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Εγχειρίδιο Χρήσης μέλους ΔΕΠ 
 

1. Είσοδος στο σύστημα 
Η διεύθυνση της κεντρικής σελίδας του συστήματος είναι η https://praktiki.rescom.duth.gr 

 

Εικόνα 1. Κεντρική σελίδα συστήματος 

 

Τα  μέλη  ΔΕΠ  στη  στήλη  «Για  μέλη  ΔΕΠ»  κάνετε  κλικ  στο  κουμπί  «Είσοδος»  και 

ανακατευθύνεστε στη σελίδα εισαγωγής των στοιχείων επιβεβαίωσης του ιδρυματικού τους 

λογαριασμού. 

 

Εικόνα 2. Σελίδα εισαγωγής στοιχείων ιδρυματικού λογαριασμού 

Μετά  την  επιτυχή  εισαγωγή  των  στοιχείων  ανακατευθύνεστε  στην  σελίδα  προβολής 

περιόδων.  



 

Εικόνα 3. Προβολή ενεργών περιόδων πρακτικής άσκησης και δημιουργία νέας περιόδου 

Στο πλαίσιο Δημιουργία νέας περιόδου ορίζεται τον τίτλο της περιόδου την έναρξη και τη 

λήξη. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης αναφέρονται στην έναρξη και τη λήξη της άσκησης 

των φοιτητών στους φορείς και όχι στην έναρξη και λήξη των διαδικασιών  της πρακτικής 

άσκησης. 

 

Εικόνα 4. Δημιουργία περιόδου 

Σε περίπτωση που από λάθος επιλεγεί διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που έχει ορίσει το 

Τμήμα  ότι  ασκούνται  οι  φοιτητές  εμφανίζεται  προειδοποιητικό  μήνυμα.  To  μήνυμα  δεν 

εμποδίζει να δημιουργηθεί η περίοδος. Πατώντας στο κουμπί Δημιουργία δημιουργείται νέα 

περίοδος. 

 



 

Εικόνα 5. Εμφάνιση της νέας περιόδου 

   



2. Διαχείριση περιόδου 
 

Για τη διαχείριση περιόδου κάνετε κλικ επάνω στο όνομα της περιόδου και εμφανίζεται το 

μενού της περιόδου.  

 

Βασικά στοιχεία 
Στην πρώτη καρτέλα (Βασικά στοιχεία) μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της περιόδου ή να 

αλλάξετε  την  κατάσταση  της  περιόδου.  Για  να  αλλάξουμε  το  όνομα  πατάμε  επάνω  στο 

υπάρχουν, διορθώνουμε και έπειτα κάνουμε κλικ στο κουμπί «Αλλαγή». 

 

Εικόνα 6. Αλλαγή στοιχείων περιόδου 

Για την τροποποίηση της κατάστασης περιόδου επιλέγετε την κατάσταση που επιθυμείτε να 

τεθεί  η περίοδος  και  κάνετε  κλικ  στο  κουμπί  «Αλλαγή». Οι  επιλογές  κατάστασης  είναι  οι 

παρακάτω: 

Σε  αναμονή  για  συμμετοχή  των φορέων:  είναι  η  προεπιλεγμένη  κατάσταση  στην  οποία 

τίθεται η περίοδος όταν δημιουργηθεί. Στην κατάσταση αυτή αναμένουμε από τους φορείς 

να εισάγουν θέσεις στο σύστημα ΑΤΛΑΣ. Δε χρειάζεται να περιμένετε να μπουν όλες οι θέσεις 

στο σύστημα ΑΤΛΑΣ  για  να μεταφερθούν στην περίοδο. Η μεταφορά μπορεί  να  γίνει  και 

τμηματικά.  Όσο η περίοδος είναι σε αυτή την κατάσταση οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν 

να μπουν στο σύστημα και να εισάγουν τα στοιχεία τους αλλά δε μπορούν να δουν θέσεις 

φορέων. 

