
 

 



 

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Α.Π.Θ. 

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. λειτουργεί από το 
2002  για  την υλοποίηση του Προγράμματος «Πρακτική 
Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.». 
Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας            
Εκπαίδευσης Α.Π.Θ.» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) & συγχρηματοδοτείται από Εθνι-
κούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 
του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-
2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση». 
Τα Τμήματα του Πανεπιστημίου που συμμετέχουν είναι: 
 

 Αγγλικής Γλώσσας & 
Φιλολογίας 

 Αγρονόμων &             
Τοπογράφων Μηχανικών  

 Βιολογίας 

 Γαλλικής Γλώσσας & 
Φιλολογίας 

 Γερμανικής  Γλώσσας & 
Φιλολογίας 

 Γεωλογίας 

 Γεωπονίας 

 Δασολογίας & Φυσικού 
Περιβάλλοντος 

 Δημοσιογραφίας & 
Μ.Μ.Ε. 

 Εικαστικών &             
Εφαρμοσμένων Τεχνών 

 Επιστήμης Φυσικής    
Αγωγής & Αθλητισμού 
(Θεσσαλονίκη) 

 Επιστήμης Φυσικής    
Αγωγής & Αθλητισμού 
(Σέρρες) 

 Επιστημών Προσχολικής 
Αγωγής & Εκπαίδευσης 

 Ηλεκτρολόγων            
Μηχανικών &             
Μηχανικών Υπολογιστών 

 Θεάτρου 

 Θεολογίας 

 Ιατρικής 

 Ιστορίας & Αρχαιολογίας 

 Ιταλικής  Γλώσσας &  
Φιλολογίας 

 Κινηματογράφου 

 Κτηνιατρικής 

 Μαθηματικών 

 Μηχανικών Χωροταξίας 
& Ανάπτυξης 

 Μηχανολόγων Μηχανικών 

 Μουσικών Σπουδών 

 Νομικής 

 Οδοντιατρικής 

 Οικονομικών Επιστημών 

 Παιδαγωγικό Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 

 Πληροφορικής 

 Ποιμαντικής &              
Κοινωνικής Θεολογίας 

 Πολιτικών Επιστημών 

 Πολιτικών Μηχανικών 

 Φαρμακευτικής 

 Φιλοσοφίας &                 
Παιδαγωγικής 

 Φυσικής 

 Χημείας 

 Χημικών Μηχανικών 

 Ψυχολογίας 



 

Στόχοι του Προγράμματος  

 Ουσιαστική επαφή των φοιτητών/τριών με τους εν        
δυνάμει χώρους απασχόλησης. 

 Ενημέρωση των φοιτητών/τριών για τις τάσεις της αγοράς 
και τις  δεξιότητες που απαιτούνται. 

 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πτυχιούχων. 
 Δημιουργία ενός σταθερού δεσμού μεταξύ του                          

Πανεπιστημίου και του Φοιτητικού Δυναμικού με την 
αγορά εργασίας. 

Ωφελούμενοι από το Πρόγραμμα  

 Προπτυχιακοί Φοιτητές/τριες: έχουν τη δυνατότητα μέσα 
από το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης να γνωρίσουν 
και να αποκτήσουν ουσιαστική επαφή με την αγορά    
εργασίας, να εφαρμόσουν τις επιστημονικές τους γνώσεις 
στην πράξη, ενώ  ταυτόχρονα θέτουν τα θεμέλια για την 
επαγγελματική τους αποκατάσταση. 

 Συνεργαζόμενοι Φορείς Υποδοχής: έχουν την ευκαιρία να 
αξιοποιήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις  ιδέες 
νέων ανθρώπων, ενώ ταυτόχρονα τους δίνεται η ευκαιρία 
για την επιλογή ενός μελλοντικού συνεργάτη. 

 Πανεπιστήμιο: μέσω της αμφίδρομης μετάδοσης            
πληροφοριών μεταξύ του Πανεπιστημίου και των Φορέων 
Υποδοχής είναι δυνατή η ενίσχυση των Προγραμμάτων 
Σπουδών. 

 



 

