
 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ 

 

 
ΤΝΣΟΜΟ ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΓΙΑ ΦΟΙΣΗΣΔ 

 

*ΙΓΟΤΡΔΦΟΤ ΟΣΙ ΠΛΗΡΔΙ ΣΙ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Κάθε θοιηηηήρ μποπεί να ζςμμεηάζσει μόνο μια θοπά ζηο ππόγπαμμα Ππακηικήρ Άζκηζηρ.  

 

1. Μπερ ζηον δικηςακό ηόπο  www.dasta-is.aueb.gr. 

2. σνδέζοσ με ηον λογαπιαζμό πος ζος δημιούπγηζε ηο ΟΠΑ (πσ. a125456@dias). 

3. Καηατώρηζε ηο Βιογραθικό ζοσ ζηο μενού “ΠΡΟΦΙΛ” ζςμπληπώνονηαρ όλα ηα πεδία ζηη 

καπηέλα βιογπαθικό και ανέβαζε ηο βιογπαθικό ζος (Upload cv). 

4. ηη ζςνέσεια μπερ ζηο μενού “ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ”. 

5. ςμπλήπωζε ηην αίηηζη ζςμμεηοσήρ ζηο μενού “ΑΙΣΗΗ”.  

 Είναι απαπαίηηηο να ζςμπληπωθούν όλα ηα πεδία.  

 Επέλεξε ωρ πεπίοδο Ππακηικήρ “ΔΑΡΙΝΟ 2013”. 

 ηο πεδίο “Παπαηηπήζειρ” ζςμπλήπωζε ηον απιθμό ηων ςπολειπόμενων μαθημάηων για 

πηςσίο, καθώρ και ηο όνομα ηηρ εηαιπείαρ ζε πεπίπηωζη πος ηην έσειρ βπει μόνορ ζος.  

 Πποζοσή! Οι ημεπομηνίερ καηασωπούνηαι μήνας/ημέρα/έηος.   

 Μην ξεσάζειρ να αποθηκεύζειρ ηην αίηηζη ζος. 

6. Μεηά ηον έλεγσο ηος ςπαλλήλος ηος ΓΠΑ (ζσεηικά με ηοςρ όποςρ και πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ), 

η αίηηζη ζος γίνεηαι ενεπγή και μποπείρ να δειρ ηιρ πποηεινόμενερ θέζειρ επγαζίαρ ζηο μενού 

“ΘΕΕΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ”. 

7. Πποκειμένος να επιλέξειρ ηην καηάλληλη θέζη επγαζίαρ ακολούθηζε ηα εξήρ βήμαηα ζηο μενού 

“ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ”: 

Βήμα 1: Επέλεξε όζερ θέζειρ επγαζίαρ ζε ενδιαθέποςν ή ζος έσοςν αναηεθεί παηώνηαρ “αποδοσή” 

ζηη ζηήλη “Εκδήλωζη Ενδιαθέπονηορ” 

Βήμα 2: Δερ ποιερ εηαιπείερ ζε αποδέσηηκαν ζηη ζηήλη “Έγκπιζη Εηαιπείαρ” 

Βήμα 3: Πάηα “αποδοσή” ζηη ζηήλη “Έγκπιζη Φοιηηηή” πποκειμένος να αποδεσηείρ ηη θέζη ηηρ 

εηαιπείαρ πος επιθςμείρ 

Βήμα 4: Πεπιμένειρ ηην έγκπιζη από ηον ςπεύθςνο ηος γπαθείος ΠΑ και ξεκινάρ ηη ΠΑ 

Βήμα 5: ςμπλήπωζε ηη Δήλωζη Πποζωπικών ηοισείων ζηο μενού “Δηλώζειρ”. ηην πεπίπηωζη 

πος δεν έσειρ απιθμό μηηπώος ΙΚΑ, αθήνειρ κενό ηο ζσεηικό πεδίο και ηο ζςμπληπώνει μεηέπειηα ο 

ςπεύθςνορ ηος γπαθείος ΠΑ όηαν αποκηήζειρ Απ. Μηηπώος ΙΚΑ. ΟΛΑ ηα ςπόλοιπα πεδία ηηρ θόπμαρ 

είναι ςποσπεωηικά. 

8. Αθού οπιζηεί η ημεπομηνία έναπξηρ, ενημεπώζος από ηον απμόδιο ςπάλληλο ζσεηικά με ηα 

έγγπαθα πος θα ππέπει να πποζκομίζειρ πποκειμένος να ολοκληπωθεί με επιηςσία η ζςμμεηοσή 

ζος ζηο ππόγπαμμα.  

 

 

http://www.dasta-is.aueb.gr/

