
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
 

                                                                                        Λαμία 27-04-2022       

 

Αγαπητοί μας φοιτητές 

 

Τα αποτελέσματα της επιτροπής που ανακοινώθηκαν με το υπ’ αριθμ 190/18-04-2022 

έγγραφο της Γραμματείας του Τμήματος Μαθηματικών και είναι αναρτημένα στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος είναι οριστικά. Ως εκ τούτου η λίστα,  των ωφελούμενων για 

θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την 

Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία, που πληρούν τις προϋποθέσεις θεσμοθέτησης του Τμήματος Μαθηματικών 

και υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης, είναι η ακόλουθη:  

Πρακτική Άσκηση ακαδημαϊκού έτους  2021-2022 

α/α Αριθμός Μητρώου Αριθμός Γενικού Μητρώου 

1 00104 3719104 

2 00105 3719105 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι έως την Παρασκευή 12 Μαΐου 2022 χρειάζεται να κάνετε τα 

ακόλουθα: 

i). Να στείλετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο email  praktiki.math@uth.gr  

 ονομάζοντας κάθε αρχείο με το ονοματεπώνυμό σας και το περιεχόμενο του 

αρχείου, π.χ. Επίθετο_ΑΜΚΑ, Επίθετο_ταυτότητα. 

ii). Να υποβάλετε ηλεκτρονικά Αίτηση Εγγραφής  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην Αίτηση Εγγραφής να συμπληρώσετε ως email επικοινωνίας, τη 

διεύθυνση του email που χρησιμοποιείται περισσότερο και όχι απαραίτητα το 

http://math.uth.gr/wp-content/uploads/2022/04/ANAKOINVSH-APOTELESMATWN_YPOCHFIWN_PA_2021_2022.pdf
http://math.uth.gr/wp-content/uploads/2022/04/ANAKOINVSH-APOTELESMATWN_YPOCHFIWN_PA_2021_2022.pdf
https://webmail.uth.gr/imp/basic.php?mailbox=SU5CT1g&buid=14902&page=message


Ιδρυματικό σας email, αν δεν το παρακολουθείτε συχνά. Η Αίτηση να συμπληρωθεί 

με κεφαλαίους χαρακτήρες. 

iii). Να υποβάλετε ηλεκτρονικά την Καρτέλα Πρακτικής.  

Για να γίνει αυτό θα πρέπει πρώτα να έχετε επικοινωνήσει με το φορέα σας για να 

σας γνωστοποιήσει τον κωδικό της θέσης. 

 

Σύντομες οδηγίες για την Καρτέλα Πρακτικής: 

Αφού βρείτε φορέα, θα πρέπει ο φορέας σας να επικοινωνήσει με τα γραφεία της 

διαδικτυακής υπηρεσίας «ΑΤΛΑΣ»  στο 2152157860 και να ρωτήσει: 

1. Πώς εγγράφεται στη διαδικτυακή υπηρεσία «ΑΤΛΑΣ», αν δεν είναι εγγεγραμμένος. 

2. Πώς ανοίγει θέση και 

3. Πώς γίνεται η δημοσίευση της θέσης. Με την ολοκλήρωση και του 3ου βήματος 

(δημοσίευση θέσης), ο φορέας παίρνει έναν κωδικό, τον οποίο σας γνωστοποιεί και 

αυτόν τον κωδικό τον συμπληρώνετε στην Καρτέλα Πρακτικής. 

Ο φορέας σας θα πρέπει επίσης να μπορεί όταν του ζητηθεί (όχι τώρα) να σας δώσει 

την Έναρξη και τη Λήξη σας στο ΕΡΓΑΝΗ. 

 

Για οποιαδήποτε απορία-πληροφορία σχετικά με την Πρακτική Άσκηση μπορείτε να 

επικοινωνείτε στο email: praktiki.math@uth.gr  και στο τηλ. 22310-60197. 

 

 

 

Από τη Γραμματεία του tμήματος Μαθηματικών  

https://webmail.uth.gr/imp/basic.php?mailbox=SU5CT1g&buid=14902&page=message

