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Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης 

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» & του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηµατικότητα Καινοτοµία 2014-2020» 
του έργου «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστηµίου Κρήτης Τµήµατος Χηµείας» του 
Ε.Σ.Π.Α. 2014 - 2020, υπάρχουν 64 διαθέσιµες θέσεις για πραγµατοποίηση 
Πρακτικής Άσκησης (Κωδ Μαθηµ ΧΗΜ350) για την περίοδο 1/1/2022 έως 
30/9/2022. 

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης απευθύνονται σε φοιτητές/τριες του Τµήµατος 
Χηµείας που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

1. Να έχουν συµπληρώσει το τρίτο έτος σπουδών 

Ο αλγόριθµος επιλογής των φοιτητών για την πρακτική άσκηση µε σειρά 
προτεραιότητας όπως αυτά έχουν οριστεί από την Γ.Σ. του Τµήµατος Χηµείας 
(4/6/2018), βρίσκονται στο ακόλουθο σύνδεσµο στο site του Τµήµατος: 
http://www.chemistry.uoc.gr/wordpress/σπουδές/προπτυχιακές-σπουδές/πρακτική-
άσκηση/ 

Το 5% των θέσεων πρακτικής άσκησης που χρηµατοδοτούνται µέσω ΕΣΠΑ (από 
αυτές που διατίθενται σε χρονικό διάστηµα ενός έτους), θα διατίθεται σε άτοµα µε 
Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ). Οι εγγεγραµµένοι/ες φοιτητές/τριες του Προπτυχιακού 
Προγράµµατος Σπουδών που αποτελούν ΑΜΕΑ, έχουν δικαίωµα να αιτηθούν την 
υπαγωγή σε αυτή την κατηγορία (Κατηγορία 2), καταθέτοντας µαζί µε την αίτησή 
τους για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης, µια υπεύθυνη δήλωση του Νόµου 1599/86, 
στην οποία θα δηλώνουν ότι είναι ΑΜΕΑ. Η αξιολόγηση των αιτήσεων αυτής της 
κατηγορίας και η επιλογή των φοιτητών/τριών για υλοποίηση πρακτικής άσκησης θα 
γίνεται βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται παραπάνω. 

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί ισοβαθµία µεταξύ των φοιτητών η επιλογή 
γίνεται µε κύριο κριτήριο την παλαιότητα των φοιτητών (έτος σπουδών). 
 

Καταληκτική ηµεροµηνία Υποβολής είναι η 2/11/2022 και ώρα 16:00 µε 
έναρξη την ηµεροµηνία ανάρτησης της παρούσας. 

Τα  παρακάτω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν εµπρόθεσµα και ορθά 
συµπληρωµένα στη Γραµµατεία του Τµήµατος: 

• Αίτηση για Πρακτική Άσκηση (θα λαµβάνει αριθµό πρωτοκόλλου Γραµµατείας 
ή Πρακτικής Άσκησης), 



 

 

• Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθµολογίας (θα το δίνει η γραµµατεία), 

Και τα οποία υποβάλλονται: 

εντύπως ή ηλεκτρονικά στη Γραµµατεία του Τµήµατος. 

 Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι 3 µήνες  και η αµοιβή για κάθε 

φοιτητή, ανέρχεται στο ποσό των  230 € µικτά τον µήνα. 

Οι προσωρινοί πίνακες µε την προθεσµία ενστάσεων, καθώς και τα οριστικά 

αποτελέσµατα θα αναρτηθούν στα νέα – ανακοινώσεις του Τµήµατος, στο site 

της Πρακτικής Άσκησης του Τµήµατος, και του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης 

http://dasta.uoc.gr/pa/category/news/articles/ την 5/11/2022. 
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