ΑΤΛΑΣ.
Παράλληλα, επιτράπηκε η είσοδος των Φοιτητών στο Πληροφοριακό Σύστημα με τη
λειτουργικότητα αναζήτησης πλήρως διαθέσιμη. Το σχετικό ενημερωτικό μήνυμα που εστάλη
στα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης, ήταν το ακόλουθο:

Αγαπητοί συνεργάτες,
Σας ενημερώνουμε ότι η υλοποίηση της υπηρεσίας προχωράει κανονικά και σας
ευχαριστούμε για τις πολύτιμες παρατηρήσεις σας για τη βελτίωση της εφαρμογής.
Στο πλαίσιο της εξέλιξης της ανάπτυξης του συστήματος, σας ενημερώνουμε ότι η
προδέσμευση και αντιστοίχιση θέσεων θα είναι διαθέσιμη από την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου
2012.
Επίσης, από την ίδια ημερομηνία και έπειτα θα είναι δυνατή η είσοδος των φοιτητών
στην εφαρμογή και η αναζήτηση των διαθέσιμων θέσεων.
Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα ή πληροφορία μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στην
υπηρεσία ΑΤΛΑΣ στο τηλέφωνο 2107724390 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00) ή
μέσω online αναφοράς.

3.4 Διευκρινήσεις για τη
Ενημέρωση στα ΓΠΑ

λειτουργία

του

συστήματος

–

Τον Φεβρουάριο του 2013 στάλθηκε σε όλα τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης, είτε τα
εγγεγραμμένα είτε αυτά που δεν είχαν εγγραφεί αλλά η ομάδα είχε συγκεντρώσει τα στοιχεία
τους κατά το στάδιο κατάρτισης της λίστας των Γραφείων. Η ομάδα αποφάσισε να στείλει το
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ενημερωτικό μήνυμα παρακολουθώντας τις απορίες που εξέφραζαν οι χρήστες μέχρι εκείνη τη
στιγμή της λειτουργίας του συστήματος. Στο μήνυμα τονίζονταν τα σημεία τα οποία τα Γραφεία
Πρακτικής Άσκησης συχνά αγνοούσαν ή μπέρδευαν τη λειτουργία τους, όπως η δυνατότητα
εγγραφής Ιδρυματικών αλλά και Τμηματικών Γραφείων, σε ποιον ανατίθεται η ευθύνη
καταγραφής της Πρακτικής Άσκησης, πως ολοκληρώνεται η διαδικασία καταγραφής της
Πρακτικής Άσκησης και η διαθεσιμότητα των θέσεων. Παράλληλα, δεδομένου ότι ορισμένα
Γραφεία Πρακτικής είχαν εκφράσει ενστάσεις θεωρόντας πως ορισμένες από τις διαδικασίες
υποκαθιστούνται από το πρόγραμμα ΑΤΛΑΣ, η ομάδα θεώρησε εύλογο να διευκρινίσει το
συγκεκριμένο σημείο. Τέλος, με αφορμή αυτό το μήνυμα έγινε η πρώτη ενημέρωση για τις
προδιαγραφές της διεπαφής του ΑΤΛΑ που δημιουργήθηκε με σκοπό τη διασύνδεση του
συστήματος με τα τοπικά ΟΠΣ.

Αγαπητοί συνεργάτες,
Η λειτουργία του συστήματος ΑΤΛΑΣ (http://atlas.grnet.gr/) εξελίσσεται κανονικά και
σημαντικός αριθμός Φορέων Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης (ΦΥΠΑ), κυρίως από τον
ιδιωτικό τομέα, έχει ήδη εγγραφεί και καταχωρίσει θέσεις Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ).
Παράλληλα, τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) των Ιδρυμάτων μπορούν να
δημιουργήσουν λογαριασμό στο σύστημα, προκειμένου να αξιοποιούν τις διαθέσιμες
θέσεις.
Για την καλύτερη επικοινωνία μας, επισημαίνουμε ορισμένα σημεία που αφορούν στο
ρόλο και τη λειτουργία της νέας υπηρεσίας:
1. Η εγγραφή των ΓΠΑ μπορεί να γίνει τόσο σε επίπεδο Τμήματος ή πολλαπλών Τμημάτων
ή ολόκληρου του Ιδρύματος
Στο σύστημα ΑΤΛΑΣ υπάρχει η δυνατότητα/επιλογή δημιουργίας λογαριασμού ΓΠΑ, το
οποίο να εκπροσωπεί (και να διαχειρίζεται τους φοιτητές):
Α. Ενός Τμήματος
Β. Πολλαπλών Τμημάτων
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Γ. Όλου του Ιδρύματος
2. Η ευθύνη της αντιστοίχισης των φοιτητών στις διαθέσιμες θέσεις ΠΑ παραμένει
αποκλειστικά στα Τμήματα/Ιδρύματα
Οι φοιτητές μπορούν να αναζητούν θέσεις ΠΑ μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ, όχι όμως και
να τις επιλέγουν. Η αντιστοίχιση του φοιτητή σε μία θέση Πρακτικής Άσκησης μπορεί να
γίνει μόνο από το ΓΠΑ (και σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες που
εφαρμόζονται από το οικείο ακαδημαϊκό Ίδρυμα).
3. Η επιλογή μίας θέσης ΠΑ από ένα ΓΠΑ γίνεται σε δύο στάδια
Για την επιλογή μια θέσης ΠΑ, το ΓΠΑ πρέπει να προχωρήσει αρχικά σε προδέσμευσή
της, καθορίζοντας το Τμήμα για το οποίο αυτή προορίζεται. Μέσα σε 7 ημέρες οφείλει
να την αντιστοιχίσει σε συγκεκριμένο φοιτητή του.
Εάν παρέλθει το όριο των 7 ημερών, η θέση αποδεσμεύεται αυτόματα και παύει να είναι
επιλέξιμη από το συγκεκριμένο ΓΠΑ για 4 ημέρες.
4. Το σύστημα ΑΤΛΑΣ δεν υποκαθιστά διαδικασίες που σχετίζονται με τη διεξαγωγή της
ΠΑ
Διαδικασίες που σχετίζονται με την πραγματοποίηση της ΠΑ (και που αφορούν
ενδεικτικά: εποπτεία της ΠΑ, σύμβαση, ασφάλιση, αποζημίωση του φοιτητή και του
επόπτη, αξιολόγηση των εμπλεκόμενων μερών κλπ) εξακολουθούν να γίνονται με
ευθύνη του οικείου ΓΠΑ.
5. Δεν είναι όλες οι θέσεις διαθέσιμες σε όλα τα Τμήματα
Κατά την καταχώριση κάθε θέσης ΠΑ, ο ΦΥΠΑ καθορίζει τα Τμήματα τα οποία μπορούν
να την επιλέξουν. Τα υπόλοιπα Τμήματα δεν έχουν δυνατότητα ούτε να εντοπίσουν, ούτε
να επιλέξουν τη θέση.
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Τέλος, προκειμένου να προωθηθεί η συνεργασία του συστήματος ΑΤΛΑΣ με τα ΠΣ των
ΔΑΣΤΑ, θα δημιουργηθούν διασυνδέσεις (Web APIs) με τα ΠΣ των ΔΑΣΤΑ, οι οποίες θα
απλοποιήσουν το έργο των ΓΠΑ, επιτρέποντας την αξιοποίηση των θέσεων ΠΑ του
«ΑΤΛΑΣ» μέσω των οικείων ΠΣ. Για το σκοπό αυτό στο σύνδεσμο
http://atlas.grnet.gr/Files/specs_diasyndeseon.pdf μπορείτε να βρείτε ένα προσχέδιο
των λειτουργικών προδιαγραφών των διασυνδέσεων.
Παραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση και
αναμένουμε τυχόν σχόλια και προτάσεις σας, είτε απαντώντας σε αυτό το μήνυμα, είτε
μέσω
του
Online
συστήματος
επικοινωνίας
της
δράσης
(http://atlas.grnet.gr/Contact.aspx). Επισημαίνεται ότι οι τελικές προδιαγραφές των
διασυνδέσεων θα προκύψουν αφού διερευνηθούν όλες οι προτάσεις και παρατηρήσεις
σας.

3.5 Υποχρέωση καταγραφής στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» των
διενεργουμένων Πρακτικών Ασκήσεων από το 2013 και
εφεξής – Ενημέρωση ΓΠΑ
Σύμφωνα με το με ΑΠ. 16206/26.07.2013 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
είναι υποχρεωτική η καταγραφή της διενεργούμενης ΠΑ στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» και αποτελεί
ελάχιστη προϋπόθεση για την αποζημίωση των Φοιτητών. Η ομάδα απέστειλε ενημερωτικό
μήνυμα σχετικά με την προαναφερθείσα διάταξη, ενώ στο ίδιο μήνυμα έκανε μια σύντομη
αναφορά στην πορεία του προγράμματος αλλά και σε κάποιες νέες λειτουργικότητες που
προστέθηκαν σε αυτό.
Επιγραμματικά οι λειτουργικότητες αυτές αφορούσαν:
 Τη δυνατότητα καταχώρισης ολοκληρωμένων Θέσεων Πρακτικής Άσκησης από τα
Γραφεία Πρακτικής
 Εισαγωγή Περιγραφής Πρακτικής Άσκησης ανά Τμήμα
 Εξαγωγή Θέσεων Πρακτικής Άσκησης σε αρχείο
 Εγγραφή Φορέων που εδρεύουν στην Κύπρο
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 Αναζήτηση Φοιτητή με χρήση του Αριθμού Μητρώου
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του ενημερωτικού μηνύματος:
Αγαπητοί συνεργάτες,
Η χρήση του συστήματος ΑΤΛΑΣ από τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα έχει διευρυνθεί
σημαντικά, τόσο από τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης όσο και από τους φοιτητές που
αναζητούν θέση ΠΑ μέσω του συστήματος. Η βάση του συστήματος περιλαμβάνει πλέον
μεγάλο αριθμό διαθέσιμων θέσεων τις οποίες μπορούν να αξιοποιούν τα Ακ. Ιδρύματα
μέσω των ΓΠΑ, ενόψει της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς.
Σύμφωνα με το με ΑΠ. 16206/26.07.2013 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση
(http://atlas.grnet.gr/Files/Aksiopoiisi_Atlas_AP_16206_EYD.pdf)
είναι
υποχρεωτική η καταγραφή της διενεργούμενης ΠΑ στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και αποτελεί
ελάχιστη προϋπόθεση για την αποζημίωση των φοιτητών. Στο πλαίσιο αυτό είναι
απαραίτητη η εγγραφή και πιστοποίηση στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, όλων των Φορέων
Υποδοχής που δέχονται φοιτητές κατά το έτος 2013.
Παράλληλα, στο σύστημα ΑΤΛΑΣ έχουν ενσωματωθεί ορισμένες επιπλέον
λειτουργικότητες με κύριο γνώμονα τη διευκόλυνση των χρηστών του, όπως:
-

