
       

  

Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ 
Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ 

Οδηγόσ Χρήςησ Εφαρμογήσ Φορζων Υποδοχήσ Πρακτικήσ Άςκηςησ 

 

 
 
Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα «Άτλασ» ωσ Φορζασ Υποδοχισ, 
μπορείτε να ςυνδεκείτε ςτθν εφαρμογι από εδϊ. Στθν καρτζλα ειςόδου, επιλζγετε «Φορζασ Υποδοχισ», 
ςυμπλθρϊνετε το όνομα χριςτθ και τον κωδικό πρόςβαςθσ του λογαριαςμοφ ςασ και επιλζγετε «Σφνδεςθ» 
για να ειςζλκετε ςτθν εφαρμογι.  
 

 
 

Αφοφ ςυνδεκείτε ςτθν εφαρμογι μπορείτε να: 

1. Ενθμερϊςετε τα ςτοιχεία ςασ από τθν καρτζλα «Στοιχεία Φορζα» 

2. Ειςάγετε ι να επικαιροποιιςετε «Θζςεισ Πρακτικισ Άςκθςθσ» 

3. Ενθμερϊνεςτε για τισ «Επιλεγμζνεσ Θζςεισ Πρακτικισ Άςκθςθσ» 

4. Διαχειριςτείτε τουσ λογαριαςμοφσ χρθςτϊν για τα «Παραρτιματα Φορζα» 

5. Επικοινωνιςετε με το Γραφείο Αρωγισ 

http://submit-atlas.grnet.gr/


       

  

 

 

1.1 Ενημζρωςη Στοιχείων Φορζα 

 

Από τθν καρτζλα «Στοιχεία Φορζα» μπορείτε να αλλάξετε τα ςτοιχεία που είχατε δθλϊςει κατά τθ δθμιουργία 
του λογαριαςμοφ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ των αλλαγϊν κα πρζπει να επιλζξετε «Ενθμζρωςθ Στοιχείων 
Φορζα» για να καταχωριςκοφν τα νζα ςτοιχεία. Σε περίπτωςθ που κάποιο από τα ςτοιχεία που επιχειρείτε να 
αλλάξετε δεν ζχει τθν προβλεπόμενθ μορφι εμφανίηεται ςχετικό μινυμα με τα πεδία τα οποία δεν είναι 
ζγκυρα και πλθροφορίεσ για τον τρόπο με τον οποίο κα πρζπει να ςυμπλθρωκοφν. 
Σθμ.: Για αλλαγι ςτοιχείων όπωσ το ονοματεπϊνυμο του υπευκφνου κα πρζπει να επικοινωνιςετε με το 
Γραφείο Αρωγισ Χρθςτϊν. 
 



       

  

 
 
Στθν καρτζλα «Στοιχεία Χριςτθ» ςασ δίνεται θ δυνατότθτα να αλλάξετε το e-mail του λογαριαςμοφ 
επιλζγοντασ «Αλλαγι E-mail». 
Σθμ.: Αφοφ γίνει θ αλλαγι λαμβάνετε ζνα e-mail με οδθγίεσ πιςτοποίθςθσ του καινοφριου e-mail που 
δθλϊςατε. 
 

 
 

1.2 Θζςεισ Πρακτικήσ Άςκηςησ 

 

Από τθν καρτζλα  «Θζςεισ Πρακτικισ Άςκθςθσ» μπορείτε να δείτε τισ κζςεισ πρακτικισ άςκθςθσ που ζχετε ιδθ 

καταχωρίςει, να τισ επεξεργαςτείτε ι να προςκζςετε καινοφριεσ. 

 



       

  

1.2.1 Προςθήκη Θζςησ Πρακτικήσ Άςκηςησ 

Για να ειςάγετε μία νζα κζςθ πρακτικισ άςκθςθσ επιλζγετε «Προςκικθ Θζςθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ».  

