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Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ξεκινάμε τη διαδικασία προσέγγισης των εταιρειών για την 

τοποθέτηση φοιτητών/τριών της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης σε 

εταιρείες/υπηρεσίες υποδοχής για την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης .  

  

 Η Πρακτική Άσκηση έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών της Σχολής ΜΗΠΕΡ σαν 

προαιρετικό μάθημα χωρίς βαθμολογία  και αφορά στους φοιτητές από το τρίτο έτος  και μέχρι 

το τέλος των σπουδών τους.  

 Για το τρέχον έτος, το πρόγραμμα θα αφορά την απασχόληση φοιτητών του Πολυτεχνείου 

Κρήτης για ένα μήνα σε κάποια επιχείρηση του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα. 

 Η μικτή αμοιβή των φοιτητών έχει οριστεί φέτος στα 188,94 € συμπεριλαμβανομένου ενός 

μικρού ποσού για ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ. 

 Η Πρακτική Άσκηση είναι δυνατόν να υλοποιηθεί από 1/6/2016 έως και 31/10/2016. Η 

απασχόληση θα είναι συνεχής και πλήρης (8ωρο). 

 Προκειμένου να συμμετάσχετε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική σελίδα:  

http://atlas.grnet.gr/  Σε αυτή τη σελίδα πρέπει να εγγραφείτε χρησιμοποιώντας τον κωδικό που 

έχετε από την Σχολή. Οδηγίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν υπάρχουν στον 

ιστότοπο του ΑΤΛΑΝΤΑ: http://atlas.grnet.gr/Files/PORTAL_Manual%20FYPA%20App.pdf 

 Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να ασκηθούν σε α) εταιρείες/υπηρεσίες που θα επιλέξουν 

από τον κατάλογο που ήδη υπάρχει στην ιστοσελίδα της Σχολής, (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ) 

β) από την ιστοσελίδα http://atlas.grnet.gr,  ή γ) σε εταιρείες - υπηρεσίες που θα έχουν επιλέξει 

οι ίδιοι. 

 Ακόμα, οι ασκούμενοι, μπορούν να επιλέξουν εταιρεία/υπηρεσία στον νομό Χανίων, στον τόπο 

της μόνιμης κατοικίας τους, ή σε άλλο μέρος της Ελλάδας. 

 Παρακαλούνται οι φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος που επιθυμούν να 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη φόρμα 

στην διεύθυνση: 

https://docs.google.com/forms/u/0/d/1wMnJndDTwEa5MLZrFsBjOeEmLhdhUo3ky2seb4ldN1E/edit 

 

 Για την επιβεβαίωση λήψης της αίτησης τους θα τους σταλεί επιβεβαιωτικό e-mail. Εάν για 

κάποιο λόγο δεν λάβουν e-mail παρακαλούνται να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το Γραφείο 

Πρακτικής Άσκησης. 

 Με την ένταξη της πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης» στον 

http://atlas.grnet.gr/
http://atlas.grnet.gr/Files/PORTAL_Manual%20FYPA%20App.pdf
http://atlas.grnet.gr/
https://docs.google.com/forms/u/0/d/1wMnJndDTwEa5MLZrFsBjOeEmLhdhUo3ky2seb4ldN1E/edit
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Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης 

και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 

Περιφέρειες Σύγκλισης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

(ΕΣΠΑ 2016), χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Παιδείας έχουμε την  δυνατότητα 

χρηματοδότησης περιορισμένου αριθμού φοιτητών (60 άτομα) για την πραγματοποίηση 

πρακτικής άσκησης κατά το έτος 2016.   

 Η εκδήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 29/5/2016. 

 Ξεκινώντας την Πρακτική σας πρέπει να έχετε συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την Ειδική 

Σύμβαση Εργασίας (εις τριπλούν), ενώ επίσης πρέπει να συμπληρώσετε το Απογραφικό 

Δελτίο Εισόδου που αφορά στατιστικά στοιχεία που απαιτούνται από την διαχειριστική αρχή 

του προγράμματος στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020. Στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης 

πρέπει να συμπληρωθούν τα Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης , αλλά και το Απογραφικό Δελτίο 

Εξόδου, με ανάλογα στατιστικά στοιχεία. 

 Για την επιλογή, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την υποβολή της αίτησης. 

Επίσης, όποιος έχει ήδη κάνει πρακτική άσκηση στο παρελθόν δεν μπορεί να ξανακάνει, εκτός 

της περίπτωσης που υπάρξουν κενές θέσεις. 

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site  της Πρακτικής, το οποίο αυτήν την περίοδο 

επικαιροποιείται.  

Διεύθυνση: http://www.tuc.gr/internships.html 

 

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πολυτεχνείου 

Κρήτης και την κ. Μπανανή Νικολέτα (Νίκη) 

 

Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης 

Τηλ: 28210 37452, e-mail: nikininaba@yahoo.gr 

  

Ωράριο Λειτουργίας για το κοινό: 

Δευτέρα-Παρασκευή: 08:15-15:30 & Δευτέρα απόγευμα: 17:30-20:30   

 

Το κεντρικό Γραφείο Πρακτική Άσκησης στεγάζεται στο Κτίριο Μ3 των ΜΗΧ.Ο.Π.  δίπλα (δεξιά) της 

εισόδου προς το κυλικείο της Σχολής 

 

http://www.tuc.gr/internships.html

