
 

Αγαπητές κυρίες/ Αγαπητοί κύριοι, 

  

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από το νέο ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021, στο Πρόγραμμα 

Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. έχει ενταχθεί και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ. 

Κεντρικός στόχος είναι η απόκτηση από πλευράς των φοιτητών μίας πρώτης εργασιακής 

εμπειρίας και προϋπηρεσίας καθώς  και η ομαλότερη μετάβαση και εξοικείωσή τους με το 

εργασιακό περιβάλλον σε σχέση με το αντικείμενο των σπουδών τους. Πληροφορίες αναφορικά 

με τους στόχους του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος μπορείτε να δείτε στο 

ακόλουθο link: https://dasta.auth.gr/uploaded_files/637430980192302921.pdf 

  

Η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα είναι δίμηνης διάρκειας πλήρους απασχόλησης (30-40 

ώρες εβδομαδιαίως) και για το φετινό ακαδημαϊκό έτος έχει προγραμματιστεί να 

πραγματοποιηθεί τις περιόδους: α) 1/3/2021 – 30/4/2021 και β) 23/08/2021 – 22/10/2021. 
*Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που υπάρξει αναστολή Πρακτικής Άσκησης λόγω COVID -19, 

οι περίοδοι θα μεταφερθούν σε νέο διάστημα και θα ενημερωθείτε σχετικά. 

  

  

Η Πρακτική Άσκηση θα πραγματοποιηθεί μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ. 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». Κεντρικός στόχος είναι η απόκτηση από πλευράς των 

φοιτητών μίας πρώτης εργασιακής εμπειρίας και προϋπηρεσίας καθώς  και η ομαλότερη 

μετάβαση και εξοικείωσή τους με το εργασιακό περιβάλλον σε σχέση με το αντικείμενο των 

σπουδών τους. 

  

  

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται από το Ίδρυμα (Ε.Υ.) με ακαδημαϊκά κριτήρια. 

  

Σας ενημερώνουμε ότι ο Φορέας Υποδοχής  δεν έχει καμία οικονομική και ασφαλιστική 

υποχρέωση απέναντι στο/στη φοιτητή/τρια και δε δημιουργείται καμία σχέση εργασίας μεταξύ 

των φοιτητών/τριών και των Φορέων Υποδοχής, αφού Εργοδότης των φοιτητών/τριών είναι η 

Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ. 

  

Υποχρεώσεις Φορέων Υποδοχής (συνοπτικά): 

1.      Εγγραφή στο Σύστημα ΑΤΛΑΣ ( http://atlas.grnet.gr ) και εισαγωγή θέσεων 

Πρακτικής Άσκησης σε συγκεκριμένες ημερομηνίες (επισυνάπτονται σχετικά pdf με τις 

οδηγίες εγγραφής και εισαγωγής των θέσεων Πρακτικής Άσκησης στο ΠΣ ΑΤΛΑΣ) 

2.      Δήλωση του ασκούμενου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (έντυπο Ε3.5) πριν την έναρξη της 

Πρακτικής Άσκησης και μετά τη λήξη αυτής. 

3.      Ορισμός επόπτη στο φορέα υποδοχής για τον ασκούμενο 

4.      Υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας (επισυνάπτεται δείγμα) το οποίο 

αποστέλλεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης περίπου 20 ημέρες πριν την έναρξη 

της Πρακτικής Άσκησης,  και αποδεικτικό σε περίπτωση ελέγχου από την Επιθεώρηση 

Εργασίας. 

https://dasta.auth.gr/uploaded_files/637430980192302921.pdf
http://atlas.grnet.gr/


5.      Ηλεκτρονική Αξιολόγηση από τον επόπτη στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης. Το 

σχετικό link αξιολόγησης αποστέλλεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης με το τέλος 

της Πρακτικής Άσκησης του ασκούμενου. 

  

  

Παρακαλούμε ενημερώστε μας στο παρόν email έως τις 10/1/2021: 
α) για την πρόθεσή σας να ασκήσετε φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ., 

β) για την περίοδο που θα μπορούσατε να δεχθείτε φοιτητές (1/3/2021 – 30/4/2021 και 23/8/2021 

– 22/10/2021), 

γ) για τον αριθμό των φοιτητών που θα μπορούσατε να ασκήσετε σε κάθε μία από τις περιόδους. 

  

Η καταληκτική ημερομηνία για την εισαγωγή των θέσεων Πρακτικής Άσκησης στο ΠΣ ΆΤΛΑΣ για 

την 1η περίοδο είναι έως τις 18/1/2021. 

  

  

Επιστημονικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

Α.Π.Θ. είναι ο Επ. Καθηγητής, Κωνσταντίνος Σακαντάμη, Τηλ: 2310 - 995736, e-

mail: ksakanta@arch.auth.gr 

  

  

Ευελπιστούμε στην αρωγή σας! 

  

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση / πληροφορία είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. 

  

Με εκτίμηση, 

  

Παπαγεωργίου Βάσω 

Σύμβουλος Επικοινωνίας 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. 

Κτήριο Διοίκησης, Υπόγειο 

Πανεπιστημιούπολη, 54124, Θεσσαλονίκη 

Τηλ: 2310 997136, Fax: 2310 997067 

Email: vvpapage@auth.gr 

  

Χριστοφή Χρυστάλλα 

Υποστήριξη Φορέων Υποδοχής – φοιτητών – Τμημάτων 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. 

Κτήριο Διοίκησης, Υπόγειο 

Πανεπιστημιούπολη, 54124, Θεσσαλονίκη 

Τηλ: 2310 997191, Fax: 2310 997067 

Email: xxrysta@auth.gr 
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