Σε  αναμονή  για  τη  συμμετοχή  των  φοιτητών:  είναι  η  κατάσταση  στην  οποία  οι 

φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να δουν τις θέσεις που έχει μεταφέρει από το σύστημα ΑΤΛΑΣ 

ο υπεύθυνος του Τμήματος και να δηλώσουν την προτίμησή τους. Όσο η περίοδος βρίσκεται 

σε αυτή την κατάσταση οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να αλλάζουν τις προτιμήσεις τους. 

Σε αναμονή για επιλογή  των φοιτητών: σε αυτή  την κατάσταση οι φοιτητές μπορούν να 

μπουν και να δουν τις θέσεις που είναι διαθέσιμες καθώς και τις προτιμήσεις τους, αλλά, δε 

μπορούν  να  κάνουν  τροποποιήσεις.  Ο  υπεύθυνος  του  Τμήματος  επιλέγει  και  αντιστοιχεί 

φοιτητές/φοιτήτριες ανάλογα με τις προτιμήσεις τους. Η αντιστοίχιση γίνεται στο σύστημα 

αλλά αυτόματα γίνεται και στο σύστημα ΑΤΛΑΣ. 

Ενεργή: σε αυτή την κατάσταση η πρακτική έχει ξεκινήσει και εξελίσσεται. 



Ολοκληρωμένη:  μια  περίοδος  μπορεί  να  τεθεί  σε  αυτή  την  κατάσταση  όταν  έχουν 

ολοκληρωθεί όλες οι  ενέργειες μιας πρακτικής άσκησης  (άσκηση φοιτητών,  συμπλήρωση 

απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου, βεβαιώσεις από φορείς, πληρωμή φοιτητών 

Άκυρη:  σε  αυτή  την  κατάσταση  η  περίοδος  είναι  εμφανής  μόνο  στον  επιστημονικά 

υπεύθυνο. 

 

Διαχείριση θέσεων 
Από αυτήν την επιλογή του μενού γίνεται η μεταφορά των θέσεων από το σύστημα ΑΤΛΑΣ 

στο σύστημα PractIS και η διαχείρισή τους.  

 

Εικόνα 7. Αρχική σελίδα διαχείρισης θέσεων 

Για  να  μεταφερθούν  οι  θέσεις  κάνουμε  κλικ  στο  κουμπί  Προσθήκη  θέσης  από  ΑΤΛΑ  και 

εμφανίζονται τα φίλτρα εισαγωγής θέσεων 

 

Εικόνα 8. Φίλτρα εισαγωγής θέσεων από το σύστημα ΑΤΛΑΣ 



Το  φίλτρο  επιλογή  εμφάνισης  ορίζει  αν  θα  εμφανιστούν  θέσεις  που  απευθύνονται 

αποκλειστικά στο Τμήμα σας ή και σε άλλα Τμήματα του ίδιου ή και άλλως ιδρυμάτων. Το 

φίλτρο  ΑΦΜ  χρησιμοποιείται  για  να  αναζητήσουμε  θέσεις  στον  ΑΤΛΑ  για  συγκεκριμένο 

φορέα με συγκεκριμένο ΑΦΜ. Το φίλτρο φορέας χρησιμοποιείται για αναζήτηση ενός φορέα 

με την επωνυμία του. Η επωνυμία δε χρειάζεται να είναι ολόκληρη. Αρκούν λίγοι χαρακτήρες 

από  την  επωνυμία  και  το  σύστημα αναζητεί  και  εμφανίζει  όλους  τους φορείς  που  έχουν 

αυτούς  τους  χαρακτήρες  με  αυτή  τη  σειρά  στην  επωνυμία  τους.  Τα  φίλτρα  μπορούν  να 

χρησιμοποιηθούν και συνδυαστικά. 

Για να εμφανιστούν οι θέσεις που είναι διαθέσιμες στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και συμφωνούν με 

τα κριτήριά σας κάνετε κλικ στο κουμπί «Ανάκτηση θέσεων από ΑΤΛΑ».  

