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Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου  
Κορωναίος Αντώνης  
Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας 

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες 
ΤΕΠΑΕ 

Υποστήριξη Π.Α. Τμήματος 
Πολυξένη Φίλιου 



 Μάθημα Επιλογής στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. 

 Μικρής διάρκειας παρουσία & άσκηση καθηκόντων σε εν δυνάμει 
χώρους εργασίας, ανάλογα με το Τμήμα.  

 Πραγματοποιείται σε φορέα εκτός Πανεπιστημίου υπό την καθοδήγηση 
στελέχους του φορέα και την επίβλεψη μέλους Δ.Ε.Π.  

 Αφορά Μόνο Προπτυχιακούς φοιτητές/τριες.  
 Εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλογής που έχει θέσει το Τμήμα τους.  
 Όχι αλλοδαποί φοιτητές/τριες που έρχονται στο Ίδρυμα μέσω του 

Προγράμματος Erasmus. 
 Οι φοιτητές/τριες μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Πρακτική 

Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» μόνο μία φορά. 

 

Πρακτική Άσκηση 



Πρώτη επαφή με τον επαγγελματικό χώρο και απόκτηση της 
απαραίτητης εξωστρέφειας. 

Γνωριμία με τις τάσεις της αγοράς και τις δεξιότητες που 
απαιτούνται. 

Εφαρμογή των γνώσεων που απέκτησαν στο Πανεπιστήμιο 
πάνω στον τομέα εργασίας που τους ενδιαφέρει. 

Γνωριμία με τα διάφορα αντικείμενα του επαγγελματικού 
χώρου, ώστε να επιλέξουν αυτό που τους προσφέρει τα 
περισσότερα οφέλη σε επαγγελματικό & προσωπικό επίπεδο.  

Πρακτική Άσκηση 
Οφέλη Φοιτητών/τριών 



 Διάρκεια δύο (2) μήνες  

 Περίοδοι Πρακτικής Άσκησης:  

1η περίοδος: 10/05/2021 – 09/07/2021 
(*Σημειώνεται ότι λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης ενδέχεται τα διαστήματα να 
τροποποιηθούν με νέες ανακοινώσεις.) 

 Μηνιαίο Ποσό: 250 € (μεικτή αποζημίωση - 10,11 € για 
ασφάλιση έναντι ατυχήματος) 

 Πλήρους Απασχόλησης: 30 – 40 ώρες εβδομαδιαίως 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΏΡΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΕΣ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΚΑΙ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ!!!!!! 

Πρακτική Άσκηση 



–2η περίοδος: 01/06/2021 – 31/07/2021 

–3η περίοδος: 01/09/2021 – 31/10/2021 

Πρακτική Άσκηση 



 Ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να ικανοποιεί τα κριτήρια επιλογής που έχει 
θέσει το κάθε Τμήμα  
(Περισσότερες πληροφορίες: 
https://dasta.auth.gr/uploaded_files/636776988143847657.pdf ) .   
 

 

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν; 
Κριτήρια Επιλογής 

https://dasta.auth.gr/uploaded_files/636776988143847657.pdf


 Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει κατ’αρχάς να συμπληρώσουν την προαίτηση 
που θα βρουν στον σύνδεσμο:  

     https://forms.gle/BMhZyFPMiYUNvMX39 
 
Συμπλήρωση προαίτησης:  
Από τις 10/3/2021 έως τις 18/3/2021 

 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

https://forms.gle/BMhZyFPMiYUNvMX39


 
 Φορείς υποδοχής μπορείτε να αναζητήσετε στη σελίδα του Π.Σ ΑΤΛΑΣ 

(atlas.grnet.gr) αν συνδεθείτε ως φοιτητές/τριες με τον Ιδρυματικό σας 
Λογαριασμό.  

 Εναλλακτικά μπορείτε να βρείτε φορείς υποδοχής στη σελίδα της ΔΑΣΤΑ 
(dasta.auth.gr – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ – 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ – ΣΥΝΔΕΣΗ με τον Ιδρυματικό Λογαριασμό – ΚΑΡΤΕΛΑ 
ΦΟΡΕΙΣ). Εδώ αναγράφονται όλοι οι Φ.Υ που έχουν συνεργαστεί με το 
Πρόγραμμα Π.Α του Τμήματος ΤΕΠΑΕ με σχόλια και βαθμολογίες 
φοιτητών/τριών.  