Καταχώριση ολοκληρωμένων θέσεων ΠΑ από τα ΓΠΑ

Από την καρτέλα "Επιλεγμένες Θέσεις" επιλέγοντας την "Προσθήκη Ολοκληρωμένης
Θέσης" μπορείτε να καταχωρίσετε μια ήδη ολοκληρωμένη θέση ΠΑ. Απαραίτητη
προϋπόθεση για την εισαγωγή της θέσης είναι η εγγραφή και πιστοποίηση του ΦΥΠΑ.
Μέσα από την ίδια καρτέλα μπορείτε να επιβεβαιώνετε την πιστοποίηση ενός Φορέα
Υποδοχής στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, κάνοντας αναζήτηση με το ΑΦΜ ή την Επωνυμία του.
-

Εισαγωγή Περιγραφής ΠΑ ανά Τμήμα

Από την καρτέλα "Περιγραφή Πρακτικής Άσκησης Τμήματος" μπορείτε να καταχωρίζετε
στοιχεία που αφορούν την ΠΑ κάθε Τμήματος που εκπροσωπεί το Γραφείο σας (π.χ.
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ελάχιστη διάρκεια, χρονικοί ή άλλοι περιορισμοί, γενική περιγραφή) και τα οποία θα
είναι ορατά στους Φορείς Υποδοχής κατά την εισαγωγή μιας θέσης.
-

Εξαγωγή θέσεων

Έχει προστεθεί η δυνατότητα εξαγωγής σε αρχείο .xls των διαθέσιμων Θέσεων ΠΑ για τα
Τμήματα που εκπροσωπεί το Γραφείο σας καθώς και των Επιλεγμένων Θέσεων ΠΑ του
Γραφείου σας.
-

Εγγραφή φορέων που εδρεύουν στην Κύπρο

Στο σύστημα ΑΤΛΑΣ είναι πλέον εφικτή η εγγραφή και Φορέων Υποδοχής που εδρεύουν
στην Κύπρο.
-

Αναζήτηση φοιτητή με Αριθμό Μητρώου

Στην αναζήτηση του φοιτητή για την αντιστοίχισή του με θέση ΠΑ, προστέθηκε η
δυνατότητα αναζήτησης με βάση τον Αριθμό Μητρώου και το Τμήμα. Επισημαίνεται ότι
ο Αριθμός Μητρώου πρέπει να εισάγεται όπως ακριβώς εμφανίζεται στους
ηλεκτρονικούς καταλόγους των Ιδρυμάτων.
Τέλος, εφόσον έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία ανάπτυξης για τη διασύνδεση των Π.Σ.
των ΔΑΣΤΑ με το ΑΤΛΑΣ, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία ΑΤΛΑΣ, ώστε
να σας δοθεί η δυνατότητα χρήσης των APIs στο παραγωγικό περιβάλλον καθώς και
περαιτέρω οδηγίες.
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στην υπηρεσία
ΑΤΛΑΣ στο τηλέφωνο 2107724390 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00) ή μέσω online
αναφοράς http://atlas.grnet.gr/Contact.aspx.

3.5.1 Παρακολούθηση αναδρομικής καταγραφής Θέσεων 2013
Αφότου κοινοποιήθηκε το έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση η ομάδα
παρακολουθούσε την καταχώριση Ολοκληρωμένων Θέσεων από τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης
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και στην περίπτωση που εντοπίζει τυχόν περιορισμένη δραστηριότητα από την πλευρά των
Γραφείων Πρακτικής Άσκησης φροντίζει για την επικοινωνία με τα αντίστοιχα Γραφεία. Σε κάθε
περίπτωση η ομάδα ενημέρωνε για τη δυνατότητα καταχώρισης της Θέσης από την εφαρμογή
των Γραφείων με προϋπόθεση την εγγραφή του Φορέα στο σύστημα.

Εικόνα 8: Καταχώριση Ολοκληρωμένων Θέσεων 2013

Η διαδικασία της τηλεφωνικής ενημέρωσης των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης εξακολούθησε
για αρκετό χρονικό διάστημα γιατί ορισμένα Τμήματα δεν ανταποκρίνονταν άμεσα στην
υποχρέωση της αναδρομικής καταγραφής των Θέσεων αυτών.

3.5.2 Ενημέρωση Φορέων για υποχρέωση εγγραφής στο Σύστημα
Στην περίπτωση που οι υπεύθυνοι ανέφεραν ότι αντιμετώπιζαν προβλήματα με τις εγγραφές
Φορέων Υποδοχής στους οποίους είχαν πραγματοποιήσει οι φοιτητές Πρακτική Άσκηση κατά το
παρελθόν και δεν προτίθενταν να αναλάβουν εκ νέου φοιτητή και συνεπώς να εγγραφούν ΄στο
σύστημα ΑΤΛΑΣ τότε η ομάδα προέτρεπε τα Γραφεία είτε να ενημερώσουν τους Φορείς και μέσω
των φοιτητών που είχαν εκπονήσει την Πρακτικής τους Άσκηση σε αυτά είτε να του αποστείλουν
λίστες με τους Φορείς που δίσταζαν να εγγραφούν προκειμένου να πραγματοποιήσει η ίδια την
επικοινωνία μαζί τους. Στις λίστες που προέτρεπαν τους χρήστες να στείλουν η ομάδα ζητούσε
να αναφέρονται τα στοιχεία της Εταιρείας, το ΑΦΜ της προκειμένου να πραγματοποιηθεί
αναζήτηση στη βάση αν υπάρχει ήδη εγγεγραμμένος ο Φορέας και το ΓΠΑ δεν κατάφερε να τον
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εντοπίσει, τα στοιχεία του επόπτη (Ον/μο και στοιχεία επικοινωνίας) ώστε να απευθυνθεί η
ομάδα σε αυτόν που θα γνωρίζει για την διενέργεια της Πρακτικής Άσκησης και τέλος τα στοιχεία
του φοιτητή ώστε να κάνουν αναφορά σε αυτόν κατά την επικοινωνία με το Φορέα.

Εικόνα 9: E-mail από το Αλεξάνδρειο για την ενημέρωση Φορέων που διστάζουν να εγγραφούν.

Εάν δεν κατέστη εφικτή η τηλεφωνική επικοινωνία με τους Φορείς αυτούς, η ομάδα είχε
συντάξει ένα e-mail το οποίο προωθούσε στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας των
Φορέων:
Αγαπητέ κύριε / κυρία,
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Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ προκύπτει ότι μέσα στο έτος 2013
απασχολήσατε φοιτητές που προέρχονται από το εν λόγω Ίδρυμα στο πλαίσιο της
πρακτικής τους άσκησης.
Στο πλαίσιο αυτό, και σε συνέχεια της ενημέρωσης που έχετε ήδη λάβει από το Ίδρυμα,
σας κοινοποιούμε το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας όπου αναφέρεται η
υποχρεωτικότητα εγγραφής των φορέων υποδοχής στο σύστημα ΑΤΛΑΣ.
Οι οδηγίες εγγραφής στο σύστημα επισυνάπτονται στο παρόν e-mail.
Ενημερωτικό υλικό για τη δράση του "ΑΤΛΑΣ", που έχει τεθεί σε εφαρμογή από το τρέχον
ακαδημαϊκό έτος για όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, μπορείτε να βρείτε στον
ακόλουθο σύνδεσμο (http://atlas.grnet.gr/files/template_fypa.pdf).
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο της δράσης, ενώ για
περαιτέρω διευκρινίσεις και τεχνική υποστήριξη μπορείτε να επικοινωνείτε με την
υπηρεσία ΑΤΛΑΣ ηλεκτρονικά ή στο 210-7724390.

3.6 Δυνατότητα διασύνδεσης με τα τοπικά ΟΠΣ – Ενημέρωση ΓΠΑ
Η ομάδα παρακολούθησης του έργου το Νοέμβριο του 2013 έστειλε μαζική ενημέρωση σε όλα
τα Ιδρυματικά Γραφεία Πρακτικής Άσκησης προκειμένου να τους υπενθυμίσει τις δυνατότητες
αλλά και τις υποχρεώσεις τους κατά την εξέλιξη του προγράμματος:
 Τη δυνατότητα διασύνδεσης των τοπικών ΟΠΣ με το σύστημα ΑΤΛΑΣ. Το προηγούμενο
διάστημα είχαν ήδη προωθηθεί οι προδιαγραφές της διασύνδεσης καθώς και
εξατομικευμένα στοιχεία για τη χρήση του πιλοτικού περιβάλλοντος σε όλα τα Ιδρύματα.
Η ομάδα λόγω της έλλειψης απόκρισης από ορισμένα Ιδρύματα θεώρησε ότι θα πρέπει
να αποστείλει ενημερωτικό μήνυμα σε όλα τα Ιδρύματα για να τους υπενθυμίσει τη
δυνατότητα αυτή. Επίσης, σημειώθηκε ότι αφού ολοκληρωθεί η ανάπτυξη στο πιλοτικό
περιβάλλον θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την αρμόδια ομάδα ώστε να τους δοθεί η
δυνατότητα ανάπτυξης και στο παραγωγικό περιβάλλον.
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 Παράλληλα κρίθηκε σκόπιμο να σημειωθεί ξανά η υποχρέωση της αναδρομικής
καταγραφής της Πρακτικής Άσκησης που διενεργήθηκε από το 2013 και έπειτα
δεδομένου ότι ορισμένα τμήματα ή/και Ιδρύματα δεν είχαν ανταποκριθεί πλήρως σε
αυτή την υποχρέωση.
Αγαπητοί συνεργάτες,
Όπως ήδη γνωρίζετε στο πλαίσιο διευκόλυνσης του έργου των Γραφείων Πρακτικής
Άσκησης έχει προβλεφθεί η διασύνδεση των ΠΣ των ΔΑΣΤΑ με το ΠΣ ΑΤΛΑΣ. Για το λόγο
αυτό σας έχουν αποσταλεί από το σύστημα ΑΤΛΑΣ εξατομικευμένα στοιχεία πρόσβασης
στο πιλοτικό περιβάλλον ώστε να προχωρήσετε σε δοκιμαστική λειτουργία της
διασύνδεσης.
Υπενθυμίζεται ότι οι σχετικές προδιαγραφές βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα
του ΑΤΛΑΣ (http://atlas.grnet.gr/Last/38). Μόλις ολοκληρώσετε την ανάπτυξη θα πρέπει
να έρθετε σε επαφή με την υπηρεσία ΑΤΛΑΣ προκειμένου να σας δοθεί η δυνατότητα
να κάνετε χρήση του παραγωγικού περιβάλλοντος.
Παράλληλα θα πρέπει να μας κοινοποιήσετε το συντομότερο δυνατό τα στοιχεία του
φυσικού προσώπου που έχει επιφορτιστεί με την υλοποίηση της διασύνδεσης,
αποστέλλοντας email στη διεύθυνση helpdesk@atlas.grnet.gr.
Δεδομένου ότι έχει καταστεί υποχρεωτική η καταγραφή της διενεργούμενης ΠΑ στο
σύστημα ΑΤΛΑΣ, διαδικασία την οποία για το τρέχον έτος θα πρέπει να ολοκληρώσετε
μέχρι 31/12/2013, σας επισημαίνουμε ότι η καταγραφή αυτή μπορεί να
πραγματοποιηθεί -ανεξάρτητα από την υλοποίηση των διασυνδέσεων- και μέσω της web
εφαρμογής του ΑΤΛΑΣ. Ελάχιστη προϋπόθεση είναι η προγενέστερη εγγραφή και
πιστοποίηση στο σύστημα ΑΤΛΑΣ του αντίστοιχου Φορέα Υποδοχής.
Στο παραπάνω πλαίσιο καλείστε να ενημερώσετε όλους τους συνεργαζόμενους Φορείς
Υποδοχής που δέχτηκαν ή θα δεχτούν φοιτητές εντός του έτους 2013 και να προβείτε σε
άμεση καταχώριση των ήδη ολοκληρωμένων καθώς και των υπό διενέργεια θέσεων ΠΑ
στο σύστημα ΑΤΛΑΣ.
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Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στην υπηρεσία
ΑΤΛΑΣ, στο τηλέφωνο 2107724390 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00) ή μέσω online
αναφοράςhttp://atlas.grnet.gr/Contact.aspx.