 

Εικόνα 9. Εμφάνιση θέσεων από το σύστημα ΑΤΛΑΣ 

Για  κάθε  γκρουπ θέσεων από  το  σύστημα ΑΤΛΑΣ  εμφανίζεται  ο  κωδικός  του  Γκρουπ στο 

σύστημα ΑΤΛΑΣ, η ημερομηνία που ανανεώθηκε το γκρουπ, η πόλη στην οποία διατίθεται η 

θέση, ο τίτλος της θέσης και περιγραφή της όπως καταχωρήθηκε από τον φορέα, η επωνυμία 

του φορέα, ο ΑΦΜ του, ο τύπος της θέσης (Πλήρους ή μερικής απασχόλησης), ο αριθμός των 

διαθέσιμων  θέσεων  του  γκρουπ  και  πόσες  από  τις  θέσεις  αυτές  έχουν  δεσμευτεί  μέχρι 

στιγμής από το  Ίδρυμα. Για να μεταφερθούν θέσεις από το σύστημα ΑΤΛΑΣ στο σύστημα 

PractIS στο κενό πεδίο αριστερά από το κουμπί Προσθήκη εισάγουμε τον επιθυμητό αριθμό 

θέσεων και κάνουμε κλικ στο κουμπί Προσθήκη 

 

Εικόνα 10. Προσθήκη θέσης 



Οι θέσεις που έχουν μεταφερθεί από το σύστημα ΑΤΛΑΣ στο PractIS εμφανίζονται στη στήλη 

Δεσμευμένες Θέσεις 

Εικόνα 11. Προβολή δεσμευμένων θέσεων. 

Πρέπει να τονιστεί ότι η δέσμευση θέσεων στο σύστημα PractIS δεν σημαίνει προδέσμευση 

στο  σύστημα  ΑΤΛΑΣ.  Η  προδέσμευση  των  θέσεων  στο  σύστημα  ΑΤΛΑΣ  γίνεται  την  ίδια 

στιγμή που γίνεται και η αντιστοίχιση των φοιτητών/φοιτητριών. Μέχρι τότε όλες οι εργασίες 

γίνονται στο σύστημα PractIS. 

Για να δείτε τις θέσεις που έχετε μεταφέρει από το σύστημα ΑΤΛΑΣ κάνετε κλικ στο κουμπί 

Επιστροφή  στο  κάτω  μέρος  της  σελίδας.  Οι  θέσεις  εμφανίζονται  με  τη  σειρά  που 

προστέθηκαν και αν προστέθηκαν δύο ή περισσότερες θέσεις ενός γκρουπ εμφανίζονται ως 

διαφορετικές εγγραφές.  

   

Εικόνα 12. Εμφάνιση θέσεων από το σύστημα ΑΤΛΑΣ 

Αιτήσεις φοιτητών 
 



Όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή θέσεων των φορέων από το σύστημα ΑΤΛΑΣ, για να γίνουν οι 

θέσεις  ορατές  στους  φοιτητές  και  στις  φοιτήτριες  θα  πρέπει  να  αλλάξει  η  κατάσταση 

περιόδου. Οι θέσεις μιας περιόδου είναι ορατές όταν η περίοδος είναι σε κατάσταση «Σε 

αναμονή για τη συμμετοχή των φοιτητών». 

Μπορείτε  να  δείτε  τις  αιτήσεις  των  φοιτητών  κατά  τη  διάρκεια  της  χρονικής  περιόδου 

αιτήσεων πηγαίνοντας στο μενού βοηθητικά και πατώντας στο κουμπί Εξαγωγή αιτήσεων.  

Θα ανοίξει ένα παράθυρο των Windows το οποίο θα ζητά από το χρήστη να ορίσει το φάκελο 

όπου  θα  αποθηκευτεί  το  αρχείο  Excel.  Ο  χρήστης  αποθηκεύει  το  αρχείο  και  το  ανοίγει. 

Ενδεχομένως να εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα από το Excel όπως το παρακάτω: 

 

Πατώντας Ναι θα ανοίξει το αρχείο και θα εμφανιστούν οι αιτήσεις των φοιτητών. Στο excel 

εμφανίζονται και δύο χρονικές σημάνσεις: η πρώτη είσοδος του φοιτητή/της φοιτήτριας στο 

σύστημα και η χρονική στιγμή που αποθηκεύτηκαν τα στοιχεία στο σύστημα. Οι χρονικές 

σημάνσεις  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για  την  παρακολούθηση  της  εμπρόθεσμης 

υποβολής αιτήσεων. 

