Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της
Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ
Οδηγός Εγγραφής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης

Για να εγγραφείτε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει πρώτα να
δημιουργήσετε λογαριασμό εδώ. Στην καρτέλα εγγραφής, επιλέγετε «Γραφείο Πρακτικής».

Στη συνέχεια θα πρέπει να συμπληρώσετε μία φόρμα με στοιχεία που αφορούν
 Τη δημιουργία λογαριασμού στο σύστημα (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης με τα οποία
θα συνδέεστε στην εφαρμογή, καθώς και e-mail για την ενεργοποίηση του λογαριασμού)
 Το Γραφείο Πρακτικής (Ίδρυμα στο οποίο ανήκει καθώς και αν το γραφείο εκπροσωπεί
ολόκληρο το Ίδρυμα ή Συγκεκριμένα Τμήματα)
 Τον Υπεύθυνο για το Γραφείο Πρακτικής (ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας)
 Την Πιστοποιούσα Αρχή (είδος αρχής και ονοματεπώνυμο)
 Τη διεύθυνση έδρας του Γραφείου Πρακτικής
Προαιρετικά, μπορείτε να καταχωρίσετε στοιχεία για τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο για το Γραφείο
Πρακτικής.

Παρατηρήσεις:
 Σε περίπτωση που επιλέξετε ότι το Γραφείο Πρακτικής εκπροσωπεί συγκεκριμένα Τμήματα, τα
οποία θα μπορείτε να ορίσετε σε επόμενο στάδιο, ο λογαριασμός σας θα έχει πρόσβαση σε
θέσεις Πρακτικής Άσκησης και Φοιτητές μόνο των Τμημάτων αυτών.
 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην επιλογή της Πιστοποιούσας Αρχής. Αν εκπροσωπείτε
μόνο ένα Τμήμα μπορείτε να επιλέξετε ως πιστοποιούσα αρχή Πρόεδρο
Τμήματος (Πανεπιστήμιο) ή Προϊστάμενο Τμήματος (ΤΕΙ). Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει
να επιλέξετε Πρύτανη (Πανεπιστήμιο) ή Πρόεδρο Ιδρύματος (ΤΕΙ). Αφού επιλέξετε το είδος της
πιστοποιούσας αρχής, θα πρέπει να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμο στο αντίστοιχο πεδίο
της φόρμας που εμφανίζεται.

Αφού συμπληρώσετε και υποβάλετε τη φόρμα («Δημιουργία Λογαριασμού»), θα λάβετε στο e-mail σας
ένα μήνυμα το οποίο θα περιέχει ένα σύνδεσμο. Επιλέγοντας το σύνδεσμο αυτό θα ενεργοποιηθεί ο
λογαριασμός σας.

Για να συνδεθείτε στο σύστημα, επιλέγετε το σύνδεσμο στη σελίδα που εμφανίζεται.

Στη συνέχεια, καλείστε να ορίσετε το Τμήμα ή τα Τμήματα τα οποία εκπροσωπεί το Γραφείο Πρακτικής
που δημιουργήσατε, επιλέγοντας «Πρόσβαση σε όλες τις Σχολές/Τμήματα» αν το Γραφείο Πρακτικής
εκπροσωπεί ολόκληρο το Ίδρυμα ή «Προσθήκη Σχολών/Τμημάτων» αν το Γραφείο Πρακτικής
εκπροσωπεί συγκεκριμένα Τμήματα.

Αν το Γραφείο Πρακτικής εκπροσωπεί ολόκληρο το Ίδρυμα, τότε εμφανίζεται το αντίστοιχο μήνυμα
επιβεβαίωσης «Έχετε επιλέξει ότι το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης που δημιουργήσατε αφορά ολόκληρο
το Ίδρυμα.»

Αν το Γραφείο Πρακτικής εκπροσωπεί συγκεκριμένα Τμήματα, τότε στο παράθυρο που εμφανίζεται
μπορείτε να επιλέξετε το Τμήμα ή τα Τμήματα που εκπροσωπεί και στη συνέχεια να πατήσετε
«Αποθήκευση», ώστε να εμφανιστεί η λίστα με το Τμήμα ή τα Τμήματα που επιλέξατε.

Έπειτα, θα πρέπει να μεταβείτε στην «Κεντρική Σελίδα» και να επιλέξετε «Εκτύπωση Βεβαίωσης
Συμμετοχής». Η βεβαίωση συμμετοχής πρέπει να υπογραφεί από την Πιστοποιούσα Αρχή, να
σφραγιστεί και να αποσταλεί με fax στο 2107724396-7, προκειμένου να πιστοποιηθεί ο λογαριασμός.

Σε περίπτωση που εντοπίσετε κάποιο λάθος στη Βεβαίωση Συμμετοχής, μπορείτε να μεταβείτε στην
καρτέλα «Στοιχεία Γραφείου», να τροποποιήσετε τα αντίστοιχα πεδία και να επιλέξετε «Ενημέρωση
Στοιχείων Γραφείου». Εν συνεχεία, θα πρέπει να μεταβείτε στην «Κεντρική Σελίδα» και να επιλέξετε εκ
νέου «Εκτύπωση Βεβαίωσης Συμμετοχής».

Μετά την πιστοποίηση του λογαριασμού, μπορείτε να συνδεθείτε στην εφαρμογή για να δεσμεύσετε
θέσεις πρακτικής άσκησης από εδώ, επιλέγοντας από την καρτέλα εισόδου «Γραφείο Πρακτικής» και
συμπληρώνοντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας.
Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής μπορείτε να βρείτε από εδώ.