 

Στο Βιμα 1 ςυμπλθρϊνετε τθ φόρμα με γενικά ςτοιχεία που αφοροφν ςτθ κζςθ πρακτικισ άςκθςθσ όπωσ ο 

τίτλοσ, ο αρικμόσ των διακζςιμων κζςεων, θ περιγραφι, θ γεωγραφικι περιοχι, θ χρονικι διάρκεια (ςε 

εβδομάδεσ), το είδοσ τθσ κζςθσ και (προαιρετικά) θ επικυμθτι περίοδοσ εκπόνθςθσ, κακϊσ και το τθλζφωνο 

επικοινωνίασ για τθ κζςθ και (προαιρετικά) το ονοματεπϊνυμο και e-mail του επόπτθ.  

Σθμ.: Μπορείτε να δείτε ζνα ενδεικτικό παράδειγμα μίασ κζςθσ με ςυμπλθρωμζνα τα Γενικά Στοιχεία Θζςθσ, 

επιλζγοντασ το ςφνδεςμο «Παράδειγμα Συμπλθρωμζνθσ Θζςθσ».  

 



       

  

 

Αφοφ ςυμπλθρϊςετε τα ςτοιχεία επιλζγετε «Αποκικευςθ και Συνζχεια». 

Σθμ.: Σε οριςμζνα πεδία τθσ φόρμασ δίνονται πλθροφορίεσ για τον τρόπο ςυμπλιρωςισ τουσ.  

 

Στο Βιμα 2 μπορείτε να προςκζςετε το Αντικείμενο τθσ Θζςθσ. Επιλζγοντασ «Προςκικθ Αντικειμζνου Θζςθσ» 

εμφανίηεται θ λίςτα με τα διακζςιμα αντικείμενα.  



       

  

 

 

Επιλζγετε ζνα ι περιςςότερα από τα διακζςιμα αντικείμενα που ςχετίηονται με τθ κζςθ και ςτθ ςυνζχεια 

«Αποκικευςθ».  

 



       

  

Σε αυτι τθ φάςθ μπορείτε να διαγράψετε κάποιο από τα επιλεγμζνα αντικείμενα κζςθσ, να επιλζξετε 

«Αποκικευςθ & Συνζχεια» ϊςτε να προχωριςετε ςτο Βιμα 3 ι να επιλζξετε «Προθγοφμενο Βιμα» για να 

επιςτρζψετε ςτο Βιμα 1. 

 

Στο Βιμα 3 επιλζγετε τα Τμιματα για τα οποία κζλετε να είναι προςβάςιμθ θ κζςθ Πρακτικισ Άςκθςθσ.  

 

Εάν επιλζξετε το «Προςκικθ Σχολϊν/Τμθμάτων» ανοίγει μία λίςτα ςτθν οποία μπορείτε να επιλζξετε από 

ποια τμιματα κα είναι προςβάςιμθ θ ςυγκεκριμζνθ κζςθ. 

 



       

  

Επιλζγοντασ το κουμπί «Συνζχεια» κα δείτε τισ περιγραφζσ που ζχουν δθλϊςει τα Τμιματα που επιλζξατε για 

τθν Πρακτικι Άςκθςθ των φοιτθτϊν τουσ. Αφοφ τισ διαβάςετε και λάβετε υπόψθ ςασ τυχόν περιοριςμοφσ που 

αναφζρονται ςε αυτζσ, επιλζγετε το κουμπί «Ζχω διαβάςει τισ περιγραφζσ και τισ ζχω λάβει υπόψθ». 

 

Στθ ςυνζχεια, εμφανίηεται θ λίςτα με τα Τμιματα που επιλζξατε να είναι προςβάςιμθ θ κζςθ και αν 

επικυμείτε να διαγράψετε κάποιο από τα επιλεγμζνα τμιματα μπορείτε να πατιςετε «Διαγραφι».  

 

Σθμ.: Επιλζγοντασ το εικονίδιο τθσ ςτιλθσ «Περιγραφι Πρακτικισ Άςκθςθσ Τμθμάτων» μπορείτε να ξαναδείτε 

τθν περιγραφι του ςυγκεκριμζνου Τμιματοσ.  