Αντιστοίχιση θέσεων ‐ φοιτητών 
 

Για να γίνει η αντιστοίχιση φοιτητών/φοιτητριών σε θέση στο σύστημα ΑΤΛΑΣ πρέπει αρχικά 

να μεταβάλλετε την κατάσταση της περιόδου σε «Αναμονή για την επιλογή των φοιτητών». 

 

Εικόνα 13. Αλλαγή κατάστασης περιόδου για επιλογή φοιτητών/φοιτητριών 

Έπειτα κάνετε κλικ στην επιλογή του μενού «Αντιστοίχιση φοιτητών». Εμφανίζονται οι θέσεις 

που  έχετε  μεταφέρει  και  στη  στήλη  Φοιτητές  εμφανίζονται  για  κάθε  θέση  οι 

φοιτητές/φοιτήτριες που την έχουν επιλέξει. 



 

Εικόνα 14. Επιλογή φοιτητή 

Αν  επιλέξουμε  ένα  φοιτητή  ή  μια  φοιτήτρια  και  κάνουμε  κλικ  στο  κουμπί  Επιλογή  και  ο 

φοιτητής/  η  φοιτήτρια  επιλέγεται  προσωρινά  για  αυτή  τη  θέση.  Έχετε  τη  δυνατότητα  να 

αναιρέσετε αυτή την επιλογή πατώντας στο Κουμπί Ακύρωση. 

 

 

Εικόνα 15. Εμφάνιση θέσης μετά την επιλογή 

 Αν θέλετε να οριστικοποιήσετε την επιλογή και να γίνει η αντιστοίχιση στο σύστημα ΑΤΛΑΣ 

πατάτε στο κουμπί Ανάθεση. Η διαδικασία διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα και εμφανίζεται στην 

οθόνη το αποτέλεσμα της ανάθεσης. Η διαδικασία της ανάθεσης μπορεί να διαρκέσει λίγα 

δευτερόλεπτα καθώς συνεπάγεται την άμεση και αυτόματη αποστολή πλήθους στοιχείων 

στο σύστημα ΑΤΛΑΣ. Η διάρκεια εξαρτάται από την ταχύτητα της σύνδεσης του χρήστη. 



 

Εικόνα 16. Επιτυχής αντιστοίχιση φοιτητή 

Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί μήνυμα επιτυχημένης αντιστοίχισης εμφανίζεται μήνυμα 

λάθους. Τα μηνύματα λάθους που εμφανίζονται είναι τα παρακάτω: 

Πρόβλημα  στην  προδέσμευση:  Στην  περίπτωση  αυτή  έχει  γίνει  τροποποίηση  ή 

αποδημοσίευση της θέσης στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και δε μπορεί να δεσμευτεί η θέση για να 

γίνει  στη συνέχεια η αντιστοίχιση. Θα πρέπει  να  ελέγξετε αν η θέση είναι διαθέσιμη στο 

σύστημα ΑΤΛΑΣ και εφόσον δημοσιευθεί και πάλι να προβείτε σε αντιστοίχιση. 

Πρόβλημα στην αντιστοίχιση:  Στην περίπτωση αυτή η  θέση  είναι  διαθέσιμη,  έχει  γίνει  η 

προδέσμευση  αλλά  δεν  είναι  δυνατόν  να  γίνει  η  αντιστοίχιση.  Αυτό  οφείλεται  σε 

προβλήματα που αφορούν το/τη φοιτητή/φοιτήτρια. Πιο συνηθισμένα είναι το να μην έχει 

το σύστημα ΑΤΛΑΣ τα στοιχεία του φοιτητή/της φοιτήτριας (τα στοιχεία στην πλειοψηφία 

