
Διαδικασία επιλογής φορέα στο 
σύστημα PractIS

(praktiki.rescom.duth.gr)



Σύστημα PractIS (praktiki.rescom.duth.gr)

• Αλλαγή της κατάστασης του PractIS από «Σε αναμονή για συμμετοχή 
των φορέων» σε «Αναμονή για την συμμετοχή των φοιτητών»

• Η διάρκεια της διαδικασίας θα είναι έως και το πρώτο δεκαήμερο 
του Μαρτίου και θα παραταθεί ανάλογα με την πρόοδο της 
διαδικασίας.



Βήματα (βλ. σελ 12-15 του εγχειριδίου χρήσης)

• Η θέση θα πρέπει πρώτα να είναι ορατή στο ΑΤΛΑΣ
• Εισέρχεστε στο PractIS, επιλέγετε την Περίοδο της Πρακτικής 

Άσκησης και θα εμφανιστούν οι θέσεις τις περιόδου
• Βεβαιώνεστε ότι βρήκατε την θέση σας και στην στήλη Αριθ. 

Προτίμησης εισάγετε τον αριθμό 1 και πατάτε την «Επιλογή»
• Το σύστημα σας βγάζει επιβεβαιωτικό μήνυμα και μπορείτε να 

εξέλθετε από το σύστημα.
• Αν και το PractIS σας δίνει την δυνατότητα να επιλέξετε έως 3 θέσεις, εσείς θα επιλέξετε μόνο 

μία (την δική σας).

• Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποια έχει συνεννοηθεί με πάνω από 1 φορέα και έχουν 
δημιουργηθεί αντίστοιχες θέσεις ΜΟΝΟ τότε μπορεί να επιλέξει 2ο ή και 3ο φορέα.



1ο βήμα

Οι φωτογραφίες είναι τυχαία παραδείγματα!



2ο βήμα



3ο βήμα



4ο βήμα



5ο βήμα



6ο βήμα



Εάν δεν βλέπετε την θέση σας στο PractIS
• Ο φορέας δεν την έχει δημιουργήσει ή δημοσιεύσει στο ΑΤΛΑΣ 

• επικοινωνία με φορέα και έλεγχος στο ΑΤΛΑΣ

• Το ΑΤΛΑΣ αργεί να εμφανίσει μια θέση από την στιγμή της εισαγωγή της 
από τον φορέα

• περιμένουμε κάποιες ώρες

• Θέσεις με μεγάλες περιγραφές δεν μπορούν να ανακτηθούν από το 
PractIS

• επικοινωνία με γραφείο πρακτικής (praktiki.duth.gr)

• Θέσεις με διαφορετικές ημερομηνίες από αυτές της πρακτικής άσκησης
• Έλεγχος της θέσης από το ΑΤΛΑΣ και επικοινωνία με φορέα για να προχωρήσει στην 

διόρθωση

• Ο Ε.Υ. του Τμήματος δεν έχει κάνει επικαιροποίηση του καταλόγου των 
φορέων από το ΑΤΛΑΣ προς το PractIS

• επικοινωνία με επιστημονικά υπεύθυνο της πρακτικής



Εάν βλέπετε την θέση σας στο PractIS αλλά 
δεν μπορείτε να την επιλέξετε

• Πρόβλημα στα στοιχεία της αίτησής σας
• Η θέση μπορεί να «κατέβηκε» από το ΑΤΛΑΣ

• Έλεγχος για την θέση στο ΑΤΛΑΣ, ενημέρωση του επιστημονικά υπεύθυνου 
και επικοινωνία με το Γραφείο Πρακτικής. 



Βασικές οδηγίες για την δημιουργία νέων 
θέσεων στο ΑΤΛΑΣ από τους φορείς
• Οι νέες θέσεις θα πρέπει πάντα:

• Να είναι «χωρίς χρονικό περιορισμό»
• Να είναι με «πλήρες ωράριο»
• Να έχουν διάρκεια «8 εβδομάδες»

Καλή συνέχεια!


