
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 17/5/2020 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ. 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019-2020 

 

 

Αφορά την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Πληροφορικής που θα πραγματοποιηθεί κατά το 

διάστημα 15/7/2020-14/10/2020 

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ. που ενδιαφέρονται να 

συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος για τις εξτρά θέσεις που 

έχουν προκύψει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, να διαβάσουν προσεχτικά τα κάτωθι και 

να υποβάλλουν αίτηση. 

ΕΠΕΙΓΟΝ-Νέες Θέσεις για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ 

Λόγω ακυρώσεων φοιτητών/τριών, σας ενημερώνουμε ότι έχουν προκύψει 14 νέες θέσεις για 

Πρακτική μέσω ΕΣΠΑ (λόγω αποχωρήσεων) για τη χρονική περίοδο Ιούλιος-Οκτώβριος 2020 (15/7 

- 14/10/2020). 

Η Πρακτική Άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί με συνδυασμό εκ περιτροπής εργασίας και 

τηλεεργασίας (εργασία από το σπίτι) ή μόνο τηλεεργασίας, εφόσον οι εργαζόμενοι του ίδιου 

αντικειμένου στο Φορέα Υποδοχής ακολουθούν ένα εκ των δύο προγραμμάτων παρουσίας. 

Διευκρινίζεται ότι εάν οι εργαζόμενοι προσέρχονται κανονικά στο Φορέα Υποδοχής, το ίδιο 

πρόγραμμα θα πρέπει να ακολουθήσουν και οι φοιτητές/τριες. Η τηλεεργασία θα ισχύει μόνο για το 

διάστημα που θα ισχύουν τα μέτρα για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, συνεπώς εάν κατά τη 

διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης οι εργαζόμενοι  επιστρέψουν κανονικά στην εργασία τους, το ίδιο 

θα κάνουν και οι φοιτητές/τριες. Για την απόδειξη της τηλεεργασίας θα ζητηθεί από τον/την 

επόπτη/τρια του Φορέα Υποδοχής να υπογράψει πρόγραμμα παρουσίας και δραστηριοτήτων που θα 

τους αποστείλουμε. 

Σας παρακαλούμε να εκδηλώσετε ΑΜΕΣΑ ενδιαφέρον συμπληρώνοντας τη φόρμα έως την 1η 

Ιουνίου 2020 ενώ παράλληλα αναζητήστε φορέα υποδοχής (ιδιωτικού τομέα) στο πληροφοριακό 

σύστημα ΑΤΛΑΣ και διαβάστε τις διαδικασίες για πρακτική στο σύστημα της ΔΑΣΤΑ. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv_qwOvOPgO1ApVyGnzf1RWR3lHGspAFCQ6Te-3-2mu381pQ/closedform
https://atlas.grnet.gr/
https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=3&id=585
mailto:praktiki@auth.gr


 

 

Κριτήρια Επιλογής 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται στο 7ο εξάμηνο σπουδών και πάνω. 

Τα κριτήρια επιλογής του Τμήματος για τη συμμετοχή των φοιτητών σε θέσεις Πρακτικής 

Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ είναι: 

1. Γίνονται δεκτοί αποκλειστικά φοιτητές που είναι στο 7ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο φοίτησης. 

2. Επιλέξιμοι θεωρούνται οι φοιτητές που έχουν περάσει τα μισά μαθήματα βάσει ECTS τη 

στιγμή της αίτησης. Πιο συγκεκριμένα, για φοιτητές που είναι στο 7ο εξάμηνο, το ελάχιστο 

πλήθος ECTS είναι 90. Για φοιτητές που είναι στο 8ο εξάμηνο, το ελάχιστο πλήθος ECTS 

είναι 105. Για φοιτητές που είναι σε μεγαλύτερο εξάμηνο, το ελάχιστο πλήθος ECTS είναι 

120. 

3. Οι επιλέξιμοι φοιτητές ταξινομούνται βάσει του μαθηματικού τύπου (Μ.Ο. βαθμολογίας Χ 

περασμένα ECTS) σε φθίνουσα σειρά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται ο φοιτητής με 

τα περισσότερα ECTS. 

  

Τα κριτήρια επιλογής έχουν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση Τμήματος με Αρ. Πρωτ. 

351/19.02.2020 

 

 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται 

από Εθνικούς 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». 

 


