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➢  4η Απολογιστική εκδήλωση Γραφείου Πρακτικής Άσκησης 

Στο πλαίσιο του προγράμματος 
«πρακτική Άσκηση Φοιτητών 
Α.π.Θ.», πραγματοποιήθηκε 
στις 26 Φεβρουαρίου η 4η 
Απολογιστική εκδήλωση για 
το έτος 2014, στην οποία 
βραβεύτηκαν οι Φοιτητές και οι 
επόπτες των Φορέων Υποδοχής 
με τις καλύτερες πρακτικές 
Ασκήσεις για το έτος 2014. η 
επιλογή των Φοιτητών και των 
εποπτών έγινε από τους επιστημονικά Υπεύθυνους των Σχολών / τμημάτων με τη συνεργασία των εποπτών 
Μελών δεπ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με βάση τις αξιολογήσεις του προγράμματος. 
την εκδήλωση χαιρέτησε ο Αν. Υπουργός οικονομικών, καθηγητής δημήτριος Μάρδας, ο πρύτανης του Α.π.Θ. 
καθηγητής περικλής Μήτκας, καθώς και ο ιδρυματικά Υπεύθυνος της δ.Α.ΣτΑ. Α.π.Θ., καθηγητής κυριαζής 
πιτιλάκης. παρουσιάστηκε ο Απολογισμός του προγράμματος για το έτος 2014, από τον ιδρυματικά Υπεύθυνο, 
καθηγητή του τμήματος Γεωλογίας του Α.π.Θ., Αντώνιο κορωναίο, και απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες στους 
φοιτητές και στους επόπτες των Φορέων Υποδοχής, καθώς και βεβαιώσεις. τις πλακέτες στους φοιτητές απέμεινε 
ο Αν. Υπουργός οικονομικών, καθηγητής δημήτριος Μάρδας, ενώ στους επόπτες των Φορέων Υποδοχής 
απέμεινε τιμητικές πλακέτες ο Αναπληρωτής πρύτανη οικονομικών, Αν. καθηγητής νικόλαος Βαρσακέλης. 
τέλος, υπήρξαν τοποθετήσεις φοιτητών, εποπτών φορέων υποδοχής, και επιστημονικά υπευθύνων Σχολών / 
τμημάτων, οι οποίοι αποτύπωσαν τις εμπειρίες τους από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

εκδηλώσεις



➢ τελετή Απονομής Βραβείων Καινοτομίας & επιχειρηματικότητας ‘ευΓε εΠΙχεΙΡεΙΝ’

η δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας και η Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας (Μοκε) διοργάνωσαν 
την τελετή απονομής των βραβείων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας «Εύγε Επιχειρείν» στις 19 Μαρτίου 
2015 στο κέντρο διάδοσης ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΑπΘ. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις από τους αξιολογητές των επιχειρηματικών σχεδιών, 
κκ δρ. ν. Χουρβουλιάδη και δρ. ι. νασιούλα και έγινε η παρουσίαση και η απονομή βραβείων των καλύτερων 
business plans στις κατηγορίες ‘καινοτομία & επιχειρηματικότητα’ και ‘κοινωνική επιχειρηματικότητα’. Στόχος 
της εκδήλωσης ήταν να προβληθούν οι δράσεις του πανεπιστημίου που σχετίζονται με την προαγωγή των 
καινοτόμων ιδεών των φοιτητών και την καλλιέργεια επιχειρηματικής κουλτούρας, καθώς και η ενίσχυση 
σχετικών πρακτικών. την εκδήλωση παρακολούθησαν 100 φοιτητές και φοιτήτριες. 
  

➢   σπουδές στο ΑΠΘ   

Στις 12-15 ιανουαρίου 2015 το Γραφείο διασύνδεσης σε συνεργασία με τα κέντρα Συμβουλευτικής και 
προσανατολισμού της Β/θμιας εκπαίδευσης  πραγματοποίησε την εκδήλωση «Σπουδές στο ΑπΘ». η εκδήλωση 
απευθύνονταν σε όλους τους μαθητές και της μαθήτριες της τελευταίας τάξης των Γενικών λυκείων του νομού 
Θεσσαλονίκης, οι οποίοι/ες εκφράζουν επανειλημμένα την ανάγκη έγκαιρης και αξιόπιστης ενημέρωσης σε σχέση 
με τις προοπτικές σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης και περαιτέρω απασχόλησης. Στην εκδήλωση συμμετέχουν 
εκπρόσωποι (μέλη δ.ε.π.) απ’ όλα τα τμήματα/Σχολές του Α.π.Θ. οι οποίοι/ες παρουσιάζουν στους μαθητές 
και στις μαθήτριες το πρόγραμμα σπουδών του κάθε τμήματος/Σχολής, τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
των πτυχιούχων και τις συνθήκες απασχόλησής τους στην αγορά εργασίας. την εκδήλωση παρακολούθησαν 
περίπου 3.000 μαθητές και μαθήτριες. η εκδήλωση πραγματοποιείται κάθε χρόνο περίπου το δεκέμβριο ή τον 
ιανουάριο. 