των  φοιτητών/φοιτητριών  είναι  διαθέσιμα  από  άλλες  υπηρεσίες  όπως  ΕΥΔΟΞΟΣ, 

Ακαδημαϊκή ταυτότητα κ.α.) ή να έχει γίνει αντιστοίχιση σε άλλη θέση στο παρελθόν και να 

μην έχει γίνει η ολοκλήρωση της θέσης στο σύστημα ΑΤΛΑΣ. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει 

να  γίνουν  τα  παρακάτω  βήματα:  α)  έλεγχος  προδέσμευσης  της  θέσης:  αν  η  θέση  έχει 

προδεσμευτεί  πρέπει  να  αποδεσμευτεί  β)  αναζήτηση  του  φοιτητή/της  φοιτήτριας  στο 

σύστημα ΑΤΛΑΣ: Από το διαχειριστικό του συστήματος ΑΤΛΑΣ στο μενού Φοιτητές γίνεται 

αναζήτηση  με  τον  αριθμό  μητρώου.  Αν  δε  βρεθεί  ο  φοιτητής  πρέπει  να  ζητηθεί  από  το 

φοιτητή  να  επισκεφτεί  την  ιστοσελίδα  του  συστήματος  ΑΤΛΑΣ,  να  κάνει  είσοδο  ως 

προπτυχιακός φοιτητής και να ενημερώσει τα στοιχεία του στην καρτέλα του στο σύστημα 

ΑΤΛΑΣ.  Όταν  ο  φοιτητής  ενημερώσει  ότι  έγινε  η  εισαγωγή  των  στοιχείων  του  κάνουμε 

αναζήτηση  και  εφόσον  τον  βρούμε  στο  σύστημα  ΑΤΛΑΣ  επιστρέφουμε  στο  σύστημα  της 

πρακτικής  και  προχωρούμε  στην  αντιστοίχιση.  γ)  Αν  βρεθεί  ο  φοιτητής  και  φαίνεται 

αντιστοιχισμένος σε θέση που δεν έχει μπει σε κατάσταση «Ολοκληρωμένη» θα πρέπει να 

αλλάξουμε  την  κατάσταση  εκείνης  της  θέσης  σε  «Ολοκληρωμένη».  Στη  συνέχεια 

επιστρέφουμε στο σύστημα της πρακτικής και προχωρούμε στην αντιστοίχιση. 

Μετά  την  ανάθεση  παραμένει  το  όνομα  του  φοιτητή/της  φοιτήτριας  στην  εγγραφή  και 

εξαφανίζονται τα κουμπιά ενεργειών. 



 

Εικόνα 17. Θέση για την οποία έχει γίνει αντιστοίχιση στο σύστημα PractIS και στο σύστημα ΑΤΛΑΣ. 

 

Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία αντιστοίχισης των φοιτητών μπορείτε να μεταβάλλετε 

την κατάσταση της περιόδου σε «Ενεργή» από το μενού «Βασικά στοιχεία».  

Έπειτα θα πρέπει να πάμε στα βοηθητικά και να κάνουμε Διαγραφή των κενών θέσεων. 

Η ακύρωση της αντιστοίχισης στο σύστημα ΑΤΛΑΣ περιγράφεται στην επόμενη ενότητα, τη 

Διαχείριση θέσεων.   



Διαχείριση θέσεων 
 

Από  το  μενού  Διαχείριση  θέσεων  μπορείτε  να  δείτε  την  κατάσταση  των  θέσεων  και  να 

προβείτε σε περαιτέρω επεξεργασία των θέσεων πατώντας πάνω στο «Επεξεργασία». 