3.7 Καταχώριση νέων Θέσεων Πρακτικής και επικαιροποίηση
παλαιών – Ενημέρωση Φορέων
Η ομάδα προχώρησε στην αποστολή ενημερωτικού μηνύματος στους Φορείς Υποδοχής σχετικά
με την υποχρεωτική αποτύπωση στο σύστημα ΑΤΛΑΣ σε πραγματικό χρόνο, όλων των Θέσεων
Πρακτικής Άσκησης από 01/01/2014 και έπειτα. Παράλληλα το μήνυμα επέστησε την προσοχή
των Χρηστών ώστε να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία των ήδη καταχωρισμένων Θέσεων, ενώ
τέλος έδινε συμβουλές στους Χρήστες ώστε να αυξήσουν τις πιθανότητες επιλογής από
Φοιτητές, των Θέσεων που έχουν εισάγει.

Αγαπητοί κύριοι/κυρίες,
Από 01/01/2014 είναι υποχρεωτική η καταχώριση των θέσεων Πρακτικής Άσκησης στο
σύστημα ΑΤΛΑΣ προκειμένου αυτές να επιλέγονται σε πραγματικό χρόνο από τα Γραφεία
Πρακτικής Άσκησης των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων.
Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να εισάγετε στο σύστημα ΑΤΛΑΣ τις νέες θέσεις πρακτικής
άσκησης που επιθυμείτε να διαθέσετε στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας.
Για τις θέσεις που έχετε ήδη εισάγει και δεν έχουν επιλεγεί από κάποιο ακαδημαϊκό
ίδρυμα, συνίσταται να προβείτε σε επικαιροποίηση των στοιχείων τους καθώς και της
χρονικής περιόδου που αυτές θα είναι διαθέσιμες, ώστε να ανταποκρίνονται στις
τρέχουσες ανάγκες του φορέα σας.
Για να αυξήσετε τις πιθανότητες επιλογής κάποιας θέσεις σας μπορείτε να:
- Επιλέξετε το κατάλληλο γνωστικό αντικείμενο για κάθε θέση
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- Καταστήσετε τη θέση ορατή μόνο σε Τμήματα σχετικά με το γνωστικό της αντικείμενο
- Τροποποιήσετε την περιγραφή της θέσης ώστε να είναι κατά το δυνατόν σύντομη,
περιεκτική και ακριβής
Επισημαίνεται ότι μόνο οι θέσεις που βρίσκονται σε κατάσταση "Δημοσιευμένη" θα είναι
διαθέσιμες στα Ιδρύματα.
Αναλυτικές οδηγίες για την εισαγωγή θέσεων και τη χρήση της εφαρμογής μπορείτε να
βρείτε στο σύνδεσμο: http://atlas.grnet.gr/Files/PORTAL_Manual%20FYPA%20App.pdf.
Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα ή πληροφορία μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στην
υπηρεσία ΑΤΛΑΣ στο τηλέφωνο 2107724390 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00) ή
μέσω online αναφοράς:http://atlas.grnet.gr/Contact.aspx

Ταυτόχρονα, η ομάδα ενημέρωσε τους εγγεγραμμένους αλλά μη πιστοποιημένους Φορείς
Υποδοχής προκειμένου να προχωρήσουν στη πιστοποίηση για να έχουν πρόσβαση στις
δυνατότητες που τους προσφέρει το σύστημα ΑΤΛΑΣ.

Αγαπητοί κύριοι/κυρίες
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα επειδή έχετε δημιουργήσει λογαριασμό στο σύστημα ΑΤΛΑΣ.
Προκειμένου να συμμετάσχετε στην υπηρεσία θα πρέπει να πιστοποιήσετε πρώτα το
λογαριασμό σας. Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία αυτή θα βρείτε στο
σύνδεσμο: http://atlas.grnet.gr/Files/PORTAL_Manual%20FYPA%20Reg.pdf
Αφού πιστοποιήσετε το λογαριασμό σας, θα μπορείτε να εισάγετε στο σύστημα τις
θέσεις πρακτικής άσκησης που επιθυμείτε να διαθέσετε στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της
χώρας.
Επισημαίνεται ότι από 01/01/2014 είναι υποχρεωτική η καταχώριση των θέσεων
Πρακτικής Άσκησης στο σύστημα ΑΤΛΑΣ προκειμένου αυτές να επιλέγονται σε
πραγματικό χρόνο από τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων.
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Για να αυξήσετε τις πιθανότητες επιλογής της θέσης σας συνίσταται να:
- Επιλέξετε το κατάλληλο γνωστικό αντικείμενο για κάθε θέση
- Καταστήσετε τη θέση ορατή μόνο σε Τμήματα σχετικά με το γνωστικό της αντικείμενο
- Εισάγετε μία κατά το δυνατόν σύντομη και περιεκτική περιγραφή της θέσης

Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα ή πληροφορία μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στην
υπηρεσία ΑΤΛΑΣ στο τηλέφωνο 2107724390 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00) ή
μέσω online αναφοράς:http://atlas.grnet.gr/Contact.aspx

3.8 Αναζήτηση Πρακτικής Άσκησης – Ενημέρωση Φοιτητών
Εκτός από τις ενημερώσεις που πραγματοποιήθηκαν προς τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης η
ομάδα προχώρησε και στην ενημέρωση των φοιτητών που βρίσκονται στα τελευταία έτη των
σπουδών τους για το Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ και τη δυνατότητα να αναζητήσουν
διαθέσιμες Θέσεις Πρακτικής Άσκησης σε όλη την επικράτεια. Στο μήνυμα περιλαμβάνονταν και
σύνδεσμος με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για την εφαρμογή φοιτητών.

Αγαπητέ/ή φοιτητή/φοιτήτρια,
Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) έχει υλοποιήσει το σύστημα ΑΤΛΑΣ
(http://atlas.grnet.gr), μια κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία που διασυνδέει τα
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της χώρας με τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής
άσκησης σε ένα ενιαίο σύστημα, προσβάσιμο από όλους τους φοιτητές.
Συνδεόμενοι στην εφαρμογή του ΑΤΛΑΣ (https://submit-atlas.grnet.gr/) με τα στοιχεία
πρόσβασης που έχετε από το οικείο σας Ίδρυμα, μπορείτε να αναζητήσετε τις θέσεις
πρακτικής άσκησης που σας ενδιαφέρουν και που σχετίζονται με το φυσικό αντικείμενο
των σπουδών σας.
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Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής
http://atlas.grnet.gr/Files/StudentManual.pdf.

θα

βρείτε

στο

σύνδεσμο

Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα ή πληροφορία μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στην
υπηρεσία ΑΤΛΑΣ στο τηλέφωνο 2107724390 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00) ή
μέσω online αναφοράς:http://atlas.grnet.gr/Contact.aspx

3.9 Επικαιροποίηση στοιχείων παλαιών θέσεων Πρακτικής
Άσκησης – Ενημέρωση Φορέων
Παρακολουθώντας το σύνολο των Θέσεων και την κατάσταση που βρίσκονταν αυτές, βάσει των
διαθέσιμων αναφορών του ΑΤΛΑΣ, η ομάδα παρατήρησε ότι υπήρχαν ορισμένες ελεύθερες
δημοσιευμένες Θέσεις με δηλωμένη διαθέσιμη χρονική περίοδο εκπόνησης που είχε λήξει. Οι
Θέσεις αυτές εμφανίζονταν στους χρήστες και αφενός δημιουργούσαν απορίες και αφετέρου
δυσχέραιναν τη διαδικασία αναζήτησης. Στο πλαίσιο αυτό η ομάδα σχεδίασε μία διαδικασιά
ενημέρωσης των Φορέων που είχαν τέτοιου είδους Θέσεις με απώτερο σκοπό την
επικαιροποίησης της βάσης των διαθέσιμων Θέσεων. Οι ενημερώσεις και η διαδικασία
πραγματοποιήθηκε ανά διαστήματα όταν έκρινε η ομάδα ότι το πλήθος των Θέσεων αυτών
συσχαίρενε την αναζήτηση στη βάση των διαθέσιμων Θέσεων.
1. Σε πρώτη φάση η ομάδα προέβαινε στην ενημέρωση των Φορέων σχετικά με την ύπαρξη
των Θέσεων αυτών στο λογαριασμό τους και έδινε οδηγίες για την επικαιροποίηση ή την
αποδημοσίευση αυτών. Τέλος, στο κείμενο επισημαίνονταν ότι εφόσον οι Φορείς δεν
προχωρούσαν σε μία από τις παραπάνω ενέργειες οι Θέσεις αυτές θα
αποδημοσιεύονταν.
2. Στη δεύτερη φάση, η ομάδα επανερχόταν με μία υπενθύμιση στους Φορείς που δεν
είχαν προβεί στην επικαιροποίηση ή διαγραφή των Θέσεων αυτών.
3. Στην τρίτη φάση, πραγματοποιήθηκε απενεργοποίηση των Θέσεων αυτών που ήταν
ακόμα διαθέσιμες σε συνεργασία με την ομάδα ανάπτυξης του συστήματος.
Συγκεκριμένα, προβλέφθηκε η αποδημοσίευση για όσα group Θέσεων είχαν μόνο
ελεύθερες Θέσεις και η απόσυρση για όσα group θέσεων είχαν τουλάχιστον μία
δεσμευμένη Θέση. Σε κάθε περίπτωση σημειώθηκε ότι η μετάβαση των Θέσεων αυτών
στις νέες καταστάσεις δεν ήταν μη αναστρέψιμη διαδικασία και περιλαμβανόταν
σύνδεσμος με τις κατάλληλες οδηγίες για την επαναφορά των Θέσεων αυτών.
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Εικόνα 10: Θέσεις Πρακτικής Άσκησης με χρονική περίοδο που έχει λήξει