 ➢ Γίνε ο Ηγέτης του Αύριο

η δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας  σε συνεργασία με την Αστική μη 
κερδοσκοπική εταιρεία Future Leaders πραγματοποίησε στις 11 Φεβρουαρίου 
εκδήλωση με θέμα «Γίνε ο ηγέτης του αύριο: παρουσίαση του προγράμματος 
ανάπτυξης ηγετικών δεξιοτήτων Future Leaders». Στην εκδήλωση 
συμμετείχαν διευθυντικά στελέχη της τράπεζας πειραιώς και του ομίλου τιτΑν, 
καθώς και ωφελούμενοι του προγράμματος που μοιράστηκαν με το κοινό την 
εμπειρία τους από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. επίσης, εκπρόσωπος της 
Manpower έκανε παρουσίαση με θέμα «ο κατάλληλος φάκελος εργασίας για 
τους νεοεισερχόμενους στην αγορά».



➢  ADECCO Way to Work

Στις 25 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Γραφείο διασύνδεσης εκδήλωση της 
εταιρίας ADECCO, όπου παρουσίασαν τους τρόπους αναζήτησης εργασίας σε φοιτητές & απόφοιτους του ΑπΘ 
κι έκαναν παρουσίαση του προγράμματος CEO FOR One MONTH. την εκδήλωση παρακολούθησαν 22 άτομα.

➢ ενθαρρύνοντας την Κοινωνική επιχειρηματικότητα των Νέων

η Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με το Impact Hub Athens διοργάνωσαν στις 9 
Μαρτίου 2015 στο κεδεΑ του ΑπΘ εκδήλωση με τίτλο «ενθαρρύνοντας την κοινωνική επιχειρηματικότητα των 
νέων- η παρουσίαση του Social Impact Award».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε εισήγηση από την δρ. νίκη Γλαβέλη με θέμα «Σύντομη παρουσίαση των 
δράσεων της Μοκε του ΑπΘ για την ενθάρρυνση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας», καθώς και από 
την κα Μαρία Μπόλη, η οποία παρουσίασε το μοντέλο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας του Impact Hub 
και το διαγωνισμό Social Impact Award 2015. επιπλέον, τρεις ομάδες φοιτητών/τριων της Μοκε του ΑπΘ 
παρουσίασαν τα business plans τους για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. τέλος, οι φοιτητές συμμετείχαν ανά 
ομάδες σε διαδραστικό σεμινάριο, που συντονίστηκε από την εκπρόσωπο της Impact Hub Athens κα Μπόλη, 
σχετικό με ζητήματα ανάπτυξης κοινωνικών επιχειρήσεων. 

➢ Map your career

Στις 10 Μαρτίου 2015 το Γραφείο διασύνδεσης πραγματοποίησε εκδήλωση για την αγορά εργασίας με στόχο 
τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν με παρουσίαση η σύμβουλος σταδιοδρομίας του 
Γδ, κατερίνα παπακώτα, με θέμα: Συμβουλές διαχείρισης σταδιοδρομίας, η εταιρία CV Experts με θέμα Social 
Media for Personal Branding & Job Seeking και η εταιρία Randstad με τη διοργάνωση workshop με θέμα: 
U can do it! την εκδήλωση παρακολούθησαν 53 άτομα.

➢ Γίνε δραστήριος φοιτητής! Απόκτησε εμπειρίες – δεξιότητες! Ξεκίνησε την καριέρα σου σήμερα!

Στις 17 Μαρτίου 2015 το Γραφείο διασύνδεσης διοργάνωσε την ημερίδα «Γίνε δραστήριος φοιτητής!» που 
είχε ως στόχο να ενημερώσει και να ενεργοποιήσει φοιτητές/τριες του ΑπΘ, σχετικά με τις δυνατότητες 
απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας και επαγγελματικών δεξιοτήτων, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο 
Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έγινε αναφορά στις δυνατότητες πρακτικής άσκησης, ανταλλαγών, 
erasmus +, ανταποδοτικών υποτροφιών, εθελοντισμού, καθώς και τις δυνατότητες δράσεων μέσα από τις 
φοιτητές ομάδες του ΑπΘ. εκτενής αναφορά θα γίνει στις δεξιότητες που ζητούνται από την αγορά εργασίας και 
τον τρόπο απόκτησής τους κατά τη διάρκεια των σπουδών. την εκδήλωση παρακολούθησαν 83 άτομα.

