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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ 
 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι τελειόφοιτοι φοιτητές (όσοι έχουν ολοκληρώσει το 6
ο
 

εξάμηνο σπουδών και δεν έχουν εργαστηριακές υποχρεώσεις) του Τμήματος 

Χημείας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο  πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση 

Φοιτητών Χημείας», το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, να 

υποβάλουν αίτηση, προσκομίζοντας και τα απαραίτητα έγγραφα, είτε στη 

Γραμματεία του Προγράμματος (Γραμματεία Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας, 4
ος

 

όροφος, πτέρυγα Ε, γραφείο 13), είτε με εmail στο gkika@chem.uoa.gr, από την 

Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 μέχρι την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018. 

Η πρακτική άσκηση είναι διάρκειας 4 μηνών, πλήρους απασχόλησης και η 

καθημερινή παρουσία του φοιτητή/φοιτήτριας στην Επιχείρηση/Οργανισμό είναι 

υποχρεωτική και επιβλέπεται από στέλεχος της Επιχείρησης/Οργανισμού και από τον 

Επιστημονικό Υπεύθυνο του προγράμματος Καθηγητή κ. Αναστ. Οικονόμου. Η 

αμοιβή του ασκούμενου φοιτητή είναι 1040,00 € συνολικά (260,00 € x 4) και 

παρέχεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου 

Αθηνών μετά την πλήρη άσκηση του φοιτητή/φοιτήτριας και υποβολή των σχετικών 

εκθέσεων και βεβαιώσεων στο Υπουργείο Παιδείας. Σκοπός της πρακτικής άσκησης 

είναι η εκμάθηση χημικών τεχνικών και ελέγχων και μπορεί να συνδυασθεί με την 

πτυχιακή εργασία. 

Η διάρκεια του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης είναι από 01/04/2018 έως 

31/10/2018 και ο μέγιστος αριθμός θέσεων που θα καλυφθούν είναι 42. 

Τυχόν ενστάσεις κατατίθενται στη Γραμματεία του Προγράμματος εντός πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και 

εξετάζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

 

1. Αίτηση (είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Χημείας).  

2. Αναλυτική βαθμολογία. 

3. Φωτοτυπία αποδεικτικών γνώσης ξένης γλώσσας. 

 

Η επιλογή θα γίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

 

Α) Γενική βαθμολογία και αριθμό οφειλομένων μαθημάτων. 

Β) Κάλυψη προϋποθέσεων στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε θέσης (π.χ. επιτυχής 

εξέταση συγκεκριμένων μαθημάτων, πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας, γνώση 

διαφόρων τεχνικών, γνώση Η/Υ, κλπ). 

 

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος 
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