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Α.   ΟΦΕΛΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ 

Πρακτική άσκηση (ΠΑ) είναι η μικρής διάρκειας παρουσία φοιτητών/τριών και η 
άσκηση καθηκόντων σε εν δυνάμει χώρους εργασίας. Σκοποί της ΠΑ είναι:  

 H πρώτη επαφή με τον επαγγελματικό χώρο και η απόκτηση της απαραίτητης 
εξωστρέφειας. 

 Η γνωριμία με τις τάσεις της αγοράς και τις δεξιότητες που απαιτούνται.  

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

 Η γνωριμία με τον επαγγελματικό κόσμο, ώστε να επιλέξουν αυτό που τους 
προσφέρει τα περισσότερα οφέλη σε επαγγελματικό & προσωπικό επίπεδο. 

Β.  ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

Η Πρακτική Άσκηση είναι μάθημα επιλογής του Προπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών (NGE-07-02) και αντιστοιχεί σε 5 ECTS χωρίς να υπάρχει βαθμολογία 
(υπάρχει μόνον ο χαρακτηρισμός ΕΠΙΤΥΧΙΑ/ΑΠΟΤΥΧΙΑ, PASS/FAIL) (τελευταία 
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επικαιροποίηση στοιχείων για την Πρακτική Άσκηση με απόφαση Γ.Σ.: 
αρ./19.02.2020) και χωρίς να συνεισφέρει στο βαθμό πτυχίου.  Το μάθημα 
δηλώνεται από τον φοιτητή στο εαρινό εξάμηνο, αφού έχει επιλεχθεί. Ο 
Επιστημονικά Υπεύθυνος Καθηγητής του Μαθήματος και οι επόπτες κάθε 
τομέα ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος και είναι μέλη ΔΕΠ ή 
ΕΔΙΠ του Τμήματος.  

Οι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να πραγματοποιήσουν ΠΑ με τους εξής 
τρόπους (αποφάσεις ΓΣ 262/9-3-2016 και 264/25-5-2016, 3072-7-18): 

 στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων», 

 στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+, 

 απευθείας με κατάλληλους φορείς υποδοχείς (π.χ., ιδιωτικές εταιρείες, 
AIESEC). 

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να πραγματοποιήσουν ΠΑ μία φορά ανά είδος 
πρακτικής, αλλά τα 5 ECTS πιστώνονται μόνο μία φορά συνολικά στο μάθημα 
NGE-07-02. 

 

Το μάθημα προσφέρει 5 ECTS χωρίς να έχει βαθμολογία και χωρίς να 
συνεισφέρει στο βαθμό πτυχίου. 

 

1. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

Γενικές Πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση μέσω Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων 

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» τα τελευταία έτη υλοποιείται 
στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Από το 2016, το Πρόγραμμα 
«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.» 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». Η Πρακτική 
Άσκηση του Τμήματος Πληροφορικής  υλοποιείται από το 2016 και εντάσσεται 
στο παραπάνω πρόγραμμα. 

 

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα; 

Στο χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» μπορούν να 
συμμετέχουν μόνο προπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Τμήματος, οι οποίοι 
βρίσκονται τουλάχιστον στο 7ο εξάμηνο σπουδών, εφόσον πληρούν τα κριτήρια 
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επιλογής που έχει ορίσει το Τμήμα. Αναλυτικά τα κριτήρια επιλογής  (τελευταία 
επικαιροποίηση με απόφαση Γ.Σ. αρ:  351/19.02.2020) είναι: 

1. Επιλέξιμοι θεωρούνται οι φοιτητές/τριες του 7ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου 
που έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο 50% του συνόλου των ECTS μέχρι το 
τρέχον εξάμηνο φοίτησης. Πιο συγκεκριμένα, για φοιτητές/τριες που είναι 
στο 7ο εξάμηνο, το ελάχιστο πλήθος ECTS είναι 90. Για φοιτητές/τριες που 
είναι στο 8ο εξάμηνο, το ελάχιστο πλήθος ECTS είναι 105. Για φοιτητές/τριες 
που είναι σε μεγαλύτερο εξάμηνο, το ελάχιστο πλήθος ECTS είναι 120. 

