
AMEIBOMENH 
 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ*2022* 
Ιδρυματικά Υπεύθυνος: Καθ. Ιωάννης Θεοδωράκης 



ΓΙΑΤΙ;  

 Μάθημα επιλογής Γενικών και Παιδαγωγικών Γνώσεων και λαμβάνει 4 ECTS 

 Εφαρμογή στην πράξη των ακαδημαϊκών γνώσεων 

 Παρέχει τα κατάλληλα ερεθίσματα για τον προγραμματισμό των επόμενων 
βημάτων αναφορικά με την μετεκπαίδευσή και την εξειδίκευσή 

 «Οικοδομείτε» από προπτυχιακό επίπεδο το βιογραφικό σας 

 «Επίσημη» εμπειρία στο χώρο της εργασίας 

 Ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης, δεξιοτήτων συνεργασίας, 
επικοινωνίας, ανάληψης πρωτοβουλίας 

 Εξοικείωση με τη διαδικασία εύρεσης εργασίας (συνεντεύξεις, αποστολή 
βιογραφικών) 

  Ορισμένοι φορείς επιλέγουν να απασχολήσουν τους φοιτητές και μετά την 
Πρακτική τους 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 

 

 Επιδοτούμενο πρόγραμμα στο πλαίσιο του 
συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής 
Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 Διάρκεια: 8 εβδομάδες (2 μήνες), Ιούλιο & Αύγουστο (σε 
ειδικές περιπτώσεις ολοκλήρωση τον Σεπτέμβρη π.χ 
κλειστός φορέας τον Αύγουστο) 

 Δύναται να πραγματοποιηθεί σε φορείς της επιλογής 
σας, κυρίως ιδιωτικούς αλλά και δημόσιους, 

 Αμοιβή: 255,66€ (δίμηνο).  
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

• Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ζαρίκας Βασίλειος 

• Διοικητική Υποστήριξη: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 

• Στοιχεία επικοινωνίας: Καραμέτου Βασιλική 

☎ 2231060197 

@ praktiki.math@uth.gr  

• Site: www.pa.uth.gr   

• FB: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  

• Διεύθυνση: Τμήμα Λαμίας, 3ο Χιλιόμετρο Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθήνας, 
Κεντρικό Γραφείο Ιάσoνος 62, Βόλος 

• Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, 10:00 – 13:00 
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http://www.pa.uth.gr/


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Βάσει της θεσμοθέτησης του Τμήματος, ισχύουν τα ακόλουθα: 

• είναι προαιρετική, μάθημα επιλογής του 3ου και 4ου έτους και 
προσφέρεται στις δηλώσεις μαθημάτων του τρίτου (3ου) και τέταρτου 
(4ου) έτους σπουδών κατά το χειμερινό  ή/και εαρινό εξάμηνο 

• είναι δίμηνη, Ιούλιο & Αύγουστο (σε ειδικές περιπτώσεις ολοκλήρωση τον 
Σεπτέμβρη π.χ κλειστός φορέας τον Αύγουστο)  

• On/off κριτήρια συμμετοχής: η επιτυχής εξέταση στο 50% των 
υποχρεωτικών μαθημάτων (χωρίς μαθήματα ξένων γλωσσών) του Π.Σ 
μέχρι το έτος που έχει ολοκληρώσει ο φοιτητής  

• Κριτήριο μοριοδότησης: βαθμολογία και ECTS μαθημάτων που έχουν 
εξετασθεί επιτυχώς (έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης). 
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψιν κοινωνικά κριτήρια (ΑμεΑ και 
λοιπές κατηγορίες Ε.Κ.Ο): 

• 1) Αν ο/η υποψήφιος ανήκει σε ΑμεΑ ή /και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ( 
πρόσφυγες/παλιννοστούντες, Ρομά, απεξαρτημένα άτομα), προηγείται του 
φοιτητή με τον οποίο/α ισοβάθμησε. 

• 2) Αν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των γονέων του/της υποψηφίου /ας 
είναι έως 10.000 ευρώ προηγείται ο/η φοιτητής/τρια με τον οποίο ισοβάθμησε. 

• Τα ανωτέρω κριτήρια προθέτονται, δηλαδή  προηγείται ο φοιτητής που 
πληροί τα περισσότερα κ.ο.κ. 

• Αν  ύστερα από  τα παραπάνω προκύπτει πάλι ισοβαθμία , προηγείται ο 
φοιτητής που οφείλει τον μικρότερο αριθμό μαθημάτων για την περάτωση 
των σπουδών του και τη λήψη πτυχίου. 