Παρατίθεται το μήνυμα της ενημέρωσης του 1ου σταδίου:
Αγαπητοί συνεργάτες,
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχετε καταχωρίσει στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, η δηλωθείσα
διαθέσιμη χρονική περίοδος για την εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης για ορισμένες από
τις δημοσιευμένες θέσεις του φορέα σας έχει παρέλθει.
Επισημαίνουμε ότι από 01/01/2014 είναι υποχρεωτική η καταχώριση θέσεων και η
καταγραφή της Πρακτικής Άσκησης στο σύστημα ΑΤΛΑΣ σε πραγματικό χρόνο από τους
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Φορείς Υποδοχής και τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων
αντίστοιχα.
Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία των θέσεων Πρακτικής
Άσκησης ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες του φορέα σας.
Στην περίπτωση που επιθυμείτε να παραμείνουν διαθέσιμες θέσεις για τις οποίες η
δηλωθείσα χρονική περίοδος για την εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης έχει παρέλθει,
παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα σε ενημέρωση της διαθέσιμης χρονικής περιόδου
αυτών.
Εφόσον δεν προβείτε στις παραπάνω ενέργειες, οι εν λόγω θέσεις θα απενεργοποιηθούν
και δεν θα είναι δυνατή η αναζήτηση και η δέσμευση αυτών από τα Γραφεία Πρακτικής
Άσκησης των Ιδρυμάτων και τους φοιτητές.
Αναλυτικές οδηγίες για την επεξεργασία των στοιχείων των θέσεων μπορείτε να βρείτε
στον
ακόλουθο
σύνδεσμο:
http://atlas.grnet.gr/Files/PORTAL_Manual%20FYPA%20App.pdf.
Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα ή πληροφορία μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στην
υπηρεσία ΑΤΛΑΣ στο τηλέφωνο 2152157860 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00) ή
μέσω online αναφοράς:http://atlas.grnet.gr/Contact.aspx
Παρατίθεται το μήνυμα της ενημέρωσης του 2ου σταδίου:
Αγαπητοί συνεργάτες,
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχετε καταχωρίσει στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, η δηλωθείσα
διαθέσιμη χρονική περίοδος για την εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης για ορισμένες από
τις δημοσιευμένες θέσεις του φορέα σας έχει παρέλθει.
Σας υπενθυμίζουμε πως εφόσον δεν προβείτε σε ενημέρωση της χρονικής περιόδου των
εν λόγω θέσεων, οι θέσεις αυτές θα απενεργοποιηθούν και δεν θα είναι δυνατή η
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αναζήτηση και η δέσμευση αυτών από τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης των Ιδρυμάτων
και τους φοιτητές.
Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να επικαιροποιήσετε άμεσα τα στοιχεία των
δημοσιευμένων θέσεων Πρακτικής Άσκησης του φορέα σας.
Αναλυτικές οδηγίες για την επεξεργασία των στοιχείων των θέσεων μπορείτε να βρείτε
στον
ακόλουθο
σύνδεσμο:
http://atlas.grnet.gr/Files/PORTAL_Manual%20FYPA%20App.pdf.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή υποστήριξη μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στην
υπηρεσία ΑΤΛΑΣ στο τηλέφωνο 2107724390 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00) ή
μέσω online αναφοράς:http://atlas.grnet.gr/Contact.aspx
Παρατίθεται το μήνυμα της ενημέρωσης του 3ου σταδίου:
Αγαπητοί συνεργάτες,
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχετε καταχωρίσει στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, η δηλωθείσα
διαθέσιμη χρονική περίοδος για την εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης για ορισμένες από
τις δημοσιευμένες θέσεις του φορέα σας έχει παρέλθει.
Σας ενημερώνουμε ότι απενεργοποιήθηκαν οι θέσεις για τις οποίες η διαθέσιμη χρονική
περίοδος εκπόνησης της πρακτικής άσκησης είναι προγενέστερη από την 31/12/2013,
και δεν είναι πλέον δυνατή η αναζήτηση και η δέσμευση αυτών από τα Γραφεία
Πρακτικής Άσκησης των Ιδρυμάτων και τους φοιτητές.
Οδηγίες για την επαναφορά των θέσεων ώστε να καταστούν ξανά διαθέσιμες, αφού
επικαιροποιήσετε τα στοιχεία τους, μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://atlas.grnet.gr/files/Epanafora_Theseon.pdf
Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή υποστήριξη μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στην
υπηρεσία ΑΤΛΑΣ στο τηλέφωνο 2152157860 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00) ή
μέσω online αναφοράς:http://atlas.grnet.gr/Contact.aspx
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3.10 Παρακολούθηση Καταγραφής Θέσεων σε Πραγματικό Χρόνο
Όπως αναφέρθηκε ήδη από 1-1-2014 οι Θέσεις θα πρέπει να καταγράφονται σε πραγματικό
χρόνο στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΑΤΛΑ. Η ομάδα με τα στοιχεία από τις αναφορές του
Πληροφοριακού Συστήματος ανέλαβε να παρακολουθεί αυτή την διαδικασία. Συγκεκριμένα, η
ομάδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα παρατηρούσε τις Θέσεις που καταχωρούσαν τα Γραφεία
Πρακτικής Άσκησης και σε περιπτώσεις μαζικής ενημέρωσης ολοκλήρωσης Θέσεων που
σύμφωνα με τις δηλωμένες ημερομηνίες είχαν ήδη διενεργηθεί επικοινωνούσε με το αντίστοιχο
Γραφείο Πρακτικής ώστε να διευκρινίσει την υποχρέωση της ορθής καταγραφής των Θέσεων
αυτών.
Παράλληλα, η ομάδα εντόπιζε τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης τα οποία εισήγαγαν
ολοκληρωμένες Θέσεις μέσα από την εφαρμογή τους ακόμα για το έτος 2014 και προχωρούσε
στις σχετικές υποδείξεις στους υπευθύνους. Σε κάποιες περιπτώσεις που αρκετά Τμηματικά
Γραφεία καταχώριζαν απολογιστικά και τις θέσεις του 2014 δόθηκε η σχετική οδηγία στα
Κεντρικά Γραεία Πρακτικής Άσκησης προκειμένου να αναλάβουν αυτά να καθοδηγήσουν τους
επιμέρους υπευθύνους.

3.11 Έρευνα αποτίμησης της Δράσης «ΑΤΛΑΣ» - Ενημέρωση
Φοιτητών
Για την αποτίμηση της υπηρεσίας ΑΤΛΑΣ κατά τη διάρκεια των ετών λειτουργίας της ώστε να
εντοπιστούν τα οφέλη που η χρήση της επέφερε αλλά και τα σημεία τα οποία χρήζουν βελτίωσης
δημιουργήθηκαν σχετικά ερωτηματολόγια αξιολόγησης τα οποία κλήθηκαν οι χρήστες να
συμπληρώσουν μέσα από την εφαρμογή τους εφόσον σχετίζονταν με έστω μία ολοκληρωμένη
Θέση.
Οι φοιτητές συχνά μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησής τους δεν συνδέονται στο
σύστημα, για το λόγο αυτό η ομάδα έκρινε σκόπιμο να ενημερώσει τους φοιτητές σχετικά με τη
δυνατότητα αξιολόγησης της δράσης ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός ικανοποίησης αυτών από
το πρόγραμμα αλλά και για να καταγραφούν οι παρατηρήσεις τους για τη βελτίωση του
προγράμματος.
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Το κείμενο της ενημέρωσης που στάλθηκε σε όλους τους φοιτητές που είχαν ολοκληρώσει την
Πρακτική τους Άσκησης ακολουθεί παρακάτω:

Αγαπητέ/ή φοιτητή/φοιτήτρια,
Παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας για να συμβάλετε στην
έρευνα για την αποτίμηση της δράσης ΑΤΛΑΣ, το Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της
Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών των Ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.
Η άποψή σας και οι προτάσεις σας είναι πολύτιμες και θα συμβάλουν στη βελτίωση της
διαδικτυακής υπηρεσίας.
Για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο αρκεί να συνδεθείτε με τα στοιχεία σας ως
Προπτυχιακός Φοιτητής στη σελίδα https://submit-atlas.grnet.gr/.
Ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκρισή σας.
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στην υπηρεσία ΑΤΛΑΣ
στο τηλέφωνο 215-215-7860 (Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-17:00) ή μέσω online
αναφοράς.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας 1: Κατάλογος Στοιχείων Υπεύθυνων Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Οκτώβριος 2012
Ίδρυμα
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΣΠΑΙΤΕ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιδρυματικός
Υπεύθυνος

Τηλ ΙΥ

Υπεύθυνος ΓΠΑ

Σαμαράς Πέτρος

2310 013474

Λιάνα Τίγκου

2310013215

Φελίδου Μαρία

2103897128

Σάλλα Αικατερίνη
Κορωναίος Αντώνης

2310 998515

Τηλ ΥΓΠΑ

Υπεύθυνος 2

Τηλ 2

Email 1
samaras@food.teithe.gr

2310 998810

koroneos@geo.auth.gr

Αλέξης Γεώργιος

Παπαχατζάκης Γεώργιος

210 2896882

galexis@gdias.teipir.gr

Ελένη Βόνδα

Ματαράγκα Μαρίτα

2105294825
2541079115,
6977720665

25310 39701

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΤΣΗΣ

Κουτσούκη
Δήμητρα

210 7276021,
6977748367

Σταματάκη Σοφία

210 7722202

Βενετία
Παρασκευοπούλου
Λευκή-Μαρία
Παπασπυρίδη

Ευσταθίου
Αθανάσιος

2661087334, 6945269742

Βασσάλος Βασίλης

210 8203124

Μαύρη Μάνια

2271035159

Αθηνά Γκεσούλη

2651009051

Ανδρέου Ανδρέας

2385055009

2103689364

etigkou@admin.teithe.gr

pa@asfa.gr

Γερούση Σοφία

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΑ

Email 2

sgerousi@agro.auth.gr
pa1aspete@aspete.gr

praktikiaskisi@aua.gr
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

2541079552,
6932268882

dtsitsis@ee.duth.gr

Αδάμος Δημήτριος

210 3689447

dkoutsou@phed.uoa.gr

210 7722821

stamat@metal.ntua.gr

pkatsig@ee.duth.gr
vparaskev@elke.uoa.gr
leriapap@mail.ntua.gr

aefstath1@gmail.com

Μαρία Κανέλλα

210 8203879, 210 8203813

vassalos@aueb.gr

Αναστασία Σκατζούρη

2271036778

m.mavri@ba.aegean.gr

askatzouri@aegean.gr

gpa_agrinio@uoi.gr
Χαϊτίδου Όλγα

Κακανά Δόμνα

24210 74774,
6977212321

Ρούσση Χριστίνα

Μικρόπουλος
Τάσος

26510 05697

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

2461056480
24210 06475, 24210 06477
26510 07479,
ΕΦΗ ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗ
6978611155

aandreou@uowm.gr

oxaitidou@uowm.gr

gpa@uth.gr
2651007278,
6939337939

np@uoi.gr

dasta@uoi.gr
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Ίδρυμα
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ

Ιδρυματικός
Υπεύθυνος
Ταρουδάκης
Μιχαήλ

Τηλ ΙΥ

Υπεύθυνος ΓΠΑ

2810 393880

Άννα-Μαρία Παυλάκη

2831077709

taroud@math.uoc.gr

Αγγελική Νικολάου

2310 891776

Σιδηροπούλου

2310891320

agelike@uom.gr

Αλεξανδρίδης
Αντώνης

2610 996404,
2610997350
210 4142318,
6972555083

Ευαγγελάτου

2610996636

Καλποδήμου

2104142637

Πανεθυμητάκη Διονυσία

2106179345

Εμίρης Δημήτριος
Κατσής Αθανάσιος

27410 74987

Ηλίας
Μαγκλογιάννης
Κλήμης Γεώργιος

ΑΝΘΗ ΛΕΚΑΤΗ
210 9201735

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Αλέξανδρος Τζέκης

2109201512

Καραμπάτσα

2821037452

Χαραλαμπίδης
Γεώργιος

24610 40161

Κων/νος Γιαννάκης

2461068064

Τάγκας Περικλής

26650 49860

Δημακόπουλος Γεώργιος

2681050328

Παπαδημητρίου

2109250280

Φώτης Δρούμπαλης

27210 45127

Καπετανάκης
Ελευθέριος

28210 23056

Τηλ 2

Email 1

Email 2
pavlaki@edu.uoc.gr

practice@uom.gr
a.t.alexandridis@ece.upatras.gr

grafprak@upatras.gr
emiris@unipi.gr
6972770377

katsis@uop.gr

akalpo@unipi.gr
dionisia@uop.gr

pa@ucg.gr

brat@teiath.gr

210 5385846

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

Υπεύθυνος 2

2231066903, 6945292128

Μπρατάκος Μιχαήλ

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Τηλ ΥΓΠΑ

gpa@teiath.gr

Ελένη Κουλουρά
Βασιλική
Αποστολοπούλου

Κωνσταντίνος
Λουλακάκης

Ιωάννης
Ζουμπουρτικούδης

2461040161
(226)

praktiki@teikoz.gr

izub@kozani.teikoz.gr
ptangas@teiep.gr

praktiki@teiep.gr

2510462151, 2510462203
27210 45344

2810379430

praktiki@teikal.gr

Χριστοφάκη Μαρία

2810 379431

loulakak@staff.teicrete.gr

fdroumbalis@teikal.gr

mchristof@staff.teicrete.gr
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Ίδρυμα
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ιδρυματικός
Υπεύθυνος

Τηλ ΙΥ

Υπεύθυνος ΓΠΑ

Πουλής Ιωάννης

22310 60205

Ματζιάρη Μαρία

Υψηλάντης
Παντελής

2410 684423,
2410 684508

Υψηλάντη Ιωάννα,
Τζαβέλλα Κωνσταντίνα
Κοσμά

ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Καπλάνης
Σωκράτης

2610 369104

Ρουσιάς
Πασχαλούδης
Δημήτριος

Κάραλη
23210 49101

Γκάβαλη Ελένη
Αντωνοπούλου
Σμαραγδή

ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ

210 9549230

Τηλ ΥΓΠΑ

Υπεύθυνος 2

Τηλ 2

2231060161
2410 684723-4

Email 1
ipoulis@teilam.gr

Σαμαράς Γεώργιος

2410 684343

pr.askisi@teilar.gr

ΤΖΙΦΑ ΜΑΡΙΑ

2610369092,
6978210869

stsinop@teipat.gr

Email 2
gpa@teilam.gr
ipsil@teilar.gr

2631058295
2610369073,
6977451388

martzif@gmail.com

2105381359

Αθανασάκη Βασιλική

2321049228

Φωτιάδου Ευθυμία

2321049372

vat@teiser.gr

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

2228099574

Λελίγκου Ελένη
Αικατερίνη

2228099642

litsagreek@hotmail.com

Ανδρικοπούλου Ευανθία

2109549214

praktiki.baespa@teiser.gr
career@teihal.gr
myiannak@hua.gr

eandrikop@hua.gr
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Πίνακας 2: Κατάλογος Στοιχείων Τμηματικών Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Οκτώβριος 2012
Minedu
id

1966

Ίδρυμα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3008

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ

1096

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Τμήμα

Στοιχεία υπευθύνου ΓΠΑ

Στοιχεία υπευθύνου ΓΠΑ

Τελέφωνο
ΓΠΑ

e-mail ΓΠΑ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Πέτρος Σαμαράς (Αναπ.
Καθηγητής) 2310-013-474
samaras@food.teithe.gr

Λιάνα Τίγκου Στέλεχος
Εκπαίδευσης 2310-013-215
etigkou@admin.teithe.gr

2310-013-215

praktiki.espa@
admin.teithe.gr

praktiki.teithe.gr

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Σάλλα Αικατερίνη: Επιστημονικά
Υπεύθυνη Γραφείου Πρακτικής
Άσκησης, Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια Α.Σ.Κ.Τ..

Φελίδου Μαρία: Υπεύθυνη
Γ.Π.Α., Προϊσταμένη
Γραμματείας Ε.Ε..

210 3897128

pa@asfa.gr

http://www.dasta.asfa.
gr/frontend/articles.ph
p?cid=3

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Κορωναίος Αντώνιος,Αναπληρωτής
Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας
Α.Π.Θ., 2310 99 8515
koroneos@geo.auth.gr

Παπαγεωργίου Βάσω 2310 99
7136 vvpapage@auth.gr

2310 99 8810,
7136, 7193

praktiki@auth.gr

https://www.dasta.aut
h.gr/cmsitem.aspx?id=
21&sid=3

pa1aspete@aspete.gr

http://www.aspete.gr/i
ndex.php?option=com
_content&view=article
&id=528&Itemid=473&
lang=el

praktikiaskisi@aua.gr ,
traineeship@aua.gr

http://traineeship.aua.
gr/

2260

ΑΣΠΑΙΤΕ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

2067

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Παπαχατζάκης Γεώργιος 2102896882

Ελένη Βόνδα
Κώστα Γεώργιος, Αναπληρωτής
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ.,
Αντιπρύτανης Φοιτητικών Θεμάτων
& Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

210-2896-882

2105294825

site ΓΠΑ

http://praktiki.duth.gr/
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Minedu
id

Ίδρυμα

2633

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

1440

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

2848

1482

Τμήμα

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Στοιχεία υπευθύνου ΓΠΑ

Στοιχεία υπευθύνου ΓΠΑ

Τελέφωνο
ΓΠΑ

site ΓΠΑ
e-mail ΓΠΑ

http://www.agro.duth.
gr/index.php?rm=1&p
m=87&sm=120

Μπεζιρτζόγλου Ευγενία

Χατζηφωτίου Σεβαστή

Θεανώ Καλλινικάκη, Κατερίνα
Λεμοντζέλη

socwork@socadm.duth.gr

http://www.socadm.du
th.gr/undergraduate/p
ractice/

http://www.grapas.uoa
.gr/

25310 39440

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΗΜΕΙΑΣ

Κουτσούκη Δήμητρα Καθηγήτρια

Βενετία Παρασκευοπούλου - 210 3689364, vparaskev@elke.uoa.gr ; Στροφύλλα
Γεωργία - 210 3689464, gstrofyl@elke.uoa.gr ; Αδάμος Δημήτριος - 210 3689447,
dadamos@elke.uoa.gr ; Σωτηριάδης Αλέξανδρος - 210 3689464,
asotiriadis@elke.uoa.gr ;Τσερώνης Κωνσταντίνος - 210 3689361

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Σοφία Σταματάκη Καθηγήτρια ΕΜΠ
210-772-2202
stamat@metal.ntua.gr

Λευκή-Μαρία Παπασπυρίδη 210-772-2201
stamat@metal.ntua.gr

http://dasta.ntua.gr/co
op/
http://dasta.ionio.gr/in
ternship/

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Βασίλειος Βασσάλος, Αναπληρωτής
Καθηγητής, vassalos@aueb.gr,
τηλ.: 210-8203124

Ελευθερία Νυφλή, enifli@aueb.gr, τηλ.: 2108203154

http://internship.cs.aue
b.gr/

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ,
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Κέλλυ Καζαντινού

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

964

2593

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Γεώργιος Πολύζος, Καθηγητής,
Ιδρυματικός Υπεύθυνος Πρακτικής
Άσκησης polyzos@aueb.gr

26610 8 7264

Μαρία Κανέλλα, τηλ.: 210-8203879,
mkanella@aueb.gr

traineeship@dflti.ionio.gr

http://www.dflti.ionio.
gr/node/16

intership@aueb.gr

http://internship.aueb.
gr/
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Minedu
id

Τελέφωνο
ΓΠΑ

site ΓΠΑ

Ίδρυμα

Τμήμα

Στοιχεία υπευθύνου ΓΠΑ

Στοιχεία υπευθύνου ΓΠΑ

1952

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Βλάσης Σταθακόπουλος,
Αναπληρωτής Καθηγητής,
stathako@aueb.gr

Αθηνά Σκοπελίτη, athinask@aueb.gr,τηλ.: 2108203420

http://www.mbc.aueb.
gr/practical_exercise.as
px

2466

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Βασίλειος Βασσάλος, Αναπληρωτής
Καθηγητής, vassalos@aueb.gr,
τηλ.: 210-8203124

Ελευθερία Νυφλή, enifli@aueb.gr, τηλ.: 2108203154

http://internship.cs.aue
b.gr/

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ

Αντώνιος Ντέμος, Αναπληρωτής
Καθηγητής, demos@aueb.gr, τηλ.:
210-8203451

Αντώνιος Ρούσσος, roussos@aueb.gr, τηλ.: 2108203125 & 137

http://deos.aueb.gr/el/
node/472

2481

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Βάμβουκας Γεώργιος,
Αναπληρωτής Καθηγητής
gvamv@aueb.gr, τηλ.: 2108203525

Ιωάννα Σκούρτη ode.praktiki@gmail.com, τηλ.:
210-8203525

2290

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ιωάννης Μούρτος, Λέκτορας,
mourtos@aueb.gr

Μαρία Τσαούσογλου, mariat@aueb.gr, τηλ.: 2108203685

http://www.ode.aueb.g
r/praktiki
http://www.dmst.aueb
.gr/index.php/el/under
graduate/practice

1719

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Γεράσιμος Σαπουντζόγλου,
Επίκουρος Καθηγητής,
gsap2@aueb.gr, τηλ.: 210-8203713