2. Οι επιλέξιμοι/ες φοιτητές/τριες ταξινομούνται βάσει του μαθηματικού 
τύπου (Μ.Ο. βαθμολογίας * περασμένα ECTS) σε φθίνουσα σειρά. Σε 
περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται ο/η φοιτητής/τρια με τα περισσότερα 
ECTS. 

 

 Στο Πρόγραμμα δε μπορούν να συμμετέχουν αλλοδαποί φοιτητές/τριες που 
φοιτούν στο Τμήμα μέσω του Προγράμματος Erasmus.  Φοιτητές/τριες, οι 
οποίοι/ες έχουν συμμετάσχει μία φορά για Πρακτική Άσκηση μέσω 
Επιχειρησιακού Προγράμματος, δε μπορούν να συμμετέχουν εκ νέου στο ίδιο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ακόμη και αν φοιτούν σε διαφορετικό Τμήμα. 

 

Αιτήσεις φοιτητών/τριών - Επιλογή - Ενστάσεις 

Οι αιτήσεις των φοιτητών/τριών πραγματοποιούνται με συγκεκριμένο τρόπο και 
σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, που καθορίζει το Τμήμα, και ανακοινώνονται 
στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής 
Άσκησης Α.Π.Θ. Η επιλογή των φοιτητών/τριών πραγματοποιείται από την 
αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του Τμήματος (απόφαση Γ.Σ. αρ: 
344/20.11.2019), που αποτελείται από τον επιστημονικά υπεύθυνο και τους 
επόπτες,  ενώ μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων (στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ.) οι 
φοιτητές/τριες που δεν έχουν επιλεγεί (και εφόσον συντρέχει λόγος) έχουν το 
δικαίωμα να καταθέσουν (ή να αποστείλουν ηλεκτρονικά) το ειδικό έντυπο 
ένστασης στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. εντός 5 ημερολογιακών 
ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις εξετάζονται από 
την αρμόδια επιτροπή ενστάσεων(απόφαση Γ.Σ. αρ: 344/20.11.2019). 

 

Υποχρεώσεις φοιτητών/τριών για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα 

 Οι φοιτητές/τριες, από τη στιγμή που θα επιλεγούν, θα πρέπει να 
ακολουθήσουν τις οδηγίες που θα τους δοθούν από το Γραφείο Πρακτικής 
Άσκησης Α.Π.Θ. (βλ. οδηγίες στο σύνδεσμο: 
https://www.dasta.auth.gr/uploaded_files/635916402119712150.pdf ) 

 Για την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης απαιτούνται τα παρακάτω 
παραδοτέα για κάθε ασκούμενο/η: 

1. Απογραφικό δελτίο εισόδου: συμπληρώνεται από τον/την ασκούμενο/η 
στις δέκα (10) πρώτες ημέρες της Πρακτικής Άσκησης σε ειδική φόρμα, 

https://www.dasta.auth.gr/uploaded_files/635916402119712150.pdf
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που υπάρχει στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) του Γραφείου Πρακτικής 
Άσκησης Α.Π.Θ. 

2. Έντυπο Ε3.5 έναρξης: το έντυπο οφείλει να το καταχωρήσει ο Φορέας 
Υποδοχής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης και να 
το αποστείλει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ηλεκτρονικά 
(praktiki@auth.gr) ή ταχυδρομικά ή να παραδοθεί μέσω του/της 
ασκούμενου/ης σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που ορίζει το Γραφείο 
Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. Για τις ημερομηνίες υποβολής, ο Φορέας 
Υποδοχής ενημερώνεται ηλεκτρονικά, μαζί με όλες τις λεπτομέρειες 
έναρξης της Πρακτικής Άσκησης.  