• Επισήμανση: Σε περίπτωση που κάποιος φορέας ζητήσει κάποιον 
συγκεκριμένο/η φοιτητής/τρια, και ο/η φοιτητής/τρια ε επιθυμεί  τη θέση 
αυτή, την καταλαμβάνει χωρίς συναγωνισμό , με την προϋπόθεση ότι έχει 
επιτύχει στο 50% των υποχρεωτικών μαθημάτων, που αντιστοιχούν στα έτη 
που έχει συμπληρώσει ο/η φοιτητής/τρια.      

 

Οι φοιτητές στέλνουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στο email της Γραμματείας 
εντός της προθεσμίας ( έως τις 4.4.2022, ώρα 14.00)  
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ΣΤΑΔΙΑ1/2  

1ο Στάδιο: Ενημέρωση 15.3.2022 

 2ο Στάδιο:  Είσοδος στο www.pa.uth.gr με τα στοιχεία του Ευδόξου & ηλεκτρονική συμπλήρωση 
της «Αίτησης  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» από το μενού «Φοιτητές» (Προθεσμία από 21.3.2022, 
ώρα 09.00 πμ μέχρι 4.4.2022, ώρα 14.00μμ). 

3ο Στάδιο: Αξιολόγηση αιτήσεων (Επιτροπή Αξιολόγησης Τμήματος) Ανακοίνωση προσωρινών 
αποτελεσμάτων (Ιστοσελίδα Τμήματος, Γρ. Πρακτικής) Ενστάσεις (εντός 5 εργάσιμων ημερών 
από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων - Επιτροπή Ενστάσεων Ιδρύματος) και Ανακοίνωση 
οριστικών αποτελεσμάτων (Ιστοσελίδα Τμήματος, Γρ. Πρακτικής) και Ελέγχω το email μου.  

4ο Στάδιο: Είσοδος στο www.pa.uth.gr με τα στοιχεία του Ευδόξου & ηλεκτρονική συμπλήρωση 
της «Αίτησης – Εγγραφής» από το μενού «Φοιτητές»  ΘΑ ΒΓΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ!!! 

5ο Στάδιο: Συγκέντρωση & ηλεκτρονική αποστολή σε ΕΝΙΑΙΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF (praktiki.math@uth.gr) 
δικαιολογητικών*: 

- Φωτοτυπία Ταυτότητας  
- Φωτοτυπία του Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ (ΑΜΑ-ΙΚΑ). Αναλυτικές οδηγίες για την 

έκδοση εδώ (στο www.pa.uth.gr στις πληροφορίες) 
- Φωτοτυπία Ασφαλιστικής ικανότητας. Αναλυτικές οδηγίες για την έκδοση εδώ (στο 

www.pa.uth.gr στις πληροφορίες) 
- Φωτοτυπία ενεργού λογαριασμού τραπέζης, όπου ο πρώτος δικαιούχος θα είναι ο φοιτητής 
- Φωτοτυπία ΑΜΚΑ ( από το www.amka.gr)  
- Φωτοτυπία Βεβαίωσης Απόδοσης ΑΦΜ  
- Υπεύθυνη Δήλωση για καθεστώς εργασίας (στο www.pa.uth.gr στις πληροφορίες) 
- Για το σκανάρισμα των αρχείων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια εφαρμογή στο κινητό 

σας όπως π.χ η “Fast Scanner” 
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SOS 
Πρακτική Άσκηση δεν κάνουν οι: δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιωτικοί, ένστολοι καθώς 
επίσης και όσοι έχουν κάνει πρακτική άσκηση σε προηγούμενο έτος.  
 
Όχι πρακτική σε συγγενικά πρόσωπα  
 
Όχι πρακτική σε δομή του Πανεπιστημίου Θεσσαλία 



Στάδιο 2: Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

pa.uth.gr Πάτα εδώ: 

http://pa.uth.gr/%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%af%ce%b5%cf%82/%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7/


Στάδιο 4 & 5: Αίτηση Εγγραφής & Δικαιολογητικά  

 

 

 

pa.uth.gr Πάτα εδώ: 

http://pa.uth.gr/%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%af%ce%b5%cf%82/%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7/


ΟΔΗΓΊΕς ΑΠΟΣΤΟΛΉς ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 Συγκέντρωση & αποστολή δικαιολογητικών σε ΕΝΙΑΙΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF στο 
praktiki.math@uth.gr. Για την Προθεσμία Υποβολής θα ενημερωθείτε αμέσως μετά τον 
Οριστικό Πίνακα Αποτελεσμάτων  

 Για να κάνετε τα αρχεία σας ένα pdf, είτε θα τα σκανάρετε όλα σε ένα αρχείο, είτε θα τα 
ενώσετε (με το pdf Sam) 

