
 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΜΜΥ) 

 
Ενόψει της έναρξης Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Τμήματος ΗΜΜΥ το 
καλοκαίρι του 2013, το Πολυτεχνείο Κρήτης ενημερώνει ότι εταιρείες και φορείς 
που επιθυμούν να προσφέρουν θέσεις για πρακτική άσκηση μπορούν να δηλώσουν 
το ενδιαφέρον τους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας ΑΤΛΑΣ, έως τις 
15 Απριλίου 2013 (οδηγίες μπορείτε να δείτε παρακάτω).  
 
Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του τμήματος χρηματοδοτείται αποκλειστικά από 
το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013 (χωρίς συμμετοχή των εταιρειών/φορέων), η 
διάρκειά της για κάθε φοιτητή είναι 7 εβδομάδες και θα πραγματοποιηθεί κατά 
τους θερινούς μήνες του 2013 (εντός του διαστήματος από 1-7-2013 έως και 25-8-
2013).  
 
Διαδικτυακή Υπηρεσία ΑΤΛΑΣ  
Η υπηρεσία ΑΤΛΑΣ (http://atlas.grnet.gr), συνδέει τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της 
χώρας με τις εταιρείες και τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης 
(επιχειρήσεις, οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.λπ.) σε ένα ενιαίο, 
κεντρικό σύστημα, προσβάσιμο από όλα τα ΑΕΙ και τους φοιτητές της χώρας  
 
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να εγγραφούν και να καταχωρίσουν τις 
θέσεις τους στο σύνδεσμο http://submit-atlas.grnet.gr. Οι εταιρείες και οι φορείς 
που ενδιαφέρονται για την ειδικότητα των Ηλεκτρονικών Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης θα πρέπει να δηλώσουν ΜΟΝΟ 
το εν λόγω Τμήμα στις θέσεις που θα καταχωρίσουν, για να δώσουν τη 
δυνατότητα στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος να δεσμεύσει τις θέσεις 
αυτές για τους φοιτητές του (σε διαφορετική περίπτωση, οι προσφερόμενες θέσεις 
μπορούν να δεσμευτούν από οποιοδήποτε πανεπιστημιακό τμήμα της χώρας).  
 
Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής και πιστοποίησης οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://atlas.grnet.gr/Files/PORTAL_Manual%20FYPA%20Reg.pdf. Οδηγίες για την 
εισαγωγή θέσεων και τη χρήση της εφαρμογής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
βρουν εδώ:  
http://atlas.grnet.gr/Files/PORTAL_Manual%20FYPA%20App.pdf.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση praktiki-askisi@ece.tuc.gr και στο τηλέφωνο: 28210-37218 
(κα Βίκυ Γρηγοράκη).  

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος 

Καθηγητής Διονύσιος Πνευματικάτος 



Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος ΗΜΜΥ 04.72.31.01 «Πρακτική Άσκηση 
Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης», υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης», «Άξονα Προτεραιότητας 4: 
Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά 
εργασίας στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης». 

 

 