3. Δύο (2) πρωτότυπα αντίτυπα των υπογεγραμμένων Πρωτοκόλλων 
Συνεργασίας: τα Πρωτόκολλα Συνεργασίας οφείλει να τα αποστείλει ο 
Φορέας Υποδοχής στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. είτε 
ταχυδρομικά είτε να παραδοθούν μέσω του/της ασκούμενου/ης σε 
συγκεκριμένες ημερομηνίες, που ορίζει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 
Α.Π.Θ. Για τις ημερομηνίες υποβολής, ο Φορέας Υποδοχής ενημερώνεται 
ηλεκτρονικά, μαζί με όλες τις λεπτομέρειες έναρξης της Πρακτικής 
Άσκησης.  

4. Εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό ημερολόγιο: συμπληρώνεται από τον/την 
ασκούμενο/η στο ΠΣ του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. 
υποχρεωτικά στο τέλος κάθε εβδομάδας. 

5. Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Προγράμματος από τον/την ασκούμενο/η: 
συμπληρώνεται από τον/την ασκούμενο/η σε ειδική φόρμα, που υπάρχει 
στο ΠΣ του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ., στις δεκαπέντε (15) 
πρώτες ημέρες μετά τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης. 

6. Απογραφικό δελτίο εξόδου: συμπληρώνεται από τον/την ασκούμενο/η 
στις δεκαπέντε (15) πρώτες ημέρες μετά τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης 
σε ειδική φόρμα, που υπάρχει στο ΠΣ του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης 
Α.Π.Θ. 

7. Έντυπο Ε3.5 λήξης: το έντυπο οφείλει να το καταχωρήσει ο Φορέας 
Υποδοχής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ το αργότερο τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες 
μετά τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης και να το αποστείλει στο Γραφείο 
Πρακτικής Άσκησης ηλεκτρονικά (praktiki@auth.gr) ή ταχυδρομικά ή να 
παραδοθεί μέσω του ασκούμενου/ης σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, που 
ορίζει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. Για τις ημερομηνίες ο 
Φορέας Υποδοχής ενημερώνεται ηλεκτρονικά, μαζί με όλες τις 
λεπτομέρειες λήξης της Πρακτικής Άσκησης.  

8. Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Προγράμματος και Ασκούμενου/ης από το 
Φορέα Υποδοχής: συμπληρώνεται από το Φορέα Υποδοχής σε ειδική 
φόρμα, που υπάρχει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. και η οποία 
αποστέλλεται στο Φορέα Υποδοχής ηλεκτρονικά. 

9. Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Φορέα Υποδοχής και Ασκούμενου/ης από τον 
επόπτη μέλος Δ.Ε.Π. ή ΕΔΙΠ: συμπληρώνεται από το μέλος Δ.Ε.Π. ή ΕΔΙΠ, 
που έχει οριστεί ως επόπτης για τον ασκούμενο/η, σε ειδική φόρμα, που 
υπάρχει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. και η οποία 
αποστέλλεται στον επόπτη ηλεκτρονικά. Η είσοδος στο ΠΣ του Γραφείου 

mailto:praktiki@auth.gr
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Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. πραγματοποιείται με τη χρήση του 
ιδρυματικού λογαριασμού. 

 

Διάρκεια, ωράριο και Περίοδοι Πρακτικής Άσκησης 

Η Πρακτική Άσκηση έχει διάρκεια 3 μήνες μερικής απασχόλησης,  δηλαδή το 
εβδομαδιαίο ωράριο αντιστοιχεί στο εβδομαδιαίο ωράριο του αντίστοιχου 
επιστήμονα στο Φορέα Υποδοχής, και είναι 15-20 ώρες την εβδομάδα. 