 

Εικόνα 18. Διαχείριση θέσεων 

 Εδώ  μπορείτε  να  επιλέξετε,  αν  χρειάζεται,  τα  μέλη  ΔΕΠ  που  εποπτεύουν  την  πρακτική 

άσκηση ή να αλλάξετε την Κατάσταση μιας θέσης 

 

Εικόνα 19. Επεξεργασία στοιχείων θέσης 

Εδώ  μπορείτε  να  επιλέξετε,  αν  χρειάζεται,  τα  μέλη  ΔΕΠ  που  εποπτεύουν  την  πρακτική 

άσκηση. Από εδώ μπορεί να γίνει η ακύρωση της πρακτικής άσκησης επιλέγοντας από την 

κατάσταση θέσης μια από τις παρακάτω επιλογές: 



 Άκυρη ο φοιτητής έχει δικαίωμα επανάληψης 

 Άκυρη ο φοιτητής δεν έχει δικαίωμα επανάληψης 

 Άκυρη πληρώθηκε το ΙΚΑ προκειμένου ανάλογα με το τι ισχύει. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ακύρωση της θέσης σημαίνει και ακύρωσή της και στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και δε 

μπορεί να ανακληθεί. 

Από  την  επεξεργασία  της  θέσης  μπορεί  να  γίνει  και  η  ακύρωση  της  αντιστοίχισης  ενός 

φοιτητή  στο  σύστημα  πρακτικής  και  στο  σύστημα  ΑΤΛΑΣ.  Για  να  ακυρώσουμε  την 

αντιστοίχιση  πατάμε  στο  κόκκινο  κουμπί Ακύρωση αντιστοίχισης. Μεταφερόμαστε  στην 

επόμενη οθόνη που μας ενημερώνει ότι με την ακύρωση της αντιστοίχισης αποδεσμεύεται 

και η θέση στο σύστημα ΑΤΛΑΣ. Θα πρέπει να ελέγξετε μέσα από το Σύστημα ΑΤΛΑΣ ότι η 

θέση εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη για το Τμήμα σας προκειμένου να αντιστοιχίσετε άλλο 

φοιτητή/άλλη φοιτήτρια. Διαφορετικά, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη του 

συστήματος ΑΤΛΑΣ για να γίνει ξανά διαθέσιμη η θέση και να μπορέσετε να αντιστοιχίσετε 

άλλον φοιτητή/άλλη φοιτήτρια. Αν είστε σίγουροι ότι θέλετε να κάνετε την ακύρωση πατάτε 

στη λέξη «εδώ» 

 

Εικόνα 20. Ακύρωση αντιστοίχισης 

 

 



3. Φορείς 
Στο μενού Φορείς γίνεται η αναζήτηση φορέων πρακτικής άσκησης με την επωνυμία ή το 

ΑΦΜ. Οι φορείς που  εμφανίζονται  είναι μόνο φορείς που  έχουν δώσει  θέσεις πρακτικής 

άσκησης στο Τμήμα. 

 

Εικόνα 21. Αναζήτηση φορέα 

Εισάγοντας τα κριτήρια αναζήτησης και πατώντας στο κουμπί Αναζήτηση εμφανίζονται τα 

στοιχεία  του φορέα  και  δίνεται η δυνατότητα  να  εμφανιστούν στοιχεία από  τρέχουσες  ή 

παλαιότερες πρακτικές ασκήσεις που σχετίζονται με τον φορέα. 

 

Εικόνα 22. Προβολή στοιχείων φορέα 



 

4. Βοηθητικά 
 Στο μενού Βοηθητικά υπάρχουν διάφορες  επιλογές που διευκολύνουν  τη διαδικασία  της 

πρακτικής άσκησης. Εκτός από το κουμπί Εξαγωγή αιτήσεων υπάρχουν οι εξής επιλογές: 

Εξαγωγή αρχικών αιτήσεων 
Εξάγονται  οι  αρχικές  αιτήσεις  των  φοιτητών/φοιτητριών,  πριν  από  την  επιλογή  φορέων. 

Εμφανίζονται τα στοιχεία των φοιτητών/φοιτητριών, η περίοδος που έχουν επιλέξει και η 

ειδικότητα, στην περίπτωση του ΤΕΦΑΑ. Δημιουργεί ένα αρχείο Excel. 

Εξαγωγή συνόλου αιτήσεων ανά θέση 
Χρησιμοποιείται  προκειμένου  να  εμφανιστούν  οι  επιλογές  των  φοιτητών  ανά  θέση. 

Δημιουργεί ένα αρχείο Excel. 