➢ New Clear it: Πυροδότησε την Καριέρα σου πάνω στις Ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας

Στις 30 Μαρτίου 2015 το Γραφείο διασύνδεσης πραγματοποίησε εκδήλωση για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. Στόχος της εκδήλωσης ήταν να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την προοπτική μεταπτυχιακών 
σπουδών ή καριέρας πάνω στις Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  Στην εκδήλωση συμμετείχαν με παρουσίαση 
των Υπηρεσιών του Γραφείου διασύνδεσης η Σύμβουλος Σταδιοδρομίας του Γδ, κατερίνα παπακώτα, η  Slavica 
Ivanovic, Research Engineering, με θέμα: My career path in Sustainable/Nuclear Energy, ο Αναπλ. καθηγητής 
τμήματος Φυσικής Χρ. ελευθεριάδης με θέμα: πυρηνική ενέργεια και Απε και η Σοφία παπαλεξίου, MSc, PhD 



Φυσική Υψηλών ενεργειών, με θέμα: προοπτικές καριέρας στο χώρο των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

την εκδήλωση παρακολούθησαν 79 άτομα.

➢  εκδηλώσεις στο πλαίσιο των δράσεων της 
      Μονάδας καινοτομίας & επιχειρηματικότητας

✓  το Τμήμα Βιολογίας προσκάλεσε στις 5 δεκεμβρίου 2014 τον δρ. Σπύρο Μουρελάτο, ιδρυτή, πρόεδρο και 
διευθύνοντα Σύμβουλο της Οικοανάπτυξης ΑΕ, ο οποίος  παρουσίασε στους φοιτητές τις καινοτόμες εφαρμογές 
της εταιρίας, την κυρίαρχη θέση της στο αντικείμενο καταπολέμησης των κουνουπιών σε μεγάλη κλίμακα και την 
αντιμετώπιση των παρασίτων σε βιομηχανικούς και επαγγελματικούς χώρους. επιπρόσθετα, το τμήμα Βιολογίας 
προσκάλεσε την κα Αλεξία Χατζηπαρασίδου, κλινική εμβρυολόγο και διευθύντρια της μονάδας Embryolab, στις 
12 δεκεμβρίου 2014, η οποία παρουσίασε τις τεχνολογικές καινοτομίες της μονάδας και τον ηγετικό ρόλο που 
έχει στις εξειδικευμένες μεθόδους αντιμετώπισης της υπογονιμότητας.

✓ το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών μαζί με το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
πραγματοποίησαν ενημερωτική συνάντηση των φοιτητών τους στις 15 ιανουαρίου 2015 στο κεδεΑ του ΑπΘ. 
Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι εξής ομιλητές: κ. Βήκας, διπλ. ΑτΜ τΑτΜ/ΑπΘ, ιδιώτης μελετητής, Α. πρόιος, 
δρ. τοπογράφος Μηχανικός ΑπΘ, διπλ. ΑτΜ τΑτΜ/ΑπΘ, ιδιώτης μελετητής, εκπρόσωπος του γραφείου 
μελετών «τοπο-Ανάλυση», Α. Σπυρίδης, δρ. τοπογράφος Μηχανικός ΑπΘ, M.Sc., διπλ. ΑτΜ τΑτΜ/ΑπΘ, 
εταίρος της μελετητικής εταιρείας «ΥετοΣ», π. τζέτης, διπλ. ΑτΜ τΑτΜ/ΑπΘ, ιδιώτης μελετητής, εκπρόσωπος 
της εταιρείας π. τζέτης & ΣιΑ ε.ε. «εκκεντρον», Γ. τσακούμης, διπλ. ΑτΜ τΑτΜ/ΑπΘ, εταίρος της μελετητικής 
εταιρείας «Ακκτ – Σύμβουλοι Μηχανικοί». οι προσκεκλημένοι ομιλητές ανέπτυξαν θέματα σχετικά με την 
επιχειρηματικότητα και καινοτομία στην επιστήμη του Αγρονόμου και τοπογράφου Μηχανικού και πολιτικού 
Μηχανικού, καθώς και προσωπικές τους εμπειρίες από τον επιχειρηματικό χώρο.