Γενικές Πληροφορίες Προγράμματος  

Το Πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες να 
ασκηθούν για χρονικό  διάστημα ενός (1) έως τριών (3)    
μηνών (διάρκεια ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών του 
Τμήματος) σε  Ιδιωτικούς και Δημόσιους Φορείς, που        
παρέχουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης. 
Το Πρόγραμμα καλύπτει τόσο την αμοιβή των ασκούμενων 
φοιτητών/τριών όσο και την ασφαλιστική τους εισφορά     
μηνιαίως, για την περίπτωση εργατικού ατυχήματος. 
Ο Φορέας Υποδοχής δεν έχει καμία οικονομική και          
ασφαλιστική υποχρέωση απέναντι στο/στη φοιτητή/τρια και 
δε δημιουργείται καμία σχέση εργασίας μεταξύ των φοιτη-
τών/τριών και των Φορέων Υποδοχής, αφού Εργοδότης των 
φοιτητών/τριών είναι η Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ. 
Οι φοιτητές/τριες των Τμημάτων, που συμμετέχουν στο    
Πρόγραμμα,  μπορούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική 
τους Άσκηση, τόσο στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όσο και σε 
όποια άλλη πόλη της Ελλάδας επιθυμούν. Επισημαίνεται ότι 
το Πρόγραμμα δεν καλύπτει έξοδα διαμονής. 
Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης απευθύνεται σε όλες τις 
επιχειρήσεις του Ιδιωτικού, Δημοσίου και Ευρύτερου Δημό-
σιου Τομέα, Ν.Π.Ι.Δ., Δημοτικές Επιχειρήσεις, Οργανισμούς 
Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Σχολικές Μονά-
δες, ΚΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Οργανισμούς και 
Σωματεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, Ιστορικά Αρχεία, 
Πολιτιστικούς Φορείς, Εκδοτικούς Οίκους, Χρηματιστηρια-
κές Εταιρείες, Λογιστικά Γραφεία, Κτηνοτροφικές Μονάδες, 
Εταιρείες   Μελετών,  Εταιρείες Πληροφορικής, Τεχνικά 
Γραφεία, Κατασκευαστικές Εταιρείες,   Βιομηχανίες,   Επιμε-
λητήρια, Εφημερίδες, Ραδιόφωνα, Μεταλλευτικές Εταιρείες, 
κ.α. 
 
 

 



 

Υποχρεώσεις των Συνεργαζόμενων Φορέων 
Υποδοχής 

Για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι  
Φορείς Υποδοχής  οφείλουν: 

√ Να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή μέσω 
του Πληροφοριακού Συστήματος “ΆΤΛΑΣ” (https://
atlas.grnet.gr) 

√ Να τοποθετήσουν τους ασκούμενους σε θέση Πρακτικής 
Άσκησης στον τομέα που έχουν δηλώσει στην καταχώρη-
ση της θέσης στο ΠΣ «ΆΤΛΑΣ» και σχετικού αντικειμέ-
νου με το αντικείμενο σπουδών τους. 

√ Να εξασφαλίσουν χώρο εργασίας και να αναθέσουν         
καθήκοντα στους ασκούμενους με βάση το αντικείμενο 
σπουδών τους. 

√ Να αναθέσουν σε στέλεχος /στελέχη τους την επίβλεψη 
των ασκουμένων. Τα στελέχη οφείλουν:   
 να εκπαιδεύσουν τους ασκούμενους, αφιερώνοντάς τους 

τον απαιτούμενο χρόνο, 
 να επιλύσουν τυχόν προβλήματα που προκύπτουν κατά 

τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης σε συνεργασία με 
τους επόπτες μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, 

 να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αξιολόγηση για το 
Πρόγραμμα και για τους ασκούμενους με τη λήξη της 
Πρακτικής Άσκησης. Προσοχή: η ηλεκτρονική αξιολόγη-
ση πραγματοποιείται μέσω του link που θα αποσταλεί 
από το        Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. και δεν 
έχει ουδεμία σχέση με την αξιολόγηση που υπάρχει στο 
Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ». 

√ Να εκτυπώσει σε 4 αντίτυπα και να υπογράψει τα Πρωτό-
κολλα Συνεργασίας που αποστέλλονται ηλεκτρονικά από 
το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. 

√ Να επιστρέψει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. 2 
αντίτυπα (με πρωτότυπες υπογραφές και όχι σκαναρισμέ-
να) των Πρωτοκόλλων Συνεργασίας, εντός των καθορισμέ-
νων ημερομηνίων που ορίζει το Γραφείο Πρακτικής 
Άσκησης Α.Π.Θ. στο email ενημέρωσης. Τα Πρωτόκολλα 
Συνεργασίας μπορεί είτε να τα δώσει στο φοιτητή και ο 
τελευταίος να τα προσκομίσει στο Γραφείο Πρακτικής 
Άσκησης Α.Π.Θ. είτε να τα αποστείλει ταχυδρομικά. 

√ Να δηλώσει στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, τον 
ασκούμενο φοιτητή (έντυπο Ε3.5) πριν την έναρξη της 
Πρακτικής Άσκησης, επισυνάπτοντας τη σαρωμένη σύμ-
βαση Πρακτικής Άσκησης (το Πρωτόκολλο Συνεργασίας) 
(Αριθμ. Αποφ. 40331/Δ1.13521, ΦΕΚ Β’ 3520/19-09-
2019). 



 

Ώρες Εξυπηρέτησης: 
Δευτέρα – Παρασκευή:  
9 π.μ. – 3 μ.μ. 
Τηλ: +30 2310 99 71 36   
Fax: +30 2310  99 70 67 
e- mail: praktiki@auth.gr  
URL: www.dasta.auth.gr  

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. 
βρίσκεται στο Κτίριο Διοίκησης,  

Υπόγειο, 54 124, Θεσσαλονίκη 

Ιδρυματικά Υπεύθυνος Π.Α.  Α.Π.Θ. 
Κορωναίος Αντώνιος,  
Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας  
koroneos@geo.auth.gr  
 
 
 


