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ΘΕΜΑ: Aνακοίνωση Γραφείου Πρακτικής Άσκησης για ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων 

 

Ενημερώνονται οι φοιτητές του ΕΜΠ που έχουν ολοκληρώσει  την Πρακτική τους Άσκηση και που 

αυτή την περίοδο θα πρέπει να καταθέσουν στο Κεντρικό Γραφείο της ΠΑ τα απαραίτητα 

έγγραφα ώστε να ολοκληρωθεί και οικονομικά η ΠΑ, αυτό θα γίνει σε 2 στάδια, εξαιτίας του 

Γενικού lockdown τριών εβδομάδων, που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. 
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Κάθε φοιτήτρια/ής θα αποστείλει ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά τα απαραίτητα έγγραφα, αποστέλλοντάς 

τα σε ένα ενιαίο αρχείο pdf χαμηλής ανάλυσης. Έτσι θα ελεγχθεί από τον αντίστοιχο  χειριστή η 

ορθότητα και η πληρότητα των εγγράφων. Η ηλεκτρονική αποστολή θα γίνει με τους τρόπους 

που αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 Σχολή Πολιτικών Μηχανικών 

αποστολή στο 

mailkerasia@central.ntua.gr 

ή εναλλακτικά στο mail 

praktiki@central.ntua.gr 

 Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & 

Φυσικών Επιστημών 

 

αποστολή στο mail 

kerasia@central.ntua.gr 

ή εναλλακτικά στο mail 

praktiki@central.ntua.gr 

 Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 

Μηχανικών Υπολογιστών 

κατάθεση στο mycourses του 

μαθήματος 

 Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 

  

αποστολή στο mail 

kyrka@central.ntua.gr 
ή εναλλακτικά στο mail 

praktiki@central.ntua.gr 

 Σχολή Χημικών Μηχανικών 

  

αποστολή στο mail 

dimvass@central.ntua.gr 

 Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων 

Μηχανικών 

 

αποστολή στο mail 

theokarl@survey.ntua.gr 

ή εναλλακτικά στο mail 

praktiki@central.ntua.gr 



2 

 

 

 

    

 

Προτείνεται αυτό να γίνει άμεσα και πάντως να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020, ώστε 

να υπάρχει χρόνος για διορθώσεις – προσθήκες. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις στα απαραίτητα 

έγγραφα, τότε θα διορθωθούν και θα ξαναποσταλλούν. 
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Μετά τη λήξη της αναστολής, σε ημερομηνίες και ώρες που θα ανακοινωθούν, θα πρέπει κάθε φοιτητής να 

καταθέσει στο Κεντρικό Γραφείο ΠΑ όλα τα πρωτότυπα έγγραφα. 

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή ερώτημα σχετικά με τα έγγραφα μπορείτε:  

• είτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης http://praktiki.ntua.gr/site/instructions.php 

• είτε να αποστείλετε mail ανάλογα με τη Σχολή από την οποία προέρχεστε 

 