 Στέλνετε όλα τα δικαιολογητικά σε ένα email- ΌΧΙ ΠΟΛΛΑ EMAIL 

 Αν το μέγεθος του pdf είναι μεγάλο είτε το συμπιέζετε, είτε το στέλνετε από τη σελίδα του 
We Transfer 

Θα σας απαντήσω αν είναι εντάξει ή αν έχετε εκκρεμότητες. Αν δεν λάβετε απάντηση μέσα 
σε 3-4 μέρες, σημαίνει ότι δεν το έλαβα και φροντίζετε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μου 

Θέμα στο email «Δικαιολογητικά Πρακτικής Άσκησης Μαθηματικών Ονοματεπώνυμο» 

 Στέλνετε ΜΟΝΟ από το πανεπιστημιακό σας email, μέσω του οποίου θα είναι η βασική μας 
επικοινωνία 

 Για το σκανάρισμα των αρχείων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια εφαρμογή στο 
κινητό σας όπως π.χ η “Fast Scanner” 



ΣΤΑΔΙΑ 2/2 

6ο Στάδιο: Αναζήτηση και επικοινωνία με τον φορέα:  Είσοδος με τα στοιχεία του Ευδόξου 
στο www.atlas.grnet.gr και αναζήτηση. Μπορεί, ο φορέας που επιθυμείτε, να μην 
βρίσκεται στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΤΛΑΣ. Τον ενημερώνετε πως πρέπει να κάνει 
Εγγραφή και έπειτα Δημιουργία Θέσης και Δημοσίευσή της. Φορείς που δεν υπάρχουν και 
δεν επιθυμούν την εγγραφή τους στον ΑΤΛΑ, δεν δύναται να συνεργαστούν με το Γρ. 
Πρακτικής Άσκησης  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στο pa.uth.gr  ΦΟΡΕΙΣ.  

7ο Στάδιο: : Είσοδος στο www.pa.uth.gr & ηλεκτρονική συμπλήρωση της «Καρτέλα 
Πρακτικής» από το μενού «Φοιτητές». Χρειάζεται να έχετε κάνει συμφωνία με τον φορέα 
σας και να έχετε το «κωδικό ΑΤΛΑ»  ΘΑ ΒΓΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ και θα 
σταλθούν επιπλέον οδηγίες στο email σας  

8Ο Στάδιο: Σύμβαση και ηλεκτρονική της αποστολή στο mail σας (υπογραφή σας, 
υπογραφή/σφραγίδα φορέα και συμπλήρωση στοιχείων φορέα) & ηλεκτρονική μόνο 
υποβολή Απογραφικού Εισόδου. 

9ο Στάδιο: Επιστροφή των αντιτύπων της Σύμβασης στο Γρ. Πρακτικής Άσκησης 
προκειμένου να υπογραφεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών που είναι η 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ υπογραφή που θα μπει στη Σύμβαση καθώς είναι ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ σας.  

10ο Στάδιο: Παραλαβή σύμβασης & Έναρξη απασχόλησης (Έντυπο 3.5) στο ΕΡΓΑΝΗ από 
τον φορέα σας (οδηγίες θα σταλούν στο Φορέα σας – σωστή συμπλήρωση της ΚΑΡΤΕΛΑΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ – μειλ φορέα!!!).   

11ο Στάδιο: Πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης. 

12ο Στάδιο:  μία εβδομάδα περίπου πριν την ολοκλήρωση της Πρακτικής σας Άσκηση θα 
σας σταλεί ενημερωτικό μήνυμα με αυτά που απαιτούνται προκειμένου να οδηγηθείτε 
στη φάση της πληρωμής.  
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Στάδιο 6:Αναζήτηση φορέα Υποδοχής από φοιτητές στον 

ΑΤΛΑ 

Πάτα εδώ: atlas.grnet.gr 

http://atlas.grnet.gr/


 

 

Πάτα εδώ: atlas.grnet.gr 

Ο Κωδικός Θέσης Άτλα 

εμφανίζεται δίπλα στον τίτλο της 

θέσης 

Στάδιο 6:Αναζήτηση φορέα Υποδοχής από φοιτητές στον 

ΑΤΛΑ 

http://atlas.grnet.gr/
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ΠΟΙΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ – ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

α) Το Γραφείο Πρακτικής 
Άσκησης δε διαχειρίζεται τη 
πλατφόρμα του ΑΤΛΑ. Συνεπώς 
για τυχόν ερωτήσεις/απορίες 
των φορέων θα πρέπει να 
επικοινωνούν στο: 215 215 

7860. 
 
