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ην λέν νδεγό ζπνπδώλ ηνπ Σκήκαηόο Κεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ 

ζεζκνζεηήζεθε ην πξόγξακκα ηξίκελεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ην νπνίν πινπνηείηαη  ζην 

πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Κάζεζε» 

(Δ.Π.Δ.Γ.Β.Κ.) 2007-2013, θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξσπατθό Θνηλσληθό Σακείν 

(Δ.Θ.Σ.) θαη από εζληθνύο πόξνπο. 

 

1. Γηάξθεηα – Υξνληθέο Πεξίνδνη: 

Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε έρεη δηάξθεηα ηξεηο (3) κήλεο θαη γίλεηαη ζε κία από ηηο αθόινπζεο ηξεηο 

πεξηόδνπο. 

 1 Μαξηίνπ – 31 Μαΐνπ 

 1 Ινπιίνπ – 30 επηεκβξίνπ 

 1 Οθηωβξίνπ – 31 Γεθεκβξίνπ 

Ο θνηηεηήο δύλαηαη λα απνπζηάζεη δηθαηνινγεκέλα ην αλώηεξν 6 εκέξεο από ηνλ θνξέα πνπ 

πξαγκαηνπνηεί πξαθηηθή άζθεζε. Αλ ιόγσ θσιύκαηνο ζέιεη λα απνπζηάζεη πεξηζζόηεξεο 

εκέξεο ζα πξέπεη λα ηηο αλαπιεξώζεη αξγόηεξα.  

 

2. Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο: 

ην πξόγξακκα έρεη δηθαίσκα λα ζπκκεηέρεη νπνηνζδήπνηε θνηηεηήο ηνπ Σκήκαηνο πνπ έρεη 

νινθιεξώζεη ην 4ν εμάκελν (2ν έηνο) ησλ ζπνπδώλ ηνπο θαη δελ έρεη ζπκκεηάζρεη μαλά ζην 

πξόγξακκα. 

 

3. Γηαδηθαζία Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

3.1 Γήιωζε ελδηαθέξνληνο ηνπ θνηηεηή γηα ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα Π.Α. 

Α’ θάζε: 

Ο θνηηεηήο πνπ ελδηαθέξεηαη λα ζπκκεηέρεη ζην πξόγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο εηζέξρεηαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη επηιέγεη ύλδεζε όπνπ πιεθηξνινγεί ηνπο 

ηδξπκαηηθνύο ηνπ θσδηθνύο. Αθνύ εηζέιζεη πξνζσπηθή ηνπ ζειίδα ζπκπιεξώλεη ηελ θόξκα 
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κε ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία. Απαξαίηεηα είλαη λα ζπκπιεξσζνύλ όια ηα πεδία εθηόο από 

ηνλ ΑΚ ΗΘΑ αλ δελ δηαζέηεη από πξνεγνύκελε εξγαζηαθή εκπεηξία. Δπίζεο επηζπλάπηεη 

απαξαηηήησο ηελ αλαιπηηθή ηνπ βαζκνινγία θαη ην βηνγξαθηθό ζεκείσκα. 

Β’ θάζε: 

ηελ πξνζσπηθή ηνπ ηζηνζειίδα επηιέγεη Θέζεηο  Δξγαζίαο γηα λα επηιέμεη απηέο ηηο ζέζεηο 

πνπ ζα επηζπκνύζε λα πξαγκαηνπνηήζεη Πξαθηηθή Άζθεζε.  

Ηδηαίηεξε πξνζνρή λα δνζεί ζηα εμήο:  

 Ο θνηηεηήο πξέπεη λα επηιέγεη όιεο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ θνξέα 

πνπ ελδηαθέξεηαη.  

 Ζ ρξνληθή ζεηξά κε ηελ νπνία ζα δειώζεη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο δειώλεη θαη ηελ ζεηξά 

πξνηίκεζεο ηνπ. 

 Κπνξεί λα δειώζεη κέρξη 3 θνξείο.  

 Γηα ζέζε πξαθηηθήο άζθεζεο ζε θνξέα ηεο επηινγήο ηνπ θνηηεηή ζα πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη πξώηα ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην 3.3. 

 

Ζ δήισζε ελδηαθέξνληνο γίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο γηα θάζε ρξνληθή πεξίνδν.  