Επιπρόςκετα, με τισ επιλογζσ «Προςκικθ Σχολϊν/Τμθμάτων» και «Προςβάςιμθ από όλεσ τισ ςχολζσ» ζχετε τθ 

δυνατότθτα να προςκζςετε επιπλζον μεμονωμζνα Τμιματα ι όλα τα Τμιματα αντιςτοίχωσ. 



       

  

 

Επιλζγοντασ «Αποκικευςθ & Συνζχεια» μπορείτε να προχωριςετε ςτο Βιμα 4, ενϊ επιλζγοντασ 

«Προθγοφμενο Βιμα» επιςτρζφετε ςτο Βιμα 2.  

Εάν επιλζξετε θ κζςθ να είναι «Προςβάςιμθ από όλεσ τισ Σχολζσ», τότε καλείςτε να επιβεβαιϊςετε τθν 

επιλογι ςασ επιλζγοντασ «ΟΚ» για επιβεβαίωςθ ι «Ακφρωςθ» για να ακυρϊςετε τθν επιλογι αυτι και να 

περιορίςετε τθ κζςθ ςε Τμιματα ςχετικά με το γνωςτικό τθσ αντικείμενο. Εάν επιλζξετε το «ΟΚ», μεταβαίνετε 

ςτο Βιμα 4. 

 

Στο Βιμα 4 εμφανίηονται ςυγκεντρωτικά όλα τα ςτοιχεία που ζχετε ειςάγει για τθ κζςθ. Εφόςον 

επιβεβαιϊςετε ότι τα ςτοιχεία είναι ςωςτά καταχωριςμζνα μπορείτε να επιλζξετε «Αποκικευςθ Θζςθσ».  

Διαφορετικά, μπορείτε να μεταβείτε ςτα Προθγοφμενα Βιματα και να κάνετε τισ αντίςτοιχεσ διορκϊςεισ.  



       

  

 

1.2.2 Δημοςίευςη Θζςησ Πρακτικήσ Άςκηςησ 

Από τθν καρτζλα «Θζςεισ Πρακτικισ Άςκθςθσ» ζχετε τθ δυνατότθτα να δθμοςιεφςετε μία κζςθ πρακτικισ 

άςκθςθσ που ζχετε προςκζςει ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα πατϊντασ το κουμπί «Δθμοςίευςθ» για τθν 

αντίςτοιχθ κζςθ.  

 

 



       

  

Προκειμζνου να μθν είναι πλζον δθμοςιευμζνθ μία κζςθ επιλζγετε το κουμπί «Από-Δθμοςίευςθ». 

Σθμειϊνεται ότι θ από-δθμοςίευςθ τθσ κζςθσ δεν είναι δυνατι όταν θ κζςθ είναι αντιςτοιχιςμζνθ ι 

προδεςμευμζνθ. Στθν περίπτωςθ αυτι, ςασ δίνεται θ δυνατότθτα να αποςφρετε επιπλζον κζςεισ του ίδιου 

group που δεν ζχουν ακόμα προδεςμευτεί κακϊσ και προδεςμευμζνεσ κζςεισ που ενδζχεται να  

απελευκερωκοφν από Γραφεία Πρακτικισ επιλζγοντασ το τρίτο εικονίδιο από το πεδίο «Ενζργειεσ».  

 

1.2.3 Προβολή Θζςεων Πρακτικήσ Άςκηςησ 

Στθν καρτζλα «Θζςεισ Πρακτικισ Άςκθςθσ» εμφανίηονται όλεσ τισ κζςεισ που ζχετε ειςάγει ςτο πλθροφοριακό 

ςφςτθμα. Μπορείτε να αναηθτιςετε τισ κζςεισ με βάςθ κριτιρια, όπωσ τθν κατάςταςθ τθσ κζςθσ, το φυςικό 

αντικείμενο, τθ γεωγραφικι περιοχι, κακϊσ επίςθσ και το Ίδρυμα/Τμιμα για το οποίο είναι προςβάςιμθ θ 

κζςθ. Για να εμφανιςτοφν όλεσ οι κζςεισ που πλθροφν τα αντίςτοιχα κριτιρια πατάτε το κουμπί «Αναηιτθςθ». 