Κάλλη Ράλλη, Όλγα Μπατή, econ_praktiki@aueb.gr, τηλ.: 210-8203319 & 320

http://www.econ.aueb.
gr/practice.html

2016

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αναστασία Σκατζούρη

e-mail ΓΠΑ

askatzouri@aegean.gr

http://pa.aegean.gr/
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Minedu
id

2131

2389

Ίδρυμα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Τμήμα

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Στοιχεία υπευθύνου ΓΠΑ

Στοιχεία υπευθύνου ΓΠΑ

Τελέφωνο
ΓΠΑ

site ΓΠΑ
e-mail ΓΠΑ

Παλατιανού Κατερίνα 22540 83013 k.palatianou@aegean.gr

http://www.fns.aegean
.gr/index.php/program
aspoudon/proptixiakesspoudes/praktikiaskisi.html

ΜΠΡΕΖΕΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 22510 36246 empr@env.aegean.gr

http://www.env.aegea
n.gr/site/GR/studies/su
mmer.htm

http://www.actuar.aeg
ean.gr/students_prakti
ki.html

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2568

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Μαμζερίδου Ευτυχία 22730 82340 emam@aegean.gr

2495

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ευωδία Θεοδοσία 22710 35028 th.evodia@aegean.gr

22710 35028

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μαρούσκου Ειρήνη 22510 36625 pract_training@ct.aegean.gr

22510 36612,
36637, 36625

pract_training
@ct.aegean.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κουτσοθεόδωρος Δημήτρης 22810 97066 dimitris@aegean.gr
Τζιτζιρέλλη Έλενα 22410 99275,
Χρυσαφίνα Ελένη 22410 99280,
Σοφός Αλιβίζος Επίκουρος
praktikiPTDE@rhodes.aegean.gr,
Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε.
chrisafina@aegean.gr

http://www.ct.aegean.
gr/pract_training/
http://www.syros.aege
an.gr/proptyhiakesspoudes/praktikiaskisi.aspx

22410 99280,
99275

praktikiPTDE
@rhodes.aegean.gr

http://www.pre.aegea
n.gr/Praktikes.aspx

2654

2014

2128

http://praktiki.ba.aege
an.gr/

Σελίδα 51 από 70

«Π6.2.1 Δημοσιότητα Υποστήριξη και προώθηση της Λειτουργίας»

Minedu
id

2078

Ίδρυμα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Τμήμα
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Στοιχεία υπευθύνου ΓΠΑ

Στοιχεία υπευθύνου ΓΠΑ

Τελέφωνο
ΓΠΑ

site ΓΠΑ
e-mail ΓΠΑ

Κερπινιώτη Θεώνη 22410 99180 kerpinioti@aegean.gr

http://www.pse.aegea
n.gr/index_el.asp?cmd
=articles&MenuID=5&
Menu=7

http://www.math.aege
an.gr/in/index.htm

1726

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Μιχαήλ Ανούσης τηλ.:22730 82127,
e-mail: mano@aegean.gr;
Νικόλαος Καραχάλιος τηλ.: 22730
82153, e-mail: karan@aegean.gr

2642

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

Μιχάλης Μπάκας 22510 36425,22510 36217 mbakas@aegean.gr

http://www.geo.aegea
n.gr/greek/news.php

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Ευαγγελόπουλος Θανάσης 22510 36842,22510 36837 tevagelo@marine.aegean.gr

http://www.mar.aegea
n.gr/cns/ugrad/pract/p
ract_el.php#

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Γιαννιτσιώτης, Ανθή Βαϊου 22510 36328,22510 36147 ava@aegea.gr

http://www.sa.aegean.
gr/iridion/html/undergr
aduate_spp.php?id=2

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αικατερίνη Παπαζή 22710 35213,22710 35299 k.papazi@aegean.gr

http://www.stt.aegean.
gr/el/proptixiakesspoudes/praktikiaskisi.html

Ιδρυματικά Υπεύθυνος: Ανδρέου
Ανδρέας, Καθηγητής, 2385055009,
aandreou@uowm.gr

http://dasta.uowm.gr/i
nternship/

1670

2839

2465

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Δόμνα Κακανά, Καθηγήτρια ΠΤΠΕ

Ανυφαντή Ευαγγελία τηλ.: 22730 82158, e-mail: evagelia@aegean.gr; Νικόλαος
Παπαλουκάς τηλ.: 22730 82125, e-mail: npapaloukas@aegean.gr

Βοζίκη Έφη, 2385055007,
evoziki@uowm.gr
24210 06475
και 24210
06477

gpa@uth.gr

http://pa.uth.gr/
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id

site ΓΠΑ

Τμήμα

Στοιχεία υπευθύνου ΓΠΑ

1303

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΝ

Ελένη Συρίβελη, 24210 74933, elsyr@inf.uth.gr

http://www.inf.uth.gr/
cced/?page_id=25

1761

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Βασιλική Βασιλείου, 2421074173, vavasili@uth.gr

http://www.civ.uth.gr/
praktiki.htm

1327

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αρχοντία-Ευαγγελία Χατζηδημητρίου, 6937087448, nchatzi@uth.gr

http://www.arch.uth.gr
/el/studies/studentprac
tice

1229

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άννα Καραγιάννη (24210 74775, 24210 74527)

http://www.ece.uth.gr/
main/el/node/59

Ζήσης Μαμούρης (Καθηγητής),
2410-565282, zmamur@uth.gr

Στρούλια Ιωάννα, 2410-565298,
stroulia@bio.uth.gr

http://www.bio.uth.gr/
index.php?option=com
_content&view=article
&id=61&Itemid=63&lan
g=el

Γκολομάζου Ελένη, 2421093254,
egolom@uth.gr

http://www.apae.uth.g
r/index.php?option=co
m_content&view=articl
e&id=90&Itemid=72&l
ang=el

1724

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

1586

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δημήτριος Βαφείδης,
Αναπληρωτής Καθηγητής του
Τμήματος

1936

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

Ανθή Τσιρογιάννη

Στοιχεία υπευθύνου ΓΠΑ

Τελέφωνο
ΓΠΑ

Ίδρυμα

2421074797

e-mail ΓΠΑ

praktiki@ha.uth.gr

http://extras.ha.uth.gr/
pa/
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Ίδρυμα

Τμήμα

Στοιχεία υπευθύνου ΓΠΑ

Στοιχεία υπευθύνου ΓΠΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2627

1938

2377

2443

2597

1486

Τελέφωνο
ΓΠΑ

e-mail ΓΠΑ

site ΓΠΑ

26510 0 7479,
26510 0 7478

gpa@uoi.gr

http://gpa.uoi.gr/

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Μιχάλης Ταρουδάκης, Καθηγητής
Τμήματος Μαθηματικών Παν/μίου
Κρήτης, taroud@math.uoc.gr

Άννα-Μαρία Παυλάκι, 2831077709,
pavlaki@edu.uoc.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΧΗΜΕΙΑΣ

Χαράλαμπος Ε Κατερινόπουλος,
Καθηγητής, 2810 545026,
kater@chemistry.uoc.gr

Μανουρά Μαρίνα, 2810 545132,
mmanoura@chemistry.uoc.gr

http://www.dasta.uoc.
gr/pa/
http://147.52.40.36/uo
cchem/index.php?optio
n=com_content&task=
view&id=134&Itemid=2
09

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Μιχαήλ Παυλίδης, Επίκουρος
Καθηγητής, 2810394084,
pavlidis@biology.uoc.gr

Σοφία Κυριακίδη, 2810394451,
kyriakidi@biology.uoc.gr

http://www.biology.uo
c.gr/undergraduate/pra
ctice_gr.htm

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Δημήτρης Παπάζογλου, Επίκουρος Καθηγητής, 2810 391273, dpapa@materials.uoc.gr

http://www.materials.u
oc.gr/el/undergrad/cou
rses/praktiki/

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αικατερίνη Δαλακούρα , Επίκουρη
Καθηγήτρια, 28310 77234,
dalakoura@phl.uoc.gr

Μαρία Μάζη, 28310-77229,
praktiki@fks.uoc.gr

http://www.fks.uoc.gr/
greek/Praktiki.htm

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κουρκούτας Ηλίας, Αναπληρωτής
Καθηγητής, 2831077647,
hkourk@edc.uoc.gr

Μουζάκη Αγγελική, Λέκτορας, 2831077606,
amouzaki@edc.uoc.gr

http://pegasus.clab.edc
.uoc.gr/spa/index.php?i
d=19,8,0,0,1,0

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Σταύρος Κομηνέας, Επίκουρος
Καθηγητής, 2810-393732,
komineas@tem.uoc.gr

Μαρία Τσιμενίδη,
maria@tem.uoc.gr

http://www.tem.uoc.gr
/~komineas/Internship
/
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1752

2649

995

Ίδρυμα

Τμήμα

Στοιχεία υπευθύνου ΓΠΑ

Στοιχεία υπευθύνου ΓΠΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ

Ηλίας Περάκης, Καθηγητής, 2810394259, ilias@physics.uoc.gr

Παττακού Ελευθερία, 2810 394300,
pattakou@physics.uoc.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τελέφωνο
ΓΠΑ

site ΓΠΑ
e-mail ΓΠΑ

http://www.physics.uo
c.gr/pa/

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Βασίλειος Δ. Οικονομίδης, Επίκουρος Καθηγητής, 28310 77657, vasoikon@yahoo.com

http://www.edc.uoc.gr
/ptpe/index.php?optio
n=com_content&view=
article&id=518&Itemid
=699

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Γιάννης Ζαϊμάκης , Αναπληρωτής
Καθηγητής, 28310-77495 & 2810327083,
zaimakisj@social.soc.uoc.gr

http://www.soc.uoc.gr/
sociology/?page_id=90

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Νταναλάκη Γαλάτεια, 2831-077491,
ntanalag@social.soc.uoc.gr

Αγγελική Νικολάου Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών Επιστημών,
agelike@uom.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

2310 891 259,
2310 891 320

2610996636

practice@uom.gr

http://practice.uom.gr/

grafprak@upatras.gr

http://praktiki.upatras.
gr/

http://praktiki.uop.gr
/contact

http://praktiki.uop.gr/

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1492

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Νικόλαο Κολοκοτρώνη, Λέκτορα
(τηλ. 2710 372231, e–
mail nkolok@uop.gr)

Αφροδίτη Τσαφαρά (τηλ. 2710 372169, e–
mail atsafara@uop.gr

http://cst.uop.gr/index.
php/el/praktiki.html
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2451

Ίδρυμα

Τμήμα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στοιχεία υπευθύνου ΓΠΑ

Στοιχεία υπευθύνου ΓΠΑ

Ηλίας Μαγκλογιάννης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής
με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

Τελέφωνο
ΓΠΑ

e-mail ΓΠΑ

site ΓΠΑ

2710 230127,
2710 230128

praktikiuop@gmail.com

http://econ.uop.gr/~pr
aktiki/index.html

22310 66703

pa@ucg.gr

http://pa.ucg.gr/
http://www.tuc.gr/245
4.html

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Μπρατάκος Μιχαήλ

210 5385846

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ιωάννης Ζουμπουρτικούδης 2461040161 (226) izub@kozani.teikoz.gr