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε καθορισμένες περιόδους που έχει 
θέσει το Τμήμα και πιο συγκεκριμένα  του μήνες (α) Απρίλιος-Ιούνιος  ή (β) 
Ιούλιος-Σεπτέμβριος.  Οι μήνες δύναται να αλλάζουν, για λόγους ανωτέρας βίας. 
Σε κάθε περίπτωση, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. ανακοινώνει τις 
περιόδους Πρακτικής Άσκησης στην ιστοσελίδα του στις αρχές Οκτώβρη κάθε 
έτους. 

 

Επιλογή Φορέα Υποδοχής 

Ο κάθε φοιτητής/τρια επιλέγει Φορέα Υποδοχής έπειτα από συνεννόηση με 
τον/την Επιστημονικά Υπεύθυνο/η της Πρακτικής Άσκησης (για περισσότερες 
πληροφορίες αναφορικά με την επιλογή του Φορέα Υποδοχής, ο/η κάθε 
φοιτητής/τρια μπορεί να απευθύνεται είτε στον Επιστημονικά Υπεύθυνο/η 
Πρακτικής Άσκησης είτε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ.) Στην περίπτωση 
που οι προσφερόμενες από το Φορέα Υποδοχής θέσεις Πρακτικής Άσκησης είναι 
λιγότερες από τις αιτήσεις των φοιτητών/τριών εφαρμόζονται τα κριτήρια που 
χρησιμοποιήθηκαν στην επιλογή των φοιτητών/τριών (βλ. «Ποιοι μπορούν να 
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα;»). Η Πρακτική Άσκηση δύναται να 
πραγματοποιηθεί και σε άλλη πόλη εκτός της Θεσσαλονίκης (αλλά πάντα σε 
συνεννόηση με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης του 
Τμήματος). Διευκρινίζεται ότι το Πρόγραμμα δεν καλύπτει έξοδα διαμονής και 
μετακίνησης. Σημείωση: Ο/η φοιτητής/τρια δε μπορεί να πραγματοποιήσει την 
Πρακτική του Άσκηση σε συγγενικό πρόσωπο (π.χ. γονείς, θείοι, κλπ). 

 

Σύμβαση 

Ο/Η κάθε φοιτητής/τρια με την έναρξη της Πρακτικής του/της Άσκησης 
υπογράφει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. σύμβαση με τον Ειδικό 
Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Α.Π.Θ., ο οποίος είναι και ο εργοδότης του/της. 
Ο Φορέας στον οποίο πραγματοποιεί την Πρακτική του/της Άσκηση είναι μόνο 
Φορέας Υποδοχής και δεν έχει καμία σχέση εργασίας με το/τη φοιτητή/τρια.  

 

Ασφάλιση Φοιτητών/τριών κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης 

Ο/Η φοιτητής/τρια κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ασφαλίζεται κάθε 
μήνα για το 1% που αντιστοιχεί στην κατώτερη κλάση και πρόκειται για 
ασφάλιση έναντι εργατικού ατυχήματος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
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(Ν. 2817/2000, παρ. 8, άρθρο 14, εγκ. ΙΚΑ 47/20.6.2000 και Ν. 3232/2004, παρ. 
10, άρθρο 15).  Ο/Η φοιτητής/τρια συνεχίζει να είναι ασφαλισμένος/η στους 
γονείς του/της (ή αν είναι άμεσα ασφαλισμένος/η στη δική του/της ασφάλεια), 
δε χάνει την ασφάλισή του/της. Το 1% της ασφάλισης αντιστοιχεί σε 10,11 € 
μηνιαίως, το οποίο υπολογίζεται, βάσει νόμου, επί του τεκμαρτού ημερομισθίου 
ανειδίκευτου εργάτη (δηλαδή επί του μηνιαίου ποσού 1011 €). Το ποσό επί του 
οποίου υπολογίζεται το ΙΚΑ είναι ανεξάρτητο από το ποσό που αντιστοιχεί στη 
σύμβαση του/της φοιτητή/της. Στην περίπτωση που κάποιος/α φοιτητής/τρια 
δε διαθέτει κάποια ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τότε η 
ασφάλιση που πρέπει να πληρωθεί στο ΙΚΑ αντιστοιχεί σε 7,45%, δηλαδή σε 75 
ευρώ περίπου μηνιαίως. 