 

3.2 Γηαζέζηκεο ζέζεηο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζε ζπλεξγαδόκελνπο θνξείο 

Ο θνηηεηήο ελεκεξώλεηαη αλά πάζα ζηηγκή γηα ηηο ζέζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο πνπ 

πξνζθέξνληαη από ηελ ηζηνζειίδα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζηελ θαξηέια Θέζεηο Δξγαζίαο 

αθνύ πξώηα ζπλδεζεί κε ηνπο ηδξπκαηηθνύο θσδηθνύο. Δπίζεο ην Γξαθείν Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο ηνπ Σκήκαηνο Κεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ αλαθνηλώλεη ζηνπο 

θνηηεηέο ηνλ αξηζκό ζέζεσλ θαη ην αληηθείκελν γηα ηνπο θνξείο κε ηνπο νπνίνπο έρεη ζπλάςεη 

ζπλεξγαζία θαη έρνπλ δξαζηεξηόηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη 

ηειεπηθνηλσληώλ. Ζ ιίζηα κε ηνπο ζπλεξγαδόκελνπο θνξείο αλαλεώλεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα.  
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3.3 Πξαθηηθή Άζθεζε ζε θνξέα ηεο επηινγήο ηνπ θνηηεηή 

Οη θνηηεηέο πνπ επηζπκνύλ λα εθπνλήζνπλ πξαθηηθή άζθεζε ζε θνξέα πνπ δελ ππάξρεη ζηε 

ιίζηα κε ηνπο ζπλεξγαδόκελνπο θνξείο, κπνξνύλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ εηαηξεία ηεο 

αξεζθείαο ηνπο αιιά λα έρεη δξαζηεξηόηεηα ζπλαθή κε ηελ πιεξνθνξηθή θαη ηηο 

ηειεπηθνηλσλίεο. 

Αξρηθά ν θνηηεηήο ζα πξέπεη λα ηνλίδεη ζηελ εηαηξία πνπ πξνζεγγίδεη όηη ε εηαηξία δελ 

ππνρξενύηαη λα ηνπ θαηαβάιεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε θαζώο θαη όηη δελ έρεη θακία 

ππνρξέσζε αζθαιηζηηθήο θάιπςεο απέλαληη ηνπ. Ζ κεληαία απνδεκίσζε θαη ε αζθάιηζε 

αλαιακβάλνληαη από ην πξόγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο. Ωο δηαπηζηεπηήξην ηνπ θνηηεηή 

ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην έληππν 

«Πξόζθιεζε» πνπ βξίζθεηαη ζηνλ θαηάινγν «Έληππα θνηηεηή».  

Δθόζνλ ε εηαηξεία δερζεί λα ηνλ απαζρνιήζεη, ν θνηηεηήο ελεκεξώλεη ην ππεύζπλν ζηέιερνο 

ηνπ θνξέα γηα ηελ εγγξαθή πνπ πξέπεη λα θάλεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. 

Ζ δηαδηθαζία εγγξαθήο θαη απνδνρήο ηνπ θνξέα είλαη απιή θαη έρεη σο εμήο: 

1) Ο θνξέαο εηζέξρεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη επηιέγεη  Δγγξαθή 

θνξέα/επηρείξεζεο ,ζπκπιεξώλεη ηα ζηνηρεία ηνπ ζηε θόξκα θαη επηιέγεη Τπνβνιή. 

2)     ε 1-2 κέξεο εγθξίλεηαη ή όρη, από ηνλ Δπηζηεκνληθά Τπεύζπλν θ. ηεξγίνπ. Κπνξεί λα 

ππάξμεη θαη επηθνηλσλία γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο. 

3)      Αλ εγθξηζεί, απνζηέιιεηαη απηόκαηα e-mail ζηνλ θνξέα κε θσδηθνύο πξόζβαζεο (ζα 

πξέπεη λα ελεκεξσζεί ώζηε λα ειέγρεη θαη ηελ αλεπηζύκεηε αιιεινγξαθία). Αθνύ ν θνξέαο 

ιάβεη ηνπο θσδηθνύο ζύλδεζεο ζηελ ηζηνζειίδα επηιέγεη ύλδεζε θαη πξνζζέηεη ηελ ζέζε ή 

ηηο ζέζεηο Π.Α. πεξηγξάθνληαο ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη ην αληηθείκελν πνπ ζα απαζρνιεζεί ν 

θνηηεηήο (π.ρ. δξαζηεξηόηεηεο θαη αληηθείκελν εξγαζηώλ, πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο, σξάξην, 

θηι). 

