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Κανονισμο ς Πρακτική ς Άσκήσής 
 
του Τμή ματος Αγρονο μων και Τοπογρα φων Μήχανικω ν τής 
Πολυτεχνική ς Σχολή ς του Αριστοτελει ου Πανεπιστήμι ου 
Θεσσαλονι κής 

 

Άρθρο 1. Γενικές Πλήροφορίες για το Πρόγραμμα «Πρακτική 

Άσκήσή Φοιτήτών Α.Π.Θ.» 

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, 

καθώς είναι ένας τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη και συμβάλλει ενεργά τόσο 

στην καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι 

φοιτητές(-τριες) κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, όσο και στην ευκολότερη και 

επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. 
 

Το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης αποσκοπεί, μέσω της τοποθέτησης των 
φοιτητών/τριών σε φορείς και οργανισμούς, στην εδραίωση της συνεργασίας μεταξύ των 
Ακαδημαϊκών Τμημάτων και των Υπηρεσιών/Επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 
Συγκεκριμένα: 

 Η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις 
ενός επαγγελματικού χώρου, θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν ρεαλιστικές 
απόψεις σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις και την αγορά εργασίας, όπως 
διαμορφώνονται στο ελληνικό και ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. 

 Οι εμπειρίες των ασκούμενων φοιτητών/τριών, μεταφερόμενες στο Τμήμα, έχουν 
ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση των παρεχόμενων σπουδών.  

 Η Πρακτική Άσκηση δίνει την ευκαιρία σε Οργανισμούς, Υπηρεσίες και 
Επιχειρήσεις να γνωρίσουν φοιτητές/τριες στο πλαίσιο μιας διαδικασίας 
μελλοντικής επιλογής του επιστημονικού τους προσωπικού.  

 Με την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών επιτυγχάνεται η αμφίδρομη 
διάχυση γνώσεων, πληροφοριών και τρόπων σκέψης μεταξύ των μελών της 
Πανεπιστημιακής κοινότητας και των Υπηρεσιών/Επιχειρηματικής κοινότητας, με 
θετικές επιπτώσεις στη σύνδεση Έρευνας και Παραγωγής. 

 

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητριών/Φοιτητών Α.Π.Θ.» μετά το έτος 2016 

πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» 2014 – 2020 και 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς 

Πόρους. Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 

υλοποιείται από το έτος 2003 και εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση 

Φοιτητριών/Φοιτητών Α.Π.Θ.». 

Για τις περιπτώσεις φοιτητών(-τριών) που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την ένταξή 

τους στο χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως π.χ. 
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δημόσιοι υπάλληλοι και στρατιωτικοί, ή δεν έχουν επιλεγεί με βάση τα κριτήρια 

προτεραιότητας για αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση, προβλέπεται είτε η πρακτική άσκηση 

μέσω του Προγράμματος ανταλλαγής Erasmus Plus του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης (https://eurep.auth.gr/el/students/traineeship) Η Πρακτική Άσκηση 

αντιστοιχεί σε έναν αριθμό ECTS, τα οποία δεν λαμβάνονται υπόψη στο συνολικό αριθμό 

των ECTS που απαιτείται για τη λήψη Πτυχίου (βλ. Άρθρο 2). Η Πρακτική Άσκηση 

αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 

(Συνελεύσεις του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 7/7.4.2009, 

5/19.1.2016 και 14/10.7.2018). 

 

Άρθρο 2. Ορισμός τής Πρακτικής Άσκήσής 
1. Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μάθημα επιλογής του Προγράμματος Προπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Α.Π.Θ. (αποφάσεις 

ΓΣ ΤΑΤΜ: 7/7.4.2009, 5/19.1.2016 και 14/10.7.2018). Ο κωδικός μαθήματος, η 

αντιστοιχία σε ECTS, οι διδάσκοντες και οι υπόλοιπες σχετικές πληροφορίες, 

αναφέρονται στον εκάστοτε Οδηγό Σπουδών και στις σχετικές αποφάσεις του 

Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών.  

2. Αφορά τη μικρής διάρκειας παρουσία φοιτητών/τριών και την άσκηση καθηκόντων 

σε εν δυνάμει χώρους εργασίας. Πραγματοποιείται σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα 

Υποδοχής εκτός Πανεπιστημίου υπό την καθοδήγηση στελέχους του Φορέα 

Υποδοχής και την επίβλεψη μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος.  

 

Άρθρο 3. Οφέλή Φοιτήτών/τριών από τή συμμετοχή τους στο 

Πρόγραμμα 
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης παρέχει τα παρακάτω οφέλη:  

 Πρώτη επαφή με τον επαγγελματικό χώρο και απόκτηση της απαραίτητης 

εξωστρέφειας. 

 Αντίληψη αναφορικά με τις τάσεις της αγοράς και τις δεξιότητες που απαιτούνται. 

 Εφαρμογή των γνώσεων που απέκτησαν στο Πανεπιστήμιο, των σχετικών με τον 

τομέα εργασίας που τους ενδιαφέρει. 