 

Άδειες  

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

 Οι μέρες απουσίας μπορεί να αφορούν λόγους υγείας και εκπαιδευτικές 
υποχρεώσεις (π.χ. εξετάσεις). 

 Ο/Η ασκούμενος/η μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ημέρες απουσίας είτε 
τμηματικά είτε συνολικά. 

 Θα πρέπει να ενημερώσει για την απουσία του/της 2 ημέρες νωρίτερα το 
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. με email (praktiki@auth.gr) και φυσικά 
το Φορέα Υποδοχής. Σε περίπτωση που δεν ενημερώσει το Γραφείο 
Πρακτικής Άσκησης δύο ημέρες νωρίτερα και έπειτα από έλεγχο 
διαπιστωθεί ότι ο/η φοιτητής/τρια απουσιάζει από το Φορέα Υποδοχής, η 
απουσία αυτή θα θεωρείται αδικαιολόγητη και θα αποτελεί λόγο ακύρωσης 
της σύμβασης. 

Ορκωμοσία 

Ο/Η ασκούμενος/η δε μπορεί να ορκιστεί πριν την έναρξη ή κατά τη διάρκεια 
της Πρακτικής του/της Άσκησης, αφού η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μάθημα 
του Προγράμματος Σπουδών. Μπορεί όμως να έχει ολοκληρώσει τις 
ακαδημαϊκές του/της υποχρεώσεις και να μην έχει καταθέσει αίτηση 
ορκωμοσίας. 

 

Πληρωμή  

Η μικτή αμοιβή του/της φοιτητή/τριας (καθαρή αμοιβή και ασφάλιση) 
καθορίζεται από το εκάστοτε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Η πληρωμή του/της 
ασκούμενου/η γίνεται εφάπαξ περίπου ενάμιση μήνα μετά το πέρας της 
Πρακτικής του/της Άσκησης: α) ύστερα από έλεγχο από το Γραφείο Πρακτικής 
Άσκησης της ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το 
Πρόγραμμα (βλ. παραδοτέα στο «Υποχρεώσεις φοιτητών/τριών για τη 
συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα»), β) μετά την αποστολή από τον/την 
Επιστημονικά Υπεύθυνο/η του Τμήματος της βεβαίωσης ολοκλήρωσης των 
φοιτητών/τριών στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ., και  την πίστωση των 

mailto:praktiki@auth.gr
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ECTS. Η πληρωμή γίνεται με κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασμό, που έχει 
δηλώσει ο/η φοιτητής/τρια στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. με το 
έντυπο «Ατ13 - ΑΙΤΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ». Στις αρχές του επόμενου έτους αποστέλλεται  στον/στην 
φοιτητή/τρια ηλεκτρονικά η βεβαίωση αποδοχών για τη φορολογική του/της 
δήλωση. 

 

 

Βεβαίωση Συμμετοχής 

Στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης ο/η κάθε ασκούμενος/η, λαμβάνει 
ειδοποίηση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. για να παραλάβει την 
υπογεγραμμένη σύμβασή του/της και μία βεβαίωση συμμετοχής στο 
Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης». 

 

2. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

Γενικές Πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση  

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να εκπονήσουν ΠΑ σε φορείς υποδοχής με 
αντικείμενο εργασίας τον ευρύτερο χώρο της Πληροφορικής, ανεξαρτήτως 
επιχειρησιακών προγραμμάτων. Σε αυτή την περίπτωση, ο φορέας υποδοχής 
αναλαμβάνει όλα τα έξοδα (για την περίπτωση του εσωτερικού, μέσω του 
Γραφείου Πρακτικής ‘Ασκησης) 

  

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα; 

  

Τα κριτήρια επιλογής για τη συμμετοχή στο εν λόγω Πρόγραμμα Πρακτικής 
Άσκησης είναι αναλυτικά τα παρακάτω:   