4)      Αθνύ εγθξηζεί θαη ε ζέζε Πξαθηηθήο Άζθεζεο όινη νη θνηηεηέο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη 

ζηελ ηζηνζειίδα ιακβάλνπλ απηόκαηα e-mail γηα ηελ ζέζε απηή. Ο θνηηεηήο πνπ έρεη 
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πξνηείλεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν θνξέα κπνξεί λα επηιέμεη ηε ζέζε Π.Α. πνπ έρεη δηαζέζεη ν 

θνξέαο ζηνλ νπνίν απεπζύλζεθε. 

Γειώλεηαη ξεηώο όηη θνξείο πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο πιεξνθνξηθήο ή ησλ 

ηειεπηθνηλσληώλ ζα απνξξίπηνληαη. 

 

3.4 Αλαθνίλωζε απνηειεζκάηωλ 

Ο θνηηεηήο, ην ππεύζπλν ζηέιερνο ηνπ θνξέα θαη ν επόπηεο θαζεγεηήο ελεκεξώλνληαη 

απηόκαηα κε e-mail γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ηνπ θνηηεηή θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ 

θαζελόο.  

Δπίζεο ε ηειηθή βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε ησλ όισλ ζπκκεηερόλησλ ηεο θάζε πεξηόδνπ 

αλαθνηλώλεηαη ζε πίλαθα πνπ πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηνπ θνηηεηή, ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν 

ζα απαζρνιεζεί θαζώο θαη ην επηβιέπνλ κέινο ΓΔΠ. Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 

ν θάζε θνηηεηήο νθείιεη λα πεξάζεη από ην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο λα ππνγξάςεη θαη λα 

παξαιάβεη ηε ζύκβαζε ηνπ κε ην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαη ηε Βεβαίσζε 

Δξγνδόηε κε ηελ νπνία ζα απεπζπλζεί ζην ΗΘΑ γηα ηελ έθδνζε ΑΚΑ ΗΘΑ. 

Σέινο, ν θάζε αζθνύκελνο θνηηεηήο κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε ην ππεύζπλν ζηέιερνο ηνπ 

θνξέα ζηνλ νπνίν ζα απαζρνιεζεί γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο (π.ρ. σξάξην εξγαζίαο ηνπ 

θνξέα θηι).  

 

3.5 Έλαξμε Πξαθηηθήο Άζθεζεο-Τπνρξεώζεηο 

Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε ησλ θνηηεηώλ/ξηώλ ζε θνξείο απαζρόιεζεο πξέπεη λα έρεη εθπαηδεπηηθό 

αιιά θαη επαγγεικαηηθό ραξαθηήξα. Ο/Ζ θνηηεηήο/ξηα πνπ αζθείηαη ζε έλαλ θνξέα πξέπεη λα 

έρεη ηηο ίδηεο ππνρξεώζεηο θαη λα απνιακβάλεη ίζεο κεηαρείξηζεο κε ηνπο άιινπο 

εξγαδόκελνπο ηνπ θνξέα ώζηε λα απνθηήζεη επαγγεικαηηθή ζπλείδεζε θαη λα κε 

δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζην θνξέα. ην πιαίζην ηεο πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο νη 

θνηηεηέο/ξηεο ππνρξενύληαη:  
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 λα αθνινπζνύλ πηζηά ηηο δηαδηθαζίεο, γηαηί έηζη ζα εμαζθαιηζηεί απνιύησο ε 

αζθάιηζε, ε ακνηβή θαη ε θαηνρύξσζε ησλ εκεξώλ πνπ αζθήζεθαλ, 

 λα είλαη ζπλεπείο κε ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο έηζη ώζηε λα κε δεκηνπξγεζνύλ 

πξνβιήκαηα κε ηελ πεξαηηέξσ ζπλεξγαζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο κε 

ηηο θνξείο απαζρόιεζεο, 

 λα απεπζύλνληαη ζηνλ επόπηε θαζεγεηή γηα νπνηνδήπνηε ζέκα/πξόβιεκα πξνθύςεη, 

 λα θξνληίδνπλ γηα ηελ ηαθηηθή πξνζέιεπζή ηνπο ζην θνξέα απαζρόιεζεο, ηελ πηζηή 

ηήξεζε ησλ σξαξίσλ θαη ηελ ππεύζπλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ πνπ ηνπο 

αλαηίζεληαη, ζπκβνπιεπόκελνη ηνλ επόπηε ηνπο από ην θνξέα, 

 λα ζπκπιεξώλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ην «Βηβιίν Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο» ην νπνίν πεξηιακβάλεη 3 κεληαίεο εθζέζεηο θαη κία ηειηθή θαη λα ην 

απνζηέιινπλ ζην ηέινο ειεθηξνληθά ζηνλ επόπηε Θαζεγεηή ηνπο θαη ζην Γξαθείν 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο. 