 Η Πρακτική Άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί και σε άλλη πόλη.  
 Το Πρόγραμμα δεν καλύπτει έξοδα διαμονής και μετακίνησης. 
 Ο/η φοιτητής/τρια δεν μπορεί να πραγματοποιήσει την Πρακτική του 

Άσκηση σε συγγενικό πρόσωπο (π.χ. γονείς, θείοι, κλπ) 
 

Επιλογή Φορέα Υποδοχής 



Ο/Η ασκούμενος/η δικαιούται να λείψει 1 ημέρα / μήνα κατά 
τη διάρκεια της Πρακτικής του/της Άσκησης.  

Οι μέρες αυτές μπορεί να είναι είτε για προσωπικούς λόγους 
είτε για εκπαιδευτικές υποχρεώσεις. 

 Σε περίπτωση που για λόγους ανάγκης πρέπει να απουσιάζει 
περισσότερες ημέρες από το Φορέα τότε θα πρέπει να 
αναπληρώσει εντός του διαστήματος Πρακτικής Άσκησης τις 
ώρες απουσίας. 

Θα πρέπει να ενημερώσει οπωσδήποτε 2 ημέρες νωρίτερα 
το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης με email (pfiliou@auth.gr) και 
φυσικά το Φορέα Υποδοχής. Σε αντίθετη περίπτωση η 
απουσία δεν θα δικαιολογείται. 

ΛΟΙΠΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Άδειες 
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Ο ασκούμενος δεν μπορεί να ορκιστεί πριν την έναρξη ή κατά 
τη διάρκεια της Πρακτικής του Άσκησης, αφού η Πρακτική 
Άσκηση αποτελεί μάθημα του Προγράμματος Σπουδών. 

Μπορεί όμως να έχει ολοκληρώσει τις ακαδημαϊκές του 
υποχρεώσεις και μην έχει καταθέσει αίτηση ορκωμοσίας. 

ΛΟΙΠΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Ορκωμοσία 



 Εάν κάποιος/α φοιτητής/τρια λαμβάνει επίδομα ανεργίας, τότε θα 
πρέπει να γνωρίζει ότι με τη συμμετοχή του/της στο Πρόγραμμα 
«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α.Π.Θ.» το επίδομα 
αυτό θα διακοπεί. Ομοίως διακόπτεται και η κάρτα ανεργίας. 
Συνεπώς, πριν συμμετέχει στο Πρόγραμμα θα πρέπει να έρθει σε 
επαφή είτε με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης 
του Τμήματός του/της προκειμένου να εξετάσουν εάν υπάρχουν 
εναλλακτικές. 

  Εάν κάποιος φοιτητής/τρια λαμβάνει επίδομα λόγω αναπηρίας 
(ΑμΕΑ) ή λόγω θανάτου γονιού, θα πρέπει να ενημερωθεί από το 
Φορέα από τον οποίο λαμβάνει το συγκεκριμένο επίδομα εάν με 
τη συμμετοχή του/της στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, 
διακόπτεται το επίδομα. Αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από το 
συγκεκριμένο Φορέα. 

ΛΟΙΠΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Επιδόματα 



 Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Α.Π.Θ.» δεν σχετίζεται με άλλους τρόπους Πρακτικής 
Άσκησης που μπορεί να πραγματοποιήσει ο/η φοιτητής/τρια 
κατά τη διάρκεια των Σπουδών του/της (π.χ. Erasmus, AIESEC, 
κλπ). 

 Συνεπώς, εάν κάποιος/α φοιτητής/τρια έχει πραγματοποιήσει 
Πρακτική Άσκηση με έναν από τους άλλους τρόπους, μπορεί 
να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση και μέσω του 
Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Α.Π.Θ.», αλλά μόνο μία φορά. 

ΛΟΙΠΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Άλλοι τρόποι Πρακτικής Άσκησης 



  

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τα email σας (προσωπικό και 
ιδρυματικό λογαριασμό) όπου στέλνουμε διάφορες 
ενημερώσεις.  

 

Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης υπάρχει το ενδεχόμενο να 
ακυρωθείτε από τη διαδικασία επιλογής. 
 

ΛΟΙΠΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Επικοινωνία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 



Διεύθυνση: Κτήριο Διοίκησης, Υπόγειο (Δίπλα στην Αίθουσα 
Τελετών) 

Ωράριο: Δευτέρα – Παρασκευή: 9.00 πμ.– 2.30μμ. 
 Τηλέφωνο: 2310 997193 (Πολυξένη Φίλιου) 
 Email: pfiliou@auth.gr  και praktiki@auth.gr 
 Ιστοσελίδα: dasta.auth.gr     

 
Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ, ΜΕ EMAIL Ή 

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ  
 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. 
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