Σθμ.: Εάν κζλετε να εμφανίηονται ςτα αποτελζςματα τθσ αναηιτθςθσ και κζςεισ που ζχουν ακυρωκεί, 

επιλζγετε το αντίςτοιχο κουτί. 

 

 
 

Επιπλζον, μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα ςτοιχεία τθσ κζςθσ που ςασ ενδιαφζρει, πατϊντασ το πρϊτο 

εικονίδιο ςτο πεδίο «Ενζργειεσ».  

 



       

  

 

 
 

1.2.4 Επεξεργαςία Θζςεων Πρακτικήσ Άςκηςησ 

Επιλζγοντασ το δεφτερο εικονίδιο από το πεδίο «Ενζργειεσ», ζχετε τθ δυνατότθτα να επεξεργαςτείτε τθ κζςθ 

πρακτικισ άςκθςθσ που ςασ ενδιαφζρει. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ζχετε τθ δυνατότθτα να τροποποιιςετε τα 

ςτοιχεία τθσ κζςθσ που επικυμείτε επιλζγοντασ «Αποκικευςθ & Συνζχεια» για να μεταβείτε κάκε φορά ςτο 

επόμενο βιμα.  



       

  

 

Σε περίπτωςθ που ζχει προδεςμευτεί κάποια κζςθ από το group των διακζςιμων κζςεων μπορείτε να 

τροποποιιςετε μόνο τα ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ κζςθσ, κακϊσ και να προςκζςετε επιπλζον ςχολζσ/τμιματα 

για τα οποία κζλετε να είναι προςβάςιμθ θ κζςθ.    

 

Σθμ.: Εφόςον επιλζξετε να προςκζςετε κάποιο τμιμα, δεν είναι δυνατι θ αφαίρεςι του. Αντίςτοιχα, εάν 

επιλζξετε θ κζςθ να είναι προςβάςιμθ από όλεσ τισ Σχολζσ δεν είναι δυνατόσ ο περιοριςμόσ τθσ πρόςβαςθσ ςε 

ςυγκεκριμζνεσ ςχολζσ.   

Επιςθμαίνεται ότι ζχετε τθ δυνατότθτα να αποςφρετε τθ κζςθ, αν κζλετε επιπλζον κζςεισ του ίδιου group που 

δεν ζχουν ακόμα προδεςμευτεί κακϊσ και προδεςμευμζνεσ κζςεισ που ενδζχεται να  απελευκερωκοφν από 

Γραφεία Πρακτικισ να μθν είναι διακζςιμεσ προσ επιλογι. 



       

  

1.2.5 Διαγραφή - Απόςυρςη Θζςεων Πρακτικήσ Άςκηςησ 

Επιλζγοντασ το τρίτο εικονίδιο από το πεδίο «Ενζργειεσ», μπορείτε να διαγράψετε ι να αποςφρετε τθ κζςθ 

πρακτικισ άςκθςθσ που επικυμείτε. Μπορείτε να διαγράψετε μόνο μθ δθμοςιευμζνεσ κζςεισ που δεν ζχετε 

δθμοςιεφςει ςτο παρελκόν. Δθμοςιευμζνεσ κζςεισ πρακτικισ άςκθςθσ που ζχουν προδεςμευτεί από Γραφεία 

Πρακτικισ, μπορείτε να τισ αποςφρετε, εάν κζλετε επιπλζον κζςεισ του ίδιου group που δεν ζχουν ακόμα 

προδεςμευτεί κακϊσ και προδεςμευμζνεσ κζςεισ που ενδζχεται να  απελευκερωκοφν από Γραφεία Πρακτικισ 

να μθν είναι πλζον διακζςιμεσ προσ επιλογι. 

 

Για να ολοκλθρωκεί θ ενζργεια αυτι κα πρζπει να επιβεβαιϊςετε ότι επικυμείτε τθ διαγραφι ι τθν απόςυρςθ 

αντίςτοιχα ςτο παράκυρο που εμφανίηεται.  