✓  το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών προσκάλεσε στις 19 Φεβρουαρίου 2015 στην αίθουσα διδασκαλίας ι 
(κτίριο νοπε) τον κο διονύσιο παντουσά, σύμβουλο προώθησης των εξαγωγών της  εξαγωγικής ανώνυμης 
εταιρίας «Dromeas», προκειμένου οι φοιτητές να συζητήσουν μαζί του και να γνωρίσουν τη δομή και τη 
λειτουργία μιας επιχείρησης με εξωστρεφή προσανατολισμό. επίσης, οι φοιτητές προσκλήθηκαν στην εκδήλωση-
συζήτηση με θέμα: «Αγοράζεις ελληνικά;» με στόχο την ανάδειξη της αναγκαιότητας αλλαγής του παραγωγικού 
μοντέλου της ελληνικής οικονομίας, η οποία οργανώθηκε από το Βιοτεχνικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και 
τον πολιτιστικό–πνευματικό Σύλλογο «κορΑηΣ» στις 18 Μαρτίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Βιοτεχνικού 
επιμελητηρίου.

✓   το Τμήμα Γεωπονίας πραγματοποίησε ημερίδα στις 21 ιανουαρίου 2015, σε αίθουσα του τμήματος της 
Γεωπονίας με ομιλητές τους κκ: δημήτρη δασκαλάκη, διαχειριστή της εταιρείας Q-Plan Βορείου ελλάδος και 
ευαγγελία τσαγκαράκη, Στέλεχος της ίδιας εταιρείας. η ομιλία τους είχε θέμα «τα συστήματα διαχείρισης και η 
θέση του γεωπόνου στην εφαρμογή τους».

✓  το Τμήμα Ιατρικής πραγματοποίησε επίσκεψη στις 16 δεκεμβρίου 2014, στην εταιρεία πολυϊατρείο 
ιΑτροπολιΣ. η υπεύθυνη, κα Μαρία τσινάρη, παρουσίασε στους φοιτητές  τη δομή και τη λειτουργία της 
επιχείρησης, καθώς και τους χώρους και τον εξοπλισμό της.

✓   το Τμήμα ΤΕΦΑΑ πραγματοποίησε επίσκεψη στις 16 ιανουαρίου 2015 στο γραφείο του διευθυντή του 
«10ου διεθνούς Μαραθωνίου δρόμου Μέγας Αλέξανδρος», ώστε να συζητήσουν μαζί του και να γνωρίσουν τη 
δομή και τη λειτουργία μιας αθλητικής διοργάνωσης μεσαίας κλίμακας, με ενέργειες αθλητικού τουρισμού.



✓   το Τμήμα Χημείας πραγματοποίησε στις 26 Φεβρουαρίου επίσκεψη στο εργοστάσιο λουφάκης Χημικά ΑΒεε, 
στην ΒιπεΘ της Σίνδου. ο εισηγητής της επίσκεψης ήταν ο κος Χρήστος κουκιώτης, υπεύθυνος του Χημείου 
της εταιρείας. Στόχος ήταν η παρουσίαση του εργοστασίου, του τρόπου λειτουργίας, έρευνας και ανάπτυξης 
καινοτόμων υλικών.  

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις

➢  Παρουσίαση ολλανδικών Πανεπιστημίων

Στις 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στο κτίριο διοίκησης παρουσίαση ολλανδικών πανεπιστημίων, 
σε στενή συνεργασία της διεύθυνσης Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων (τμήμα διασύνδεσης και τμήμα 
δημοσίων Σχέσεων) του ΑπΘ με την ολλανδική πρεσβεία και το ολλανδικό ινστιτούτο Αθηνών. Στην εκδήλωση 
συμμετείχαν εκπρόσωποι εννέα (9) ολλανδικών πανεπιστημίων, πολυτεχνείων και σχολών καλών τεχνών, 
καθώς και της ολλανδικής πρεσβείας και του ολλανδικού ινστιτούτου Αθηνών και ενημέρωσαν τους φοιτητές 
και αποφοίτους της Βόρειας ελλάδας για τις δυνατότητες μεταπτυχιακών και περαιτέρω σπουδών, καθώς και 
έρευνας στις κάτω Χώρες (ολλανδία).