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

2. Επιλέξιμοι θεωρούνται οι φοιτητές/τριες που έχουν εξεταστεί επιτυχώς 
στο 50% του συνόλου των ECTS μέχρι το τρέχον εξάμηνο φοίτησης.. Πιο 
συγκεκριμένα, για φοιτητές/τριες που είναι στο 7ο εξάμηνο, το ελάχιστο 
πλήθος ECTS είναι 90. Για φοιτητές/τριες που είναι στο 8ο εξάμηνο, το 
ελάχιστο πλήθος ECTS είναι 105. Για φοιτητές/τριες που είναι σε 
μεγαλύτερο εξάμηνο, το ελάχιστο πλήθος ECTS είναι 120. 

3. Σε ειδικές περιπτώσεις εξετάζονται αιτήματα εκπόνησης πρακτικής εκτός 
ΕΣΠΑ και σε φοιτητές/τριες του 6ου εξαμήνου. 
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Αιτήσεις φοιτητών/τριών - Επιλογή – Ενστάσεις 

 

Προηγείται γραπτή  αίτηση του/της φοιτητή/τριας, πριν ξεκινήσει την ΠΑ, με 
πλήρη περιγραφή χρόνου, τόπου, φορέα και αντικειμένου απασχόλησης (καθώς 
και όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη δήλωση των φοιτητών/τριών στο 
σύστημα ΕΡΓΑΝΗ σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες του Γραφείου Πρακτικής 
Άσκησης του ΑΠΘ αν πρόκειται για φορέα εσωτερικού). 

Ακολουθεί η έγκριση από την επιτροπή που θα απαρτίζεται από τον υπεύθυνο 
ΠΑ, τους επόπτες των τομέων του Τμήματος με κριτήρια την ακαδημαϊκή πορεία 
του/της φοιτητή/τριας όπως και στην περίπτωση της πρακτικής μέσω 
επιχειρησιακού προγράμματος ΕΣΠΑ (7ο εξάμηνο και πάνω, περασμένο 
τουλάχιστον το 50% των ECTS) και τη συνάφεια του αντικειμένου με το 
πρόγραμμα σπουδών.  

Ο φοιτητής δηλώνει την Πρακτική άσκηση στο προβλεπόμενο εξάμηνο λήξης 
αυτής, εφόσον φυσικά αυτή έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς. 

Οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν επιλεγεί (και εφόσον συντρέχει λόγος) έχουν το 
δικαίωμα να καταθέσουν (ή να αποστείλουν ηλεκτρονικά) την  ένστασή τους στη 
Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, η οποία εξετάζεται από την Επιτροπή 
Ενστάσεων  του Τμήματος εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση 
των αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την επιτροπή επιλογής. 

 

Επιλογή Φορέα Υποδοχής 

Ο κάθε φοιτητής/τρια επιλέγει Φορέα Υποδοχής έπειτα από συνεννόηση με 
τον/την Επιστημονικά Υπεύθυνο/η της Πρακτικής Άσκησης (για περισσότερες 
πληροφορίες αναφορικά με την επιλογή του Φορέα Υποδοχής, ο/η κάθε 
φοιτητής/τρια μπορεί να απευθύνεται είτε στον Επιστημονικά Υπεύθυνο/η 
Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος είτε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ.). 

Ο Φορέας Υποδοχής πρέπει να διασφαλίζει ότι υπάρχει κατάλληλος επόπτης  ο 
οποίος θα κατευθύνει την πορεία της ΠΑ. 

Ο/η φοιτητής/τρια δε μπορεί να πραγματοποιήσει την Πρακτική του Άσκηση 
σε συγγενικό πρόσωπο (π.χ. γονείς, θείοι, κλπ). 

Σε κάθε περίπτωση για να ξεκινήσει η διαδικασία ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει 
να έρθει σε συνεννόηση με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. προκειμένου 
να γίνουν οι απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες. 