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Τάγκα Φωτεινή 26810 50326

Καρβούνη Σοφία 26810 50329 ; Δημακόπουλος
Γεώργιος 26810 50328

gpa@teiath.gr

praktiki@teiep.gr

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

http://dasta.teiep.gr/gr
afeiopraktikisaskisis
http://praktiki.teiion.gr
/

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

http://dasta.teiath.gr/I
nternship/default.aspx
http://dasta.teikoz.gr/i
ndex.php/grafiopraktiki
s.html

Ελένη Κουλουρά

2510462151 2510462203

2721045225

ekouloura@teikav.edu.gr

http://work.teikav.edu.
gr/

praktiki@teikal.gr
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Minedu
id

2727

Ίδρυμα

Τμήμα

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Στοιχεία υπευθύνου ΓΠΑ

Στοιχεία υπευθύνου ΓΠΑ

Τελέφωνο
ΓΠΑ

Ι.Λιαπέρδος, 2731082240, gliaperd@teikal.gr
Κωνσταντίνος Λουλακάκης, 2810
379430, loulakak@staff.teicrete.gr

Μαρία Χριστοφάκη - 2810 379337 ; Ευθύμιος
Ανδρώνης - 2810 379431

ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

site ΓΠΑ
e-mail ΓΠΑ

praktiki.teplit.teikal
@gmail.com

https://sites.google.co
m/site/praktikiteplittei
kal/home

gpa@staff.teicrete.gr

http://dasta.cs.teicrete.
gr/el/web/industrialplacement/welcome

pa@teipat.gr

http://www.dasta.teim
es.gr/web/gpa
http://dasta.teipat.gr/p
a/about/generalinfo/gpa/%CE%B3%CF
%81%CE%B1%CF%86%
CE%B5%CE%AF%CE%B
F%CF%80%CF%81%CE%
B1%CE%BA%CF%84%C
E%B9%CE%BA%CE%AE
%CF%82%CE%AC%CF%83%CE%
BA%CE%B7%CF%83%C
E%B7%CF%82

praktiki3@teipir.gr

http://www.teipir.gr/p
raktiki/

praktikiaskisi@teimes.gr

Τσινόπουλος Στέφανος

2610.369092

210-538-1359
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Minedu
id

Ίδρυμα

Τμήμα

Στοιχεία υπευθύνου ΓΠΑ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ανδρικοπούλου Ευανθία

Στοιχεία υπευθύνου ΓΠΑ

Τελέφωνο
ΓΠΑ

site ΓΠΑ
e-mail ΓΠΑ

2228099554/99553

career@teihal.gr

http://www.career.teih
al.gr/index.php?option
=com_contact&Itemid=
3

210 95 49 214

eandrikop@hua.gr

http://athena.hua.gr/p
raktiki/
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Πίνακας 3: Παράδειγμα αρχείου φορέων για ενημέρωση εγγραφής για απολογιστική καταγραφή ΠΑ

A/
A

Επώνυμο
Ασκούμενου

Όνομα
Ασκούμενου

ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ

ΑΡΙΘΜ.
ΜΗΤΡΩΟΥ

175

ΤΡΑΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

29337

178

ΓΙΟΥΝΤΕΝΚΟ

ΑΝΝΑ

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

37047

698

ΚΑΤΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

33026

751

ΜΕΤΤΟΥ

ΜΑΡΟΥΣΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
Π.Α.

ΗΜ/ΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ
Π.Α.

04/09/2012

03/03/201
3

05/09/2012

16/07/2012

05/10/2012
7401

05/10/2012
843
Β

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟ
Σ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

35876

950

ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

34577

994

ΤΣΙΑΝΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

102
0

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ
ΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

10/09/2012

23/07/2012
7268

02/10/2012
34128

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΦΜ

ΠΟΛΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΘΩΚΤΑΡΙΔΗΣ Ν. ΚΩΣΤΑΣ
"PLANET BLUE"

Υποβρύχιες
Εργασίες - Κεντρο
Καταδύσεων

036902712

ΛΑΥΡΙΟ

216 9000998

MOZAFFARI POUSAKHLOUEI
DADRAS

Εμπόριο
Ενδυμάτων &
Επισκευές
Ενδυμάτων

122589270

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

210 9599997

15/01/201
3

ΖΑΜΠΑΡΑΣ Ν - ΣΚΡΕΠΕΤΟΣ Κ &
ΣΙΑ

Κατασκευή
Πλεκτών
Υφασμάτων

999266590

ΛΥΚΟΒΡΥΣ
Η

210 2818645

04/04/201
3

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ

Λογιστήριο - Ταμείο

090383027

ΝΗΣΟΣ ΊΟΣ

2286 3 60414

AMA UNIVERSAL HELLAS

Εισαγωγή - Πώληση
Μηχανημάτων Ανταλλακτικών
Στεγνωκ/ριων Ξενοδοχείων
Συντήρηση
Μηχ/των

143537586

ΑΘΗΝΑ

090012498

ΜΑΡΟΥΣΙ

210 8133591

04/03/201
3

05/01/201
3

09/03/201
3

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ

22/01/201
3

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διοίκηση &
Εκμετάλλευση
Λιμένος

090010223

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

210 4550468

31/03/201
3

UNICA ΣΚΑΡΠΑΣ Γ. & ΣΙΑ

Υπηρεσίες
Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών

998856935

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

210 6528678
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A/
A

Επώνυμο
Ασκούμενου

Όνομα
Ασκούμενου

ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ

ΑΡΙΘΜ.
ΜΗΤΡΩΟΥ

102
1

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ
ΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

34127

102
6

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

26839

104
2

ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

35875

104
4

ΜΠΡΟΥΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

34519

105
0

ΚΡΑΝΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

34191

106
5

ΣΑΚΚΑ

ΑΝΔΡΙΑΝΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

6464

106
9

ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ

ΦΑΝΟΥΡΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

7125

107
6

ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

6463

107
7

ΜΗΤΡΟΦΑΝΗ

ΜΑΡΙΑ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

109
3

ΤΟΛΗΣ

ΙΑΣΩΝ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
Π.Α.

ΗΜ/ΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ
Π.Α.

02/10/2012

31/03/201
3

UNICA ΣΚΑΡΠΑΣ Γ. & ΣΙΑ

Υπηρεσίες
Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών

998856935

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

210 6528678

31/01/201
3

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διπλωματούχος
Πολιτικός
Μηχανικός

029397332

ΧΑΪΔΑΡΙ

2291 0 39411

09/01/201
3

ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗΣ Ν. & Γ.

Πληροφορική &
Αυτοματισμοί
Γραφείου

082178100

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

2965 0 45678

13/02/201
3

HONESTY

Παροχής
Υπηρεσιών Εκπαίδευση

999182043

ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

210 4920777

09/01/201
3

NORATEX

Εμπορία
Ηλεκτρολογικού
Υλικού

094419333

ΠΑΛΛΗΝΗ

210 6030221

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διοίκηση &
Εκμετάλλευση
Λιμένος

090010223

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

210 4550468

31/01/201
3

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Τοπική
Αυτοδιοίκηση

090094082

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

210 5701106

31/01/201
3

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διοίκηση &
Εκμετάλλευση
Λιμένος

090010223

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

210 4550468

22/01/201
3

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διοίκηση &
Εκμετάλλευση
Λιμένος

090010223

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

210 4550468

22/01/201
3

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διοίκηση &
Εκμετάλλευση
Λιμένος

090010223

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

210 4550468

01/08/2012

10/07/2012

14/09/2012

10/07/2012

16/07/2012

01/08/2012

01/08/2012

23/07/2012
271

23/07/2012
33478

15/01/201
3

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΦΜ

ΠΟΛΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
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A/
A

Επώνυμο
Ασκούμενου

Όνομα
Ασκούμενου

ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ

ΑΡΙΘΜ.
ΜΗΤΡΩΟΥ

109
6

ΤΣΑΠΑΛΗ

ΆΡΤΕΜΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

38260

112
2

ΤΖΙΦΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

36230

112
5

ΚΑΡΒΕΛΑΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

33260

114
6

ΠΑΠΠΑΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

35956

115
7

ΚΑΛΥΒΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

33450

118
2

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

34546

129
1

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΛΕΟΝΙΚΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

133
9

ΡΑΓΚΟΥΣΗ

ΒΑΝΕΣΣΑ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
Π.Α.

ΗΜ/ΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ
Π.Α.

05/10/2012

04/04/201
3

LOCOTEL

Τηλεπικοινωνίες Πληροφορική
Αυτοματισμοί

998250161

ΑΘΗΝΑ

210 3258350

16/04/201
3

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
& ΣΙΑ

Πρατήριο Καυσίμων

099088909

ΑΘΗΝΑ

210 2627200

28/04/201
3

ALTEC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πληροφορική

997984070

ΜΑΡΟΥΣΙ

210 6872330

30/04/201
3

CONSUL

Κέντρο
Επαγγελματικής
Κατάρτισης

090160631

ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

210 4920777

16/04/201
3

TOP VISION

Ηλεκτρονικά
Συστήματα
Προβολής

095735038

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

210 4183042

11/05/201
3

ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ

Πληροφορική

095455041

ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥ
Η

210 6019530

04/06/201
3

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ειδικός
Λογαριασμός

090197199

ΑΙΓΑΛΕΩ

210 5381326

31/08/201
3

IMPERIAL QUALITY BRANDS

Εμπορία Αντιπροσωπεία

094505420

ΑΧΑΡΝΑΙ

210 2445555

17/10/2012

29/10/2012

01/11/2012

17/10/2012

12/11/2012

05/12/2012
7184

01/03/2013
349

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΦΜ

ΠΟΛΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
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Πίνακας 4: Παρακολούθηση Απολογιστικής Καταγραφής Θέσεων – Οκτώβριος 2013

Ίδρυμα
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΣΠΑΙΤΕ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Υπό
Ολοκληρωμένες
διενέργεια Ολοκληρωμένες Θέσεις (από
Θέσεις
Θέσεις
ΓΠΑ)
291

371

0

0

Θέσεις
Αναφερόμενες
από το Ίδρυμα Σχόλια
Μίλησα με την κ. Τίγκου. Έχουν εισάγει γύρω στις
342
250 θέσεις και έχουν άλλες τόσες περίπου.
0