Κατάλογος θέσεων και επιλεχθέντων 
Χρησιμοποιείται  μετά  την αντιστοίχιση  των φοιτητών  και  παράγει  ένα αρχείο  Excelμε  τις 

θέσεις, τα στοιχεία τους και στοιχεία των αντιστοιχισμένων φοιτητών/φοιτητριών 

Μαζική επεξεργασία στοιχείων φορέων 
Εδώ  γίνεται  η  καταχώρηση  των  στοιχείων  των  φορέων  που  είναι  απαραίτητα  για  τη 

δημιουργία ονομαστικών. 

 

Εικόνα 23. Επεξεργασία στοιχείων φορέων 

Το κουμπί resCom αναζητεί τον φορέα στο σύστημα resCom του ΕΛΚΕ με βάση το ΑΦΜ. Αν 

υπάρχουν καταχωρημένοι φορείς με αυτό  το ΑΦΜ εμφανίζονται μαζί με  τον κωδικό που 

έχουν στο resCom. Αν βρούμε το φορέα στον κατάλογο του resCom καταχωρούμε τον κωδικό 

του στο πεδίο resComID μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία και πατάμε το κουμπί Ανανέωση.  

Εισαγωγή μελών ΔΕΠ 
Από αυτή  την  επιλογή  γίνεται  η  εισαγωγή στοιχείων μελών ΔΕΠ που θα  εποπτεύουν  την 

πρακτική  άσκηση.  Εισάγεται  τα  στοιχεία  του  μέλος  ΔΕΠ  και  πατάτε  επάνω  στο  κουμπί 

Υποβολή. 



 

Εικόνα 24. Εισαγωγή στοιχείων μέλους ΔΕΠ 

Εισαγωγή στοιχείων εποπτών φορέων 
Εδώ γίνεται η καταχώρηση των στοιχείων των υπεύθυνων των φορέων υποδοχής με τον ίδιο 

τρόπο που γίνεται η εισαγωγή μελών ΔΕΠ. 

Μαζική επεξεργασία στοιχείων θέσεων 
Εμφανίζει τα στοιχεία των θέσεων και επιτρέπει την επιλογή μέλους ΔΕΠ και επόπτη φορέα 

πρακτικής άσκησης. 

 

Εικόνα 25. Επεξεργασία θέσεων 

Διαγραφή κενών θέσεων μετά την αντιστοίχιση 
Πατώντας σε αυτό το κουμπί οι θέσεις στις οποίες δεν έγινε αντιστοίχιση αποδεσμεύονται 

από την περίοδο και είναι και πάλι διαθέσιμες για να εισαχθούν σε άλλες περιόδους 

Μαζική προβολή στοιχείων εποπτών φορέων 
Εμφανίζει τα στοιχείων των εποπτών φορέων για την αποστολή του συνδέσμου αξιολόγησης 



 

Εικόνα 26. Προβολή και επεξεργασία των στοιχείων των εποπτών φορέων 

Στον φορέα αποστέλλεται ο σύνδεσμος. Ο φορέας καλείται, την πρώτη φορά που θα 

εισέλθει στο σύστημα, να αλλάξει τον κωδικό και να βάλει κάποιο δικό του που θα τον 

γνωρίζει μόνο αυτός. 

 

5. Αξιολογήσεις – Βεβαιώσεις ολοκλήρωσης 
 

Την πρώτη φορά που θα  εισέλθει ο φορέας στο σύστημα θα  του  ζητηθεί  να αλλάξει  τον 

κωδικό του και να βάλει έναν προσωπικό του κωδικό.  

 

Εικόνα 27. Εισαγωγή κωδικού από φορέα 

Τις  επόμενες,  μόλις  κάνει  κλικ  στον  σύνδεσμο  ο  φορέας  παρουσιάζεται  η  αρχική  σελίδα 

φορέα  όπου  του  ζητάει  να  βάλει  το  password.  Υπάρχει  κουμπί  για  την  αποστολή  email 

υπενθύμισης του κωδικού. 