 λα ζπκπιεξώζνπλ ζην ηέινο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο έλα εξσηεκαηνιόγην ζηελ 

πξνζσπηθή ηνπο ηζηνζειίδα 

 

3.6 Απνδεκίωζε Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

ην ηέινο θάζε κήλα θαηαηίζεηαη από ηελ Δπηηξνπή Δξεπλώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην 

ινγαξηαζκό ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο πνπ έρεη δειώζεη ν θάζε θνηηεηήο ην πνζό ησλ 340 

Δπξώ. Γηα νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε δελ επζύλεηαη ην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο. 

 

3.7 Λήμε Πξαθηηθήο Άζθεζεο-Βαζκνινγία 

Κε ηε ιήμε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ηελ ειεθηξνληθή θαηάζεζε ησλ βηβιίσλ πξαθηηθήο 

άζθεζεο ησλ θνηηεηώλ ν θνηηεηήο βαζκνινγείηαη από ηνλ επόπηε θαζεγεηή θαη 

αλαγλσξίδεηαη σο κάζεκα επηινγήο. Δπίζεο ιακβάλεη Βεβαίσζε πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα. 
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4.        Υξήζηκεο πιεξνθνξίεο 

 

4.1 Γωξεάλ κεηαθηλήζεηο θνηηεηώλ 

Γηα ηνλ θνηηεηή πνπ ζα επηιέμεη λα εθπνλήζεη πξαθηηθή εθηόο ηεο έδξαο ηνπ ηδξύκαηνο ή ηνπ 

ηόπνπ κόληκεο θαηνηθίαο ηνπ, ζα ηνπ παξέρεηαη δσξεάλ κεηαθίλεζε. Ζ θάιπςε ησλ δαπαλώλ 

αθνξά κία κεηαθίλεζε θαηά ηελ έλαξμε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο πξνο ηνλ ηόπν πινπνίεζεο 

ηεο θαη κία κεηαθίλεζε (επηζηξνθή) ηνπ αζθνύκελνπ κεηά ην πέξαο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. 

Ο θνηηεηήο ζα πξέπεη λα απνζηείιεη άκεζα κε ηαρπδξνκείν ή courier ην απόθνκκα ηνπ 

εηζηηεξίνπ (ΘΣΔΙ θαη αθηνπιντθά εηζηηήξηα) κε ην νπνίν κεηαθηλήζεθε ζηελ ηαρπδξνκηθή 

δηεύζπλζε ηνπ Γξαθείνπ Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη έπεηηα ζα πηζησζεί ν ηξαπεδηθόο ηνπ 

ινγαξηαζκόο. 

 

4.2 Αξηζκόο ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ 

Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ, ν/ε θνηηεηήο/ξηα πξέπεη λα έρεη ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ζηελ Σξάπεδα 

Πεηξαηώο, ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα αλαγξάθεη ζηελ αίηεζή ηνπ [ΙΒΑΝ]. Αλ δελ δηαζέηεη, 

ηόηε ζπεύδεη ζην ππνθαηάζηεκα ηεο πεξηνρήο ηνπ θαη δεηεί λα αλνηρζεί ινγαξηαζκόο ζην 

όλνκά ηνπ/εο, αλαθέξνληαο όηη είλαη θνηηεηήο/ξηα ζε Πξαθηηθή Άζθεζε, ώζηε λα κελ 

επηβαξπλζεί νηθνλνκηθά γηα ην άλνηγκα ηνπ ινγαξηαζκνύ. 

Γηα ηελ έθδνζε ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ ζα πξέπεη ν θνηηεηήο λα έρεη καδί ηνπ: 

 έλα (1) αληίγξαθν ηαπηόηεηαο, 

 έλα (1) αληίγξαθν ηνπ παξαζηαηηθνύ ηεο εθνξείαο όπνπ αλαγξάθεηαη ν Α.Φ.Κ. 

ηνπ/εο θνηηεηή. 

 

4.3 Έθδνζε Αξηζκνύ Μεηξώνπ Αζθαιηζκέλνπ (Α.Μ.Α.) ΙΚΑ 

Όινη νη θνηηεηέο ππνρξενύληαη λα έρνπλ αζθαιηζηηθή θάιπςε έλαληη αηπρεκάησλ θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο άζθεζήο ηνπο, πνπ θαιύπηεηαη από ην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Καθεδνλίαο. Οη 

θνηηεηέο πνπ δελ έρνπλ Α.Κ.Α. ηνπ ΗΘΑ από πξνεγνύκελε εξγαζηαθή εκπεηξία ή νηθνγελεηαθή 
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αζθάιεηα ζα πξέπεη λα απεπζπλζνύλ ζην νηθείν ΗΘΑ γηα ηελ έθδνζε ηνπ θαη έπεηηα λα 

ζπκπιεξώζνπλ ην Α.Κ.Α. ΗΘΑ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο. 