43
0

396
93

384
93

1

164

164

0

361

361

13

1

1

Επικοινώνησα με τον κ. Δάλλα σχετικά με τα
ερωτήματά του καθώς επίσης και με την πορεία της
καταχώρισης των θέσεων. Με ενημέρωσε πως έοχυν
εγγραφεί περίπου το 1/3 των φορέων (έχουν
περίπου 1600 θέσεις). Του επισήμανα πως θα
πρέπιε να προβούν στην καταγραφή τους καθώς
1600 μέχρι στιγμής έχουν περαστεί ελάχιστες θέσεις.
90
15 Θα ξεκινήσουν να καταχωρούν τις ΘΠΑ
Κάλεσα σχετικά με την πορεία της καταχώρισης των
ΘΠΑ. Έχουν καταχωρίσει 40 ενώ έχουν γύρω στις
300 συνολικά. Με ενημέρωσε πως θα καταχωρούν
0 τις θέσεις μέσα στην εβδομάδα.
Επικοινώνησα με τον κ. Τσερώνη και την κ.
Στροφυλά (2103689464) σχετικά με την καταγραφή
0 των θέσεων. Έχουν καταχωρίσει συνολικά 13 θέσεις
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Ίδρυμα

Υπό
Ολοκληρωμένες
διενέργεια Ολοκληρωμένες Θέσεις (από
Θέσεις
Θέσεις
ΓΠΑ)

Θέσεις
Αναφερόμενες
από το Ίδρυμα Σχόλια
για όλο το Ίδρυμα. Τους επισήμανα πως θα πρέπει
να καταχωρούν τις θέσεις παράλληλα με την
ενημέρωση των φορέων. Υπενθύμισα πως είναι
προϋπόθεση από τη διαχειριστική αρχή η
καταγραφή των θέσεων και πρέπει όλα τα γραφεία
πρακτικής να συνεργαστούν.
Εξήγησα πως τους φοιτητές μπορούν να τους
αναζητούν με τον ΑΜ καθώς η εφαρμογή κάνει
αναζήτηση και στη βάση της ακαδημαϊκής
ταυτότητας, οπότε δεν είναι απαραίτητο να
εγγραφούν όλοι οι φοιτητές στον ΑΤΛΑ. Ας βρουν
τους ΑΜ από τις γραμματείες ή τη μηχανοργάνωση.
Επίσης ανέφερα πως αν έχουν e-mail και ΑΦΜ
φορέων μπορούν να μας τα στείλουν να δούμε ποιοι
από αυτούς είναι εγγραμμένοι και να επιχειρήσουμε
και εμείς ενημέρωση. Επίσης, τους πρότεινα να
δημιουργήσουν χρήστες γραφείου για να δουν όλοι
οι υπεύθυνοι την εφαρμοή και να καταχωρούν οι
ίδιοι τις θέσεις.
Τέλος, είπα στην κ. Στροφύλα να ενημερώσει τον κ.
Παυλόπουλο να επικοινωνήσει μαζί μας καθώς δεν
απαντάει στο τηλέφωνο.
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Ίδρυμα
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

Υπό
Ολοκληρωμένες
διενέργεια Ολοκληρωμένες Θέσεις (από
Θέσεις
Θέσεις
ΓΠΑ)

Θέσεις
Αναφερόμενες
από το Ίδρυμα Σχόλια

0

0

0

0

801

797

0

501

70 από το
501 διοίκησης

33
212

146
573

92
25

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

0

260

259

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

12
0

2
71

1
71

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

0
19

Περίμεναν μία συνεδρίαση, τους εξήγησα πως θα
πρέπει να το κάνουν σύντομα
12 Θα εισάγουν τις θέσεις μέσω της διασύνδεσης.
0
Θα εισάγουν τις θέσεις μέσω της διασύνδεσης
0 άμεσα. Έχουν απλά θέμα με ορισμένους φορείς.
Κάλεσα και ενημέρωσα πως θα πρέπιε να
καταχωρίσουν τις θέσεις πρακτικής άσκησης το
συντομότερο. Με ενημέρωσε πως αυτή είναι
διαδικασία που θα πρέπει να κάνει κάθε τμήμα
ξεχωριστά. Του είπα πως υπάρχουν σχεδόν
μηδενικές καταχωρίσεις και πως θα πρέπει ο ίδιος
να φροντίσει να καταχωρισθούν οι θέσεις. Του
προωθησα και το e-mail με το έγγραφο της
0 διαχειριστικής
70
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Ίδρυμα
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Υπό
Ολοκληρωμένες
διενέργεια Ολοκληρωμένες Θέσεις (από
Θέσεις
Θέσεις
ΓΠΑ)

Θέσεις
Αναφερόμενες
από το Ίδρυμα Σχόλια
Ενημερώσαμε πως θα πρέπει να ξεκινήσουν την
1
0 καταγραφή των θέσεων
Κάλεσα να ενημερώσω για την υποχρεωτική
καταχώριση των ΘΠΑ μέχρι 31/12. Μου είπε πως
ορισμένα τμήματα έχουν προχωρήσει στην
καταχώριση. Στον ιδρυματικό λογαριασμό δε θα
καταχωρισθεί καμία θέση.
Επιπρόσθετα τον ενημέρωσα πως θα πρέπε να μας
στείλει τα στοιχεία του ατόμου που υλοποιεί τη
διασύνδεση.

0

1

144

188

125

2

91

1

120

38

19

20

127

44

Ήταν εκτός ιδρύματος και ζήτησε να του στείλουμε
0 και το εμαιλ ως υπενθύμιση.
0 Δεν απάντησαν
Κάλεσα για τις θέσεις που πρέπει να εισάγουν
καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν εισάγει καμία
ολοκληρωμένη θέση.
200 Μου είπε πάλι πως καταγράφουν τις τωρινές θέσεις.
Δύο από τα τμήματα έχουν ανταποκριθεί στην
καταχώριση των θέσεων (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
83 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΗΜΜΥ). Έχει θέμα με τα
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Ίδρυμα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Υπό
Ολοκληρωμένες
διενέργεια Ολοκληρωμένες Θέσεις (από
Θέσεις
Θέσεις
ΓΠΑ)

6

15

88
17

228
115

158

79

0

0

84

33

Θέσεις
Αναφερόμενες
από το Ίδρυμα Σχόλια
υπόλοιπα τμήματα και προσπαθεί τώρα να
ενημερώσει τους φορείς. Της υπενθύμισα πως η
διαδικασία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι το
τέλος Δεκεμβρίου.
Μίλησα με τον κ. Παπαθεοδώρου σχετικά με τον αρ.
των θέσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσω ΕΣΠΑ.
Θα μας στείλει στοιχεία για κάθε τμήμα για να
12
0 παρακολουθούμε την πορεία της διαδικασίας.

213
113

315
99
60 (για το ένα
Ιδρυματικού Υπεύθυνου (Παναγιώτοπουλος 30 τμηματικό)
2461040161-155 - 6974797599)
Κάλεσα τον κ. Δημακόπουλο (6946584466) και την κ.
Γκούβα (6977273840) καθώς δεν έχει καταχωρισθεί
0
0 καμία θέση αλλά δεν απάντησαν.
Ενημερώθηκε τηλεφωνικά ο κ. Σαμαράς πως
ορισμένοι από τους φορείς που έστειλαν με excel
είναι ήδη εγγραμμένοι, ας αποστείλουν το excel
έχοντας και το ΑΦΜ των φορέων για να τους
ενημερώσουμε ποιοι έχουν εγγραφεί και ποιοι όχι.
20
0
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Ίδρυμα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Υπό
Ολοκληρωμένες
διενέργεια Ολοκληρωμένες Θέσεις (από
Θέσεις
Θέσεις
ΓΠΑ)

1

56

173

203

Θέσεις
Αναφερόμενες
από το Ίδρυμα Σχόλια
Παράλληλα, τον ενημέρωσα πως για όσους είναι
εγγεγραμμένοι πρέπει να περνάνε τις θέσεις άμεσα.
Μίλησα με τον κ. Μαλισιόβα και με παρέπεμψε στον
κ. Γκίζα που ασχολείται με την καταγραφή.
(2681050039)
Με ενημέρωσε πως έχουν ακόμα να καταχωρήσουν
16 φοιτητές και θα το έχουν κάνει μέχρι αύριο.
Έδωσα διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία
καταγραφής στο σύστημα των θέσεων που ξεκινάνε
τώρα. Είχε στο μυαλό του να κάνει ολοκληρωμένη
καταχώριση μόλις τελειώσουν την ΠΑ>
Του εξήγησα πως από 1/1 θα πρέπει να
εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο τα στοιχεία.
Εφόσον ενημερώνει τώρα τους φορείς να
εγγραφούν θα πρέπει να τους λέει να εισάγουν και
56
59 τη θέση και να προχωράει ο ίδιος στην αντιστοίχιση.
Μίλησα με την κ. Αθανασάκη καθώς έχουν
καταχωρίσει 13 θέσεις μέχρι στιγμής. Μου είπε πως
ήταν γύρω στα 50 άτομα που εκκρεμούσε να
καταχωρισθούν οι θέσεις του 2013. Από αυτούς
ορισμένοι έχουν αντιστοιχισθεί στις θέσεις που
48
13 έβαλαν οι φορείς και τους 13 τους έχουν
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Ίδρυμα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Υπό
Ολοκληρωμένες
διενέργεια Ολοκληρωμένες Θέσεις (από
Θέσεις
Θέσεις
ΓΠΑ)

26

58

58

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

0
0

5
14

5
14

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

27

5

0

0

0

0

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Θέσεις
Αναφερόμενες
από το Ίδρυμα Σχόλια
καταχωρίσει οι ίδιοι. Απομένουν μόνο οι
προβληματικές περιπτώσεις.
Μίλησα με τον Λουλακάκη. Του επισήμανα πως δεν
έχουν περάσει σχεδόν καμία θέση μέχρι στιγμής και
πως θα πρέπει να επισπεύσουν τη διαδικασία λόγω
της προθεσμίας.
Ας ξεκινήσουν να εισάγουν τουλάχιστον τις θέσεις
που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο ΤΕΙ και για όσους
φορείς έχουν εγγραφεί μέχρι τώρα.
Με διαβεβαίωσε πως θα ξεκινήσουν τη διαδικασία
100-150
μέσα στη μέρα.
Μίλησα με τον γραμματεά του κ. Μουστρή. Θα
0 ενημερώσει τους υπαλλήλους
11 Ενημέρωσα ξανά, 10/1
Κάλεσα και στα κινητά και στα σταθερά καθώς δεν
0 έχουν καταχωρίσει καμία θέση. Δεν απάντησαν.
Μίλησα με την κ. Αλεβυζάκη, η κ. Ανδρικοπούλου
έχει άδεια αυτές τις μέρες. Την ενημέρωσα πως θα
πρέπει να καταχωρίσουν όλες τις θέσεις πρακτικής
άσκησης που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2013.
Δεν είχε ιδέα για τη διαδικασία αυτή. Επιπρόσθετα
0 ενημέρωσα πως θα πρέπει να υλοποιηθεί η
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Ίδρυμα

Υπό
Ολοκληρωμένες
διενέργεια Ολοκληρωμένες Θέσεις (από
Θέσεις
Θέσεις
ΓΠΑ)

Θέσεις
Αναφερόμενες
από το Ίδρυμα Σχόλια
διασύνδεση, θα το προωθήσει στους υπευθύνους
και θα μας ενημερώσουν.
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