 

 

Σθμ: Δθμοςιευμζνεσ κζςεισ που δεν ζχουν προδεςμευτεί από Γραφεία Πρακτικισ μπορείτε να τισ απο-

δθμοςιεφςετε και ςτθ ςυνζχεια να τισ αποςφρετε. Εάν επιλζξετε να αποςφρετε μία κζςθ, δεν είναι δυνατι θ 

επαναφορά τθσ κζςθσ. Μπορείτε μόνο να επιλζξετε να κλωνοποιιςετε τθ κζςθ ϊςτε να δθμιουργιςετε μία 

πανομοιότυπθ κζςθ, τθσ οποίασ τα ςτοιχεία μπορείτε να επεξεργαςτείτε ςτθ ςυνζχεια.  



       

  

 

 

1.2.6 Κλωνοποίηςη Θζςεων Πρακτικήσ Άςκηςησ 

Επιλζγοντασ το τελευταίο εικονίδιο από το πεδίο «Ενζργειεσ», μπορείτε να κλωνοποιιςετε τθ κζςθ πρακτικισ 

άςκθςθσ που επικυμείτε. Με τθν κλωνοποίθςθ τθσ κζςθσ δθμιουργείται ζνα αντίγραφο τθσ ίδιασ Θζςθσ 

Πρακτικισ Άςκθςθσ το οποία μπορείτε ςτθ ςυνζχεια να επεξεργαςτείτε. 

Σθμ.: Σε περίπτωςθ που επικυμείτε να δθμιουργιςετε 2 πανομοιότυπεσ κζςεισ πρακτικισ άςκθςθσ 

προτείνουμε να τροποποιιςετε το πεδίο «Αρικμόσ διακζςιμων κζςεισ» ςτο Βιμα 1 ςτα ςτοιχεία τθσ κζςθσ. 

 

Μόλισ επιλζξετε το αντίςτοιχο κουμπί καλείςτε να επιβεβαιϊςετε ότι επικυμείτε τθν κλωνοποίθςθ τθσ κζςθσ 

ςτο παράκυρο που εμφανίηεται.  

 

Μόλισ επιβεβαιωκεί θ κλωνοποίθςθ τθσ κζςθσ εμφανίηονται τα γενικά ςτοιχεία (Βιμα 1) τθσ νζασ κζςθσ. 

Μπορείτε να τροποποιιςετε τα ςτοιχεία και ςτθ ςυνζχεια να πατιςετε «Αποκικευςθ & Συνζχεια» για να 

προχωριςετε ςτο επόμενο βιμα.  



       

  

 

1.2.7 Εξαγωγή Θζςεων Πρακτικήσ Άςκηςησ 

Επιλζγοντασ το κουμπί «Εξαγωγι ςε excel», μπορείτε να εξάγετε ςε αρχείο excel τισ κζςεισ πρακτικισ άςκθςθσ 

που ζχετε καταχωρίςει.  

Σθμ.: Εάν ζχετε περιορίςει τα αποτελζςματα τθσ αναηιτθςθσ με τθ χριςθ κάποιου φίλτρου, το αρχείο excel κα 

περιζχει μόνο τισ κζςεισ πρακτικισ άςκθςθσ που εμφανίηονται ςτον πίνακα των αποτελεςμάτων.  

 

 

1.3 Επιλεγμζνεσ Θζςεισ 

 

Από τθν καρτζλα «Επιλεγμζνεσ Θζςεισ» ζχετε τθ δυνατότθτα να ενθμερϊνεςτε για τισ κζςεισ ςασ που ζχουν 

επιλεγεί από Γραφεία Πρακτικισ. 



       

  

 

Πατϊντασ το κουμπί «Επεξιγθςθ χρωμάτων» εμφανίηεται ζνα νζο παράκυρο με το χρωματικό κϊδικα των 

κζςεων. 