➢ Transnational Initiative for Guidance of Graduated and Entrepreneurship ‘TRIGGER’

Στην εκδήλωση δικτύωσης “TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTRE-
PRENEURSHIP” με ακρωνύμιο “TRIGGER”, που πραγματοποιήθηκε στο Grand Hotel Thessaloniki στις 27 
Φεβρουαρίου 2015, ο κος Μανόλης Χατζηγιάννης και η κα κατερίνα παπακώτα συμμετείχαν εκπροσωπώντας 
το Γραφείου διασύνδεσης ΑπΘ με σκοπό τη δικτύωση με παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης.

➢ Ημερίδα Αποτίμησης Αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης του εΜΠ

το Γραφείο πρακτικής Άσκησης του ΑπΘ συμμετείχε στην ημερίδα Αποτίμησης & παρουσίασης Αποτελεσμάτων 
πρακτικής Άσκησης του εθνικού Μετσόβιου πολυτεχνείου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαρτίου 2015 
στην Αίθουσα εκδηλώσεων του κτιρίου διοίκησης. ο ιδρυματικά Υπεύθυνος του ΑπΘ, καθηγητής Αντώνης 
κορωναίος, παρουσίασε το πρόγραμμα «πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑπΘ».

➢ 9η συνάντηση Γραφείων Πρακτικής Άσκησης

το Γραφείο πρακτικής Άσκησης του ΑπΘ συμμετείχε στην 9η Συνάντηση του δικτύου των Γραφείων πρακτικής 
Άσκησης, η οποία διοργανώθηκε από το Γραφείο πρακτικής Άσκησης του εθνικού Μετσόβιου πολυτεχνείου, στις 
6 Μαρτίου 2015, στο Μεγάλο Αμφιθέατρο του κτιρίου λαμπαδαρίου της Σχολής Αγρονόμων & τοπογράφων 
Μηχανικών. 



δικτύωση

➢ υπογραφή Γενικών Πρωτοκόλλων συνεργασίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Στα πλαίσια της 4ης Απολογιστικής εκδήλωσης του προγράμματος «πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.π.Θ.» 
υπογράφτηκαν Γενικά πρωτόκολλα Συνεργασίας για την πρακτική Άσκηση των φοιτητών μεταξύ του 
Αριστοτελείου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και των Φορέων Υποδοχής «Α.ε. τΣιΜεντΩν τιτΑν» και «Γ’ 
κτηνιατρικό νοσοκομείο». 

τα Γενικά πρωτόκολλα Συνεργασίας υπογράφτηκαν από την πλευρά του Αριστοτελείου πανεπιστήμιου 
Θεσσαλονίκης από τον πρύτανη του Α.π.Θ., καθηγητή περικλή Μήτκα, ενώ από την πλευρά των φορέων 
Υποδοχής υπέγραψαν ο διευθυντής τομέα ελλάδας, κος Σωκράτης Μπαλτζής, για την «Α.ε. τΣιΜεντΩν τιτΑν» 
και ο διευθυντής του «Γ’ κτηνιατρικού νοσοκομείου», Γενικός Αρχικτηνίατρος δρ. κωνσταντίνος τερψίδης. η 
υπογραφή των πρωτοκόλλων Συνεργασίας στοχεύει στην ενίσχυση του δεσμού μεταξύ του πανεπιστημίου και 
των Φορέων Υποδοχής, καθώς επίσης και στην παροχή ποιοτικών θέσεων πρακτικής Άσκησης.

ενημερωτικές Συναντήσεις - εργαστήρια - Σεμινάρια

➢ επαγγελματικές επιλογές και Διαδικασίες Λήψης Απόφασης

Στις 27 Φεβρουαρίου 2015 η σύμβουλος σταδιοδρομίας του Γραφείου διασύνδεσης, κατερίνα παπακώτα, 
υλοποίησε πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας στο Αρσάκειο Γυμνάσιο με θέμα «επαγγελματικές επιλογές 
και διαδικασίες λήψης Απόφασης», μετά από πρόσκληση του σχολείου. το πρόγραμμα παρακολούθησαν 53 
μαθητές και μαθήτριες Γ΄ Γυμνασίου. 

➢ Νέα επαγγέλματα και εργαλεία Αναζήτησης εργασίας

Στις 27 Μαρτίου 2015 η σύμβουλος σταδιοδρομίας του Γραφείου διασύνδεσης, κυριακή Ματσούκα, παρουσίασε 
στο 1ο περιφερειακό Γραφείο διασύνδεσης πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας με θέμα «νέα επαγγέλματα και 
εργαλεία Αναζήτησης εργασίας» στους μαθητές του 3ου Γενικού λυκείου Αλεξανδρούπολης. το πρόγραμμα 
παρακολούθησαν 20 μαθητές και μαθήτριες του λυκείου.