 Γνωριμία με τα διάφορα αντικείμενα του επαγγελματικού χώρου, ώστε να 

επιλέξουν αυτό που τους προσφέρει τη μεγαλύτερη ικανοποίηση  σε 

επαγγελματικό & προσωπικό επίπεδο. 

 Απόκτηση των πρώτων, σχετικών με την πράξη, εφοδίων  και της απαραίτητης 

εξωστρέφειας για την αποτελεσματικότερη απορρόφηση τους στην αγορά 

εργασίας 
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Άρθρο 4. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα 
1. Στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μπορούν να συμμετέχουν μόνο προπτυχιακοί/ες 

φοιτητές/τριες του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, οι οποίοι 

βρίσκονται στο 9ο, 10ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών, εφόσον πληρούν τα 

κριτήρια επιλογής που έχει θέσει το Τμήμα.  

2. Η διάρκεια της ΠΑ ανά φοιτητή είναι τρεις (3) μήνες και αφορά την απασχόληση του 

κάθε φοιτητή / της κάθε φοιτήτριας στον Φορέα Υποδοχής που μπορεί να είναι τόσο 

φορείς του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα  (εταιρείες μελετών, μελετητικά 

γραφεία, κ.λπ.).  

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης έχουν όλοι οι 

φοιτητές και οι φοιτήτριες στο 5ο ή μεγαλύτερο Έτος Σπουδών, δηλαδή στο 9ο ή 10ο 

ή μεγαλύτερο Εξάμηνο ανάλογα με την περίοδο υλοποίησης της ΠΑ (Χειμερινό ή 

Εαρινό Εξάμηνο). 

4. Η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών υλοποιείται 

δύο φορές κάθε Ακαδημαϊκό Έτος, μια στο Χειμερινό (τους μήνες Νοέμβριο-

Ιανουάριο) και μια στο Εαρινό Εξάμηνο (τους μήνες Μάρτιο-Μάιο). 

5. Τα κριτήρια επιλογής για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης είναι 

(ΓΣ 5/19.01.2016):  

α) Προτεραιότητα σε φοιτήτριες/φοιτητές 9ου ή 10ου Εξαμήνου,  

β) ο αριθμός μαθημάτων στα οποία έχουν επιτύχει και  

γ) ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία εξετάσθηκαν επιτυχώς.  

Τα προαναφερθέντα κριτήρια είναι σε σειρά προτεραιότητας, δηλαδή εάν για την 

ίδια θέση έχουν κάνει αίτηση περισσότεροι του ενός φοιτητές / περισσότερες της 

μιας φοιτήτριες, τότε ελέγχεται το εξάμηνο, μετά ο αριθμός μαθημάτων και αν 

ακόμη υπάρχουν ισοψηφίες ο μέσος όρος της βαθμολογίας. 

6. Στο Πρόγραμμα δε μπορούν να συμμετέχουν αλλοδαποί φοιτητές/τριες που φοιτούν 

στο Τμήμα μέσω του Προγράμματος Erasmus. Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος 

μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» 

μόνο μία φορά. 

 

Άρθρο 5. Αιτήσεις φοιτήτών/τριών – Επιλογή – Ενστάσεις 
Η επιλογή των φοιτητών/τριών πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης 

του Τμήματος (απόφαση ΓΣ: 7/14.01.2020), ενώ μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων 

οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν επιλεγεί (και εφόσον συντρέχει λόγος) έχουν το 

δικαίωμα να καταθέσουν ένσταση στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. εντός 3 

ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την 
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τριμελή επιτροπή ενστάσεων για την Πρακτική Άσκηση που έχει ορίσει το Τμήμα 

(απόφαση ΓΣ: 7/14.01.2020). 

 

Άρθρο 6. Υποχρεώσεις φοιτήτών/τριών για τή συμμετοχή τους 

στο Πρόγραμμα 
1. Από τη στιγμή που θα επιλεγούν, οι φοιτητές/τριες 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 ) 

2. Στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης, πλέον των παραδοτέων του Προγράμματος, ο/η 

φοιτητής/τρια θα πρέπει να αποστείλει στον επόπτη μέλος ΔΕΠ και στον 

Επιστημονικά Υπεύθυνο/η του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτών/τριων Α. 

Π. Θ.» αναλυτικό ημερολόγιο άσκησης, στο οποίο θα αναφέρονται με λεπτομέρεια  

οι εργασίες που πραγματοποίησε σε όλη της διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης. 

 

Άρθρο 7. Διάρκεια, ωράριο και Περίοδοι Πρακτικής Άσκήσής 
1. Η Πρακτική Άσκηση έχει διάρκεια τρεις (3) μήνες πλήρους απασχόλησης,  δηλαδή το 

εβδομαδιαίο ωράριο αντιστοιχεί στο εβδομαδιαίο ωράριο του αντίστοιχου 

επιστήμονα στο Φορέα Υποδοχής, και είναι 30 – 40 ώρες την εβδομάδα. 

2. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε καθορισμένες περιόδους που έχει θέσει το 

Τμήμα και συνήθως του μήνες Νοέμβριο – Ιανουάριο και Μάρτιο – Μάιο. 

 

Άρθρο 8. Επιλογή Φορέα Υποδοχής 
1. Ο/Η κάθε φοιτητής/τρια επιλέγει Φορέα Υποδοχής έπειτα από συνεννόηση με 

τον/ην Επιστημονικά Υπεύθυνο/η της Πρακτικής Άσκησης. 

2. Στην περίπτωση που οι προσφερόμενες από το Φορέα Υποδοχής θέσεις Πρακτικής 

Άσκησης είναι λιγότερες από τις αιτήσεις των φοιτητών/φοιτητριών εφαρμόζεται ο 

αλγόριθμος που χρησιμοποιήθηκε στην επιλογή των φοιτητών.  

3. Η Πρακτική Άσκηση είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί και σε άλλη πόλη εκτός της 

Θεσσαλονίκης (αλλά πάντα σε συνεννόηση με τον/ην Επιστημονικά Υπεύθυνο/η 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 μέχρι 2ου 

βαθμού συγγένειας. 

 

https://www.dasta.auth.gr/uploaded_files/635916402119712150.pdf
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Άρθρο 9. Σύμβασή 
Ο/Η κάθε φοιτητής/τρια από τη στιγμή που ξεκινάει την Πρακτική του/της Άσκηση 

υπογράφει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. σύμβαση με την Επιτροπή Ερευνών 

Α.Π.Θ., η οποία 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.  

 

Άρθρο 10. Ασφάλισή 
1. 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. 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. 

2.  Ο/Η φοιτητής/τρια, λόγω της ασφάλισής του/της από την Πρακτική του/της Άσκηση, 

δεν παύει 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.  

 

Άρθρο 11. Άδειες  
1. Ο/Η ασκούμενος/η δικαιούται να απουσιάζει 1 ημέρα / μήνα κατά τη διάρκεια 

της Πρακτικής του/της Άσκησης. 

2. Οι μέρες απουσίας μπορεί να αφορούν είτε προσωπικούς λόγους είτε 

εκπαιδευτικές υποχρεώσεις (π.χ. εξετάσεις). 

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

τμηματικά είτε συνολικά. 

4. Σε περίπτωση που για λόγους ανάγκης ο/η ασκούμενος/η πρέπει να απουσιάζει 

περισσότερες ημέρες από το Φορέα Υποδοχής τότε θα πρέπει να αναπληρώσει 

εντός του διαστήματος Πρακτικής Άσκησης τις ώρες απουσίας του/της. 

5. Ο/Η ασκούμενος/η θα πρέπει να ενημερώσει για την απουσία του/της 2 ημέρες 

νωρίτερα το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 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 

mailto:praktiki@auth.gr
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φοιτητής/φοιτήτρια απουσιάζει από το Φορέα Υποδοχής, η απουσία αυτή θα 

θεωρείται αδικαιολόγητη και θα αποτελεί λόγο ακύρωσης της σύμβασης. 

 

Άρθρο 12. Ορκωμοσία 
Ο/Η ασκούμενος/η δε μπορεί να ορκιστεί διπλωματούχος του Τμήματος Αγρονόμος και 

Τοπογράφος Μηχανικός κατά τη διάρκεια της Πρακτικής του/της Άσκησης, αφού η 

Πρακτική Άσκηση αποτελεί μάθημα επιλογής του Προγράμματος Σπουδών. Μπορεί όμως 

να έχει ολοκληρώσει τις ακαδημαϊκές του/της υποχρεώσεις και να μην έχει καταθέσει 

αίτηση ορκωμοσίας. 

 

Άρθρο 13. Αμοιβή 
Η μικτή μηνιαία αμοιβή του/της φοιτητή/τριας καθορίζεται κάθε φορά από τα 

Επιχειρησιακά Προγράμματα στα πλαίσια των οποίων πραγματοποιείται η Πρακτική 

Άσκηση. Η πληρωμή του/της ασκούμενου/η γίνεται εφάπαξ στο πέρας της Πρακτικής 

του/της Άσκησης, μετά τον έλεγχο ότι έχει ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από το Πρόγραμμα  και αφού έχει αποστείλει ο/η Επιστημονικά Υπεύθυνος/η 

Τμήματος τη βεβαίωση ολοκλήρωσης των Φοιτητών/τριών στο Γραφείο Πρακτικής 

Άσκησης. Η πληρωμή γίνεται με κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασμό που έχει δηλώσει 

ο/η φοιτητής/τρια στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. Στις αρχές του επόμενου έτους 

του/της αποστέλλεται ηλεκτρονικά η βεβαίωση αποδοχών για τη φορολογική του/της 

δήλωση. 

 

Άρθρο 14. Βεβαίωσή Συμμετοχής 
Στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης ο/η κάθε ασκούμενος/η, λαμβάνει ειδοποίηση από το 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. για να παραλάβει τη σύμβασή του/της και μία 

βεβαίωση συμμετοχής στο Πρόγραμμα. 

 


