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ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

(ακαδ. έτος 2015-2016) 
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η
 Ενημέρωση – Πρακτική Άσκηση 

 

1) ΕΝΤΥΠΟ «ΕΝΤΟΛΗ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ» (ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟ 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΕ ΕΣΕΙΣ) 

Σήμερα το μεσημέρι, σας έστειλε η κα Μάζη από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης τα 

συμφωνητικά συνεργασίας (ένα πρότυπο για τους φοιτητές και ένα πρότυπο για τις 

φοιτήτριες). Επίσης σας έστειλε οδηγίες συμπλήρωσης των συμφωνητικών 

συνεργασίας και το έντυπο «εντολή-εξουσιοδότηση πίστωσης λογαριασμού φυσικού 

προσώπου». Το έντυπο «εντολή-εξουσιοδότηση πίστωσης λογαριασμού φυσικού 

προσώπου» σας το είχαμε αποστείλει και εμείς. Εφόσον σας το έστειλε η κα Μάζη, 

τότε συμπληρώνετε αυτό που σας έστειλε η κα Μάζη και όχι αυτό που σας είχαμε 

εμείς αποστείλει. 

 

2) ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΟΧΗ) 

Α) Όσον αφορά στα συμφωνητικά συνεργασίας, οι ασκούμενοι φοιτητές εκτυπώνουν 

το συμφωνητικό συνεργασίας (4 αντίτυπα) που απεστάλη γι’ αυτούς και ακολουθούν 

τις οδηγίες συμπλήρωσης.  

 

Β) Οι ασκούμενες φοιτήτριες εκτυπώνουν (4 αντίτυπα) το διορθωμένο νέο 

συμφωνητικό συνεργασίας που τους απεστάλη από την κα Μάζη σε ΟΡΘΗ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, και ΟΧΙ αυτό που τους απέστειλε το μεσημέρι. Έπειτα θα 

ακολουθήσουν τις οδηγίες συμπλήρωσης κανονικά. 

 

Όπως σας έγραψε η κα Μάζη, όλοι και όλες θα παραδώσετε ή θα αποστείλετε 

ταχυδρομικώς στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης συστημένα ή με courier  α) τα 

συμφωνητικά συνεργασίας και το β) έντυπο «εντολή-εξουσιοδότηση» μέχρι 

και τις  13 Ιουλίου το αργότερο στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: 

  

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου 

Ρέθυμνο  

Τ.Κ 74100 

Υπόψη κ. Μαρίας Μάζη 
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3) ΕΝΤΥΠΟ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ» 

Το έντυπο που σας είχαμε αποστείλει εμείς δηλαδή το έντυπο «στοιχεία 

συμμετέχοντος φορέα» θα το παραδώσετε είτε στο γραφείο του Καθηγητή κου 

Παπαδάκη είτε στη γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης (μέσα σε φάκελο 

πάνω στον οποίο θα γράψετε το ονοματεπώνυμό σας και τον Α.Μ.. Όσοι και όσες το 

αποστείλετε, θα το αποστείλετε είτε ταχυδρομικώς είτε με courier έως τις 10 Ιουλίου 

στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Καθηγητής Νίκος Παπαδάκης 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου 

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 

Τ.Κ. 74100 

Ρέθυμνο, Κρήτη 

(τηλ. 2831077561) 

 

 

Επιπροσθέτως, μετά από αιτήματα αρκετών ασκούμενων φοιτητών, προκειμένου να 

μην χρειαστεί να συμπληρώσετε 2 ερωτηματολόγια, ήτοι 1 ερωτηματολόγιο 

αξιολόγησης (από εσάς) της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης 

και 1 ερωτηματολόγιο της Κεντρικής Δράσης της Πρακτικής Άσκησης του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, λόγω του μεγάλου όγκου εντύπων του ΠΠΑ, παρακαλείσθε να 

συμπληρώσετε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ, μόνο το ερωτηματολόγιο της Κεντρικής Δράσης της 

Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης, το σχετικό link του οποίου θα σας το 

αποστείλει η κα Μάζη με email. 

 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. 