β) Χρησιμοποιούμε το ΚΩΔΙΚΟ 
ΑΤΛΑ μιας θέσης εφόσον 
έχουμε γίνει δεκτοί από τον 
φορέα, θέλει δηλαδή να μας 
απασχολήσει για πρακτική 
άσκηση. Σε καμία περίπτωση 
αυθαίρετα. 
 



Στάδιο 7: Καρτέλα Πρακτικής 

 

 

 

pa.uth.gr Πάτα εδώ: 

http://pa.uth.gr/%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%af%ce%b5%cf%82/%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7/


ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΝΗ 
 Οι φορείς υποδοχής από 1/10/2019 πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνουν την ΕΝΑΡΞΗ 

και τη ΛΗΞΗ της πρακτικής άσκησης του φοιτητή στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ 

 Υπάρχουν Αναλυτικές Οδηγίες για τους φορείς στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΠΑ 

και θα σταλεί αναλυτικό ενημερωτικό email στους φοιτητές και στους φορείς 

 Συνήθως είναι μια διαδικασία που την κάνει ο λογιστής της επιχείρησης 

 Η έναρξη της Π.Α. πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης 

 Η λήξη ή διακοπή της Π.Α. το αργότερο 4 εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη 

 Η υποχρέωση του φοιτητή είναι να: 

 Έχει πληροφορήσει τον υπεύθυνο στο φορέα του για την υποχρεωτική δήλωση του στο 

ΕΡΓΑΝΗ (Υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για φορείς στη σελίδα μας) 

 Έχει φροντίσει να φτάσει η σύμβαση στον φορέα για να την αναρτήσει εγκαίρως πριν 

την έναρξη της Πρακτικής στο ΕΡΓΑΝΗ 

 Να στείλει στο email της πρακτικής τόσο το έντυπο Ε3.5 για την έναρξη, όσο και το 

έντυπο Ε3.5 για τη λήξη 

 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕς  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕς 

 Αν δεν έχετε λογαριασμό που να είστε ο πρώτος δικαιούχος, ανοίγετε 
λογαριασμό σε τράπεζα με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 Ταυτότητα, εκκαθαριστικό, λογαριασμός ΔΕΚΟ, λογαριασμός κινητής 
τηλεφωνίας  

 SOS! Παρακολουθείτε συστηματικά το πανεπιστημιακό σας email 
που έχετε δηλώσει στην Αίτηση Εγγραφής και την ιστοσελίδα μας 
(pa.uth.gr)  

 Ακύρωση Πρακτικής Άσκησης (μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
ενημερώνω άμεσα το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και τον φορέα 
υποδοχής) 

 Αν ο φοιτητής λαμβάνει οποιοδήποτε επίδομα, θα πρέπει να 
επικοινωνήσει με τον φορέα από τον οποίο το λαμβάνει και να 
ενημερωθεί αν κινδυνεύει να διακοπεί σε περίπτωση συμμετοχής του 
στο Πρόγραμμα της Πρακτικής 
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ΑΚΥΡΩΣΗ 

 Πριν τη λήψη της σύμβασης: απλό μέιλ με δήλωση 
ακύρωσης (καλό είναι να επισημανθεί και ο λόγος). 

 Μετά τη λήψη της σύμβασης: απλό μέιλ με δήλωση της 
ακύρωσης (καλό είναι να επισημανθεί και ο λόγος ) ΚΑΙ 
επιστροφή όλων των αντιτύπων της  σύμβασης 
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ και συμπλήρωση σχετικών εντύπων 
ακύρωσης στο Γρ. Πρακτικής Άσκησης. 

 Καμία χρηματική αποζημίωση (ακόμη και αν έχει 
ολοκληρωθεί ο ένας από τους 2 μήνες πρακτικής). 
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ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ; 

 Εφόσον επιθυμείς να κάνεις Πρακτική Άσκηση (ανεξαρτήτως 
διαστήματος) θα πρέπει από 21.3.2022 09.00πμ μέχρι τις 4.4.2022 
14.00μμ. να έχεις υποβάλει την ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. 

 Θα αναρτηθούν ανακοινώσεις: α) αποτελεσμάτων και β) 
προθεσμιών για: 1) Αίτησης εγγραφής/έντυπα και 2) Καρτέλας 
Πρακτικής και 3)για οτιδήποτε έχετε να υποβάλετε.  

 ΕΛΕΓΧΩ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΜΕΙΛ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΑ. 

 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (www.pa.uth.gr και του 
Τμήματος) 
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http://www.pa.uth.gr/


ΚΑΛΉ ΑΡΧΉ 
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΩ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΕΧΩ ΣΤΗ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΟΥ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΩ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 