 

Εικόνα 28. Εισαγωγική οθόνη αξιολόγησης 

Μόλις  κάνει  εισάγει  τα  σωστά  στοιχεία  ο  φορέας  μπορεί  να  δει  την  οθόνη  με  σύντομες 

οδηγίες για την αξιολόγηση και τα ονοματεπώνυμα των ασκούμενων 



 

Εικόνα 29. Εμφάνιση ασκούμενων για αξιολόγηση 

Επιλέγοντας  ασκούμενο/ασκούμενη  ο  φορέας  μεταφέρεται  στη  σελίδα  αξιολόγησης  του 

ασκούμενου όπου καλείται να τη συμπληρώσει. 

 

 

Εικόνα 30. Αξιολόγηση ασκούμενου 

 

Στο κάτω μέρος της αξιολόγησης υπάρχει η βεβαίωση ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης. Τα 

στοιχεία είναι συμπληρωμένα εκτός από την έδρα του φορέα και τον εκπρόσωπό του. 



 

Εικόνα 31. Βεβαίωση ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης 

 Εφόσον ο φορέας συμπληρώσει την αξιολόγηση και τα στοιχεία της ολοκλήρωσης πρέπει να 

πατήσει επάνω το κουμπί υποβολή για να υποβάλει την αξιολόγηση και τη βεβαίωση. 

Μόλις τα υποβάλει, παίρνουν και τα δύο χρονική σήμανση. Η αξιολόγηση και η βεβαίωση 

είναι ορατές στο μέλος ΔΕΠ που καλείται να εγκρίνει τη βεβαίωση ενώ η αξιολόγηση και η 

εκκρεμότητα στη βεβαίωση είναι ορατές στο γραφείο πρακτικής άσκησης. 

Στον  φορέα  εμφανίζεται  η  ενημέρωση  ότι  έχει  κάνει  την  αξιολόγηση  και  μπορεί  να  την 

τροποποιήσει αν θέλει αλλά δε μπορεί να τροποποιήσει τη βεβαίωση. 

 



 

Εικόνα 32. Οθόνη φορέα μετά την αξιολόγηση – 1 

 

Εικόνα 33. Οθόνη φορέα μετά την αξιολόγηση ‐2 

Στο περιβάλλον διαχείρισης του μέλους ΔΕΠ εμφανίζεται η αξιολόγηση και η βεβαίωση που 

μπορεί να τις δει το μέλος ΔΕΠ σε μορφή αρχείου pdf και ζητείται η έγκριση της βεβαίωσης. 

Τόσο η αξιολόγηση όσο και η βεβαίωση έχουν μοναδικό κωδικό που υπάρχει και στην αίτηση 

του φοιτητή. 



 

Εικόνα 34. Οθόνη αξιολογήσεων ‐ βεβαιώσεων μέλους ΔΕΠ. Εκκρεμότητα έγκρισης 

Στο περιβάλλον διαχείρισης του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης εμφανίζεται η αξιολόγηση και 

ενημερωτικό μήνυμα ότι δεν έχει εγκριθεί η βεβαίωση. 

 

Εικόνα 35. Οθόνη αξιολογήσεων Γραφείου Πρακτικής Άσκησης – Εκκρεμείς βεβαιώσεις 

 

Μόλις το μέλος ΔΕΠ πατήσει την έγκριση της βεβαίωσης εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα. 



 

Εικόνα 36. Οθόνη αξιολογήσεων – βεβαιώσεων μέλους ΔΕΠ. Ολοκλήρωση έγκρισης 

Η  οθόνη  αξιολογήσεων  του  Γραφείου  Πρακτικής  Άσκησης  αλλάζει  μετά  την  έγκριση  της 

βεβαίωσης  και  μπορεί  και  το  Γραφείο  Πρακτικής  Άσκησης  να  δει  και  να  εκτυπώσει  τη 

βεβαίωση ολοκλήρωσης. 

 

Εικόνα  37.  Οθόνη  αξιολογήσεων  –  βεβαιώσεων  Γραφείου  Πρακτικής  Άσκησης..  Εμφάνιση  αξιολογήσεων  και 
βεβαιώσεων 

 

 