Ο Α.Κ.Α. εθδίδεηαη ζην ΗΘΑ γηα κηα θνξά, ηελ πξώηε εβδνκάδα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ 

θνηηεηή θαη αθνύ έρεη ιάβεη από ην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηελ Βεβαίωζε Δξγνδόηε. 

ε θακία πεξίπησζε δε κπνξεί ν Α.Κ.Α. ηνπ ΗΘΑ λα αλήθεη ζε ζπγγεληθό πξόζσπν. 

Γηα ηελ έθδνζε Α.Κ.Α. ηνπ ΗΘΑ ζα πξέπεη ν/ε θνηηεηήο/ξηα λα έρεη καδί ηνπ/εο:  

 βεβαίσζε εξγνδόηε, ηελ νπνία ζα ιάβεη από ην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ 

Σκήκαηόο. 

 έλα (1) αληίγξαθν ηαπηόηεηαο, 

 έλα (1) αληίγξαθν ηνπ παξαζηαηηθνύ ηεο εθνξείαο όπνπ αλαγξάθεηαη ν Α.Φ.Κ. 

ηνπ/εο θνηηεηή/ξηαο, 

 έλα (1) αληίγξαθν βηβιηαξίνπ ινγαξηαζκνύ ηξαπέδεο ζην όλνκα ζαο, 

 έλα (1) αληίγξαθν ηνπ ΑΚΘΑ. 

ην Η.Θ.Α. ζα δνζεί ζηνλ/ελ θνηηεηή/ξηα λα ζπκπιεξώζεη κηα «Αίηεζε Απνγξαθήο Άκεζα 

Αζθαιηζκέλνπ».1  

ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνδόηε ζα ζπκπιεξώζεη ηα αθόινπζα ζηνηρεία ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ: 

Α.Μ.Δ. 9206169184 

Δπωλπκία Δξγνδόηε: Δπηηξνπή Δξεπλώλ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο  

Γηεύζπλζε: Πάξθν Αγίνπ Γεκεηξίνπ, 50100, Θνδάλε. (Σειέθσλν: 2461056480) 

 

Ο/Ζ θνηηεηήο/ηξηα κπνξεί λα απεπζπλζεί ζε νπνηνδήπνηε ΗΘΑ ζην Σκήκα Κεηξώνπ 

Αζθαιηζκέλσλ.  

Ζ δηεύζπλζε ηνπ ΗΘΑ Θνδάλεο είλαη Δξκνύ & Ιηνύθε – ηνά, 50 100, ΘΟΕΑΛΖ (πίζσ από ηελ 

Σξάπεδα Θύπξνπ). 

                                                 
1
 Σν έληππν «Αίηεζε Απνγξαθήο Άκεζα Αζθαιηζκέλνπ» ηνπ ΗΘΑ ππάξρεη θαη ζηελ πιαηθόξκα e-class ζηα 

«Έληππα θνηηεηή» . 
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4.4 Έθδνζε Αξηζκνύ Μεηξώνπ Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο (ΑΜΚΑ) 

Ο θνηηεηήο πνπ δελ είλαη ζίγνπξνο αλ δηαζέηεη ΑΚΘΑ επηζθέπηεηαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΑΚΘΑ 

γηα θαη εθόζνλ δελ δηαζέηεη απεπζύλεηαη ζε έλα ΘΔΠ γηα ηελ έθδνζε ηνπ έρνληαο καδί ηνπ ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. 

 

4.5 Δμππεξέηεζε θνηηεηώλ 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ή απνξίεο ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

κπνξείηε λα απεπζύλεζηε ζην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Σκήκαηνο (Θαξακαλιή & 

Ιπγεξήο, 50100, Θνδάλε, Σει.2461056637) ηηο ώξεο εμππεξέηεζεο ησλ θνηηεηώλ (Γεπηέξα-

Πέκπηε 14.00-16.00) ή λα απνζηείιεηε ηηο απνξίεο ζαο κέζσ ηεο πιαηθόξκαο e-class ή mail 

ζην practice.icte@uowm.gr. 

https://www.amka.gr/AMKAGR/
http://www.amka.gr/aparaitita.html