  

Παράλλθλα, ζχετε τθ δυνατότθτα να επιλζξετε τισ κζςεισ πρακτικισ που επικυμείτε να εμφανιςτοφν ςτθν 
οκόνθ, επιλζγοντασ τα αντίςτοιχα πεδία ςτα «Φίλτρα Αναηιτθςθσ». Με αυτό τον τρόπο ζχετε τθ δυνατότθτα 
να εμφανίςετε ςυγκεντρωτικά κζςεισ που διακζτουν κάποια κοινά χαρακτθριςτικά, επιλζγοντασ φυςικό 
αντικείμενο, γεωγραφικι περιοχι, κατάςταςθ κζςθσ ι Ίδρυμα που ζχει δεςμεφςει τισ κζςεισ, κακϊσ και να 
αναηθτιςετε κζςεισ με βάςθ των κωδικό ι τον τίτλο τθσ κζςθσ. Θζςεισ που ζχουν αντιςτοιχιςτεί με φοιτθτι, 
μποροφν να αναηθτθκοφν με επιπλζον κριτιρια το όνομα και το επϊνυμο του φοιτθτι.   

Η αναηιτθςθ ολοκλθρϊνεται πατϊντασ το κουμπί «Αναηιτθςθ». 

Σθμ.: Εάν κζλετε να μθν εμφανίηονται ςτα αποτελζςματα τθσ αναηιτθςθσ οι κζςεισ που ζχουν ολοκλθρωκεί, 
μπορείτε να επιλζξετε το αντίςτοιχο κουτί.  



       

  

 

Τζλοσ, ζχετε τθ δυνατότθτα να εξάγετε τισ επιλεγμζνεσ κζςεισ ςε αρχείο excel επιλζγοντασ το κουμπί 

«Εξαγωγι ςε excel».  

Σθμ.: Εάν ζχετε περιορίςει τα αποτελζςματα τθσ αναηιτθςθσ με τθ χριςθ κάποιου φίλτρου, το αρχείο excel κα 

περιζχει μόνο τισ επιλεγμζνεσ κζςεισ πρακτικισ άςκθςθσ που εμφανίηονται ςτον πίνακα των αποτελεςμάτων.  

 
 

1.4 Παραρτήματα Φορζα 

 

Από τθν καρτζλα «Παραρτιματα Φορζα» μπορείτε να δθμιουργιςετε λογαριαςμοφσ για τα παραρτιματα του 

Φορζα Υποδοχισ επιλζγοντασ «Δθμιουργία Χριςτθ» και ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ φόρμα.  

Σθμ.: Ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ παραμζνει ίδιοσ με αυτόν του Φορζα Υποδοχισ.  

 



       

  

 

Μπορείτε να επεξεργαςτείτε τα ςτοιχεία του λογαριαςμοφ χριςτθ του παραρτιματοσ, να τον 

απενεργοποιιςετε ι να τον διαγράψετε επιλζγοντασ το αντίςτοιχο εικονίδιο ςτο πεδίο «Επεξεργαςία 

Χριςτθ». 

 

Σθμ.: Δεν μπορείτε να διαγράψετε ζνα λογαριαςμό χριςτθ εάν ζχει ιδθ ειςάγει κζςεισ πρακτικισ άςκθςθσ. Σε 

αυτι τθν περίπτωςθ, μπορείτε να τον απενεργοποιιςετε ϊςτε να μθν ζχει πρόςβαςθ ςτθν εφαρμογι. 

 

1.5 Επικοινωνία με το Γραφείο Αρωγήσ 

 

Στθν καρτζλα «Επικοινωνία με Γραφείο Αρωγισ» μπορείτε να υποβάλλετε νζα ερϊτθςθ επιλζγοντασ το κουμπί 

«Νζα ερϊτθςθ προσ Γραφείο Αρωγισ». 



       

  

 

Στθ φόρμα που εμφανίηεται επιλζγετε το είδοσ τθσ αναφοράσ, πλθκτρολογείτε το ερϊτθμά ςασ ςτο πεδίο 

«Κείμενο» και επιλζγετε «Αποςτολι». 

 

Μόλισ απαντθκεί το ερϊτθμα από το Γραφείο Αρωγισ, ενθμερϊνεςτε με e-mail, ενϊ θ απάντθςθ είναι 

διακζςιμθ και ςτθν καρτζλα «Επικοινωνία με Γραφείο Αρωγισ».  

 