 

Υποχρεώσεις φοιτητών/τριών για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα και 
Διάρκεια 

 Οι φοιτητές/τριες, από τη στιγμή που θα επιλεγούν, θα πρέπει να 
ακολουθήσουν τις οδηγίες που θα τους δοθούν από το Γραφείο Πρακτικής 
Άσκησης Α.Π.Θ.  

 Η Πρακτική Άσκηση για να αναγνωριστεί πρέπει να έχει διάρκεια 
τουλάχιστον 3 μήνες μερικής απασχόλησης, όπου το εβδομαδιαίο ωράριο 
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αντιστοιχεί στο εβδομαδιαίο ωράριο του αντίστοιχου επιστήμονα στο 
Φορέα Υποδοχής, και είναι 15-20 ώρες την εβδομάδα. 

 Με την λήξη της ΠΑ ο/η φοιτητής/τρια υποβάλλει γραπτή έκθεση σχετικά με 
την πορεία και τα αποτελέσματα της ΠΑ μαζί με αντίστοιχη βεβαίωση του 
φορέα. Εφόσον η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μάθημα επιλογής του 
Τμήματος, ο ασκούμενος αξιολογείται μετά το πέρας της περιόδου 
άσκησης. Αυτή η αξιολόγηση γίνεται με βάση την ενδιάμεση αλλά και την 
τελική έκθεση πεπραγμένων που έχει συντάξει ο/η φοιτητής/τρια και την 
αξιολόγησή του από τον επόπτη του, στον φορέα που έκανε την πρακτική 
του. Η επιτροπή θα συντάσσει έντυπο αξιολόγησης με το οποίο θα 
αποφασίζεται η αναγνώριση ή όχι της ΠΑ και η απόδοση των 5 ECTS. 

 

Θέματα Σύμβασης, Ασφάλισης και Πληρωμής 

Ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως στην πρακτική μέσω ΕΣΠΑ και σύμφωνα 
με τις διαδικασίες του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΑΠΘ. 

 

3. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ERASMUS+ 

Ισχύουν τα κριτήρια επιλογής αναφορικά με εκπόνηση πρακτικής με 
χρηματοδότηση   κατάλληλους φορείς υποδοχής και ταυτόχρονα οι προβλέψεις 
του κανονισμού «Κινητικότητα Φοιτητών/τριών ERASMUS+».  

Η επιτροπή επιλογής απαρτίζεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο, μέλος ΔΕΠ, 
για την πρακτική άσκηση, τον Συντονιστή ERASMUS+, μέλος ΔΕΠ, για την 
κινητικότητα των φοιτητών/τριών και τους επόπτες Πρακτικής Άσκησης των 
τομέων του Τμήματος. 

 

4. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ “ΒΠΔΕ” 

Ορίζεται ξεχωριστό υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ και το μάθημα στο οποίο πιστώνεται 
το παραπάνω είδος Πρακτικής Άσκησης αντιστοιχεί στον κωδικό NGE-07-03.  

Ισχύουν οι προβλέψεις του κανονισμού «Βεβαίωση Παιδαγωγικής και 
Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ)» και ταυτόχρονα οι σχετικές οδηγίες του 
Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.  

Οι φοιτητές/τριες πρέπει να έρχονται σε επαφή με το υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ και 
να υποβάλλουν σχετική αίτηση πριν την εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης. 
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα 
τουΤμήματος.  

Ο φοιτητής δηλώνει την Πρακτική ‘Ασκηση για τη ΒΠΔΕ (NGE-07-03) με την 
έναρξη αυτής και στη χρονική περίοδο εκπόνησης αυτής. 

Σημειώνεται ότι για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης σε σχολεία για  
ΒΠΔΕ μέσω Χρηματοδότησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, επιλέγεται και 
πιστώνονται τα ECTS στο μάθημα NGE-07-02. Στο NGE-07-03 αντιστοιχίζεται η 
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πρακτική άσκηση σε σχολεία εκτός Χρηματοδότησης Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων. 


