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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ	ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ	ΑΣΚΗΣΗΣ	

Η	Συνέλευση	του	Τμήματος	Μηχανολόγων	Μηχανικών	της	Πολυτεχνικής	
Σχολής	του	Αριστοτελείου	Πανεπιστημίου	Θεσσαλονίκης,	

στη	συνεδρίαση	αρ.10/14.4.2020	

έχοντας	υπόψη	

1) Τις	διατάξεις	των	άρθρων	8	παρ.	20	περ.	στ΄,	10	παρ.	6	περ.	β΄,	31-34	και	80	

παρ.	22	περ.	γ΄	του	ν.	4009/2011	για	τη	«δομή,	λειτουργία,	διασφάλιση	της	

ποιότητας	 των	 σπουδών	 και	 διεθνοποίηση	 των	 ανωτάτων	 εκπαιδευτικών	

ιδρυμάτων»,	όπως	ισχύουν,	

2) Το	αναμορφωμένο	σε	ορισμένες	πτυχές	Πρόγραμμα	Προπτυχιακών	Σπουδών	

που	ψηφίστηκε	από	τη	Συνέλευση	του	Τμήματος	Μηχανολόγων	Μηχανικών	

κατά	τις	συνεδριάσεις	του	αρ.21/11.7.2018	και	12/28.5.2019	και	εγκρίθηκε,	

μετά	 από	 την	 με	 αριθ.	 πρωτ.	 …θετική	 εισήγηση	 της	ΜΟΔΙΠ/ΑΠΘ,	 από	 τη	

Σύγκλητο	του	ΑΠΘ	κατά	την	με	αριθ.	…..συνεδρίασή	της,	

				

Αποφασίζει	

ότι	από	την	έναρξη	του	ακαδημαϊκού	έτους	2020/2021	ο	Κανονισμός	Εκπόνησης	

Πρακτικής	Άσκησης		έχει	ως	ακολούθως:	

 
ΑΡΘΡΟ	1ο	

Γενικά	

1. Η	Πρακτική	Άσκηση	είναι	μάθημα	επιλογής,	στο	Πρόγραμμα	Σπουδών	του	Τμήματος	

Μηχανολόγων	Μηχανικών	Α.Π.Θ.	με	κωδικό	μαθήματος	Κ397,	Κ398,	Κ399,	με	τίτλο	

«Πρακτική	 Άσκηση»	 και	 αντιστοιχεί	 σε	 12	 ECTS	 και	 εντάσσεται	 στα	 μαθήματα	

Κατεύθυνσης	και	Εξειδίκευσης.		

2. Αφορά	 στη	 μικρής	 διάρκειας	 φυσική	 παρουσία	 φοιτητών/τριών	 και	 στην	 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.	ή	ΕΔΙΠ	του	Τμήματος.	
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3. Σκοπός	της	πρακτικής	άσκησης	είναι	ο	εμπλουτισμός	του	Σπουδών	των	φοιτητών	του	

Τμήματος	μέσω	απόκτησης	γνώσεων,	δεξιοτήτων	και	εμπειριών	σε	επαγγελματικούς	

χώρους.				

4. Η	 Πρακτική	 Άσκηση	 στο	 Τμήμα	 μπορεί	 να	 πραγματοποιηθεί	 με	 έναν	 από	 τους	

παρακάτω	τρόπους:	

i. Μέσω	συγχρηματοδοτούμενων	Επιχειρησιακών	Προγραμμάτων	(πχ	ΕΣΠΑ).		

ii. Με	 χρηματοδότηση	 από	 τους	Φορείς	 Υποδοχής	 αλλά	 με	 τη	 συνδρομή	 του	

Γραφείου	Πρακτικής	Άσκησης.		

iii. Εκτός	 Επιχειρησιακών	 Προγραμμάτων	 μέσω	 ανεξάρτητων	 προγραμμάτων	

που	 προσφέρουν	 δημόσιοι	 ή	 ιδιωτικοί	 Φορείς	 Υποδοχής	 της	 ημεδαπής	 ή	

αλλοδαπής.	

iv. Εκτός	ΕΣΠΑ	μέσω	των	θέσεων	που	αναρτά	το	Γραφείο	Διασύνδεσης	Α.Π.Θ.	

v. Στο	πλαίσιο	του	Ευρωπαϊκού	Προγράμματος	Erasmus+.	Οι	ειδικότεροι	όροι	

και	 προϋποθέσεις	 καθορίζονται	 με	 το	 κανονιστικό	 πλαίσιο	 του	 Γραφείου	

Ευρωπαϊκών	Εκπαιδευτικών	Προγραμμάτων	Α.Π.Θ.	

vi. Μέσω	της	AIESEC.	Οι	ειδικότεροι	όροι	και	προϋποθέσεις	καθορίζονται		με	το	

κανονιστικό	πλαίσιο	του	Γραφείου	AIESEC	Α.Π.Θ.	

 

ΑΡΘΡΟ	2ο	

Επιστημονικά	Υπεύθυνος	και	Επόπτης	

1. Η	Συνέλευση	του	Τμήματος	ορίζει	ένα	μέλος	ΔΕΠ	ως	Επιστημονικά	Υπεύθυνο/η	

της	Πρακτικής	Άσκησης.	

2. Η	πρακτική	άσκηση	κάθε	φοιτητή/τριας	εποπτεύεται	από	ένα	μέλος	ΔΕΠ/ΕΔΙΠ	

του	Τμήματος	που	ορίζεται	από	τον	Επιστημονικά	Υπεύθυνο.		

	

ΑΡΘΡΟ	3ο	

Όροι	και	προϋποθέσεις		

1. Στην	Πρακτική	Άσκηση	μπορούν	να	συμμετέχουν	μόνο	προπτυχιακοί	φοιτητές/τριες	

του	Τμήματος,	οι	οποίοι	φοιτούν	τουλάχιστον	στο	7ο	εξάμηνο	σπουδών	και	έχουν	
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ολοκληρώσει	 με	 επιτυχία	 τουλάχιστον	 το	 50%	 των	 μαθημάτων	 μέχρι	 το	 εξάμηνο	

φοίτησής	τους.	

2. Ο/Η	φοιτητής/τρια	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.	Κατ’	εξαίρεση,	

στο	πλαίσιο	του	Ευρωπαϊκού	Προγράμματος	Erasmus+	μπορούν	να	μετακινηθούν	για	

πρακτική	άσκηση	οι	πρόσφατοι	απόφοιτοι	στο	πρώτο	έτος	της	αποφοίτησής	τους,	με	

την	προϋπόθεση	ότι	μέχρι	την	ολοκλήρωση	της	διαδικασίας	επιλογής	θα	έχουν	τη	

φοιτητική	ιδιότητα.		

3. Στην	Πρακτική	Άσκηση	δε	μπορούν	να	συμμετέχουν	αλλοδαποί	φοιτητές/τριες	που	

φοιτούν	στο	Τμήμα	μέσω	του	Προγράμματος	Erasmus+.	

4. Οι	φοιτητές/τριες	 του	 Τμήματος	μπορούν	 να	συμμετέχουν	στην	Πρακτική	Άσκηση	

μόνο	μία	φορά.	

5. Η	 Πρακτική	 Άσκηση	 δύναται	 να	 πραγματοποιηθεί	 και	 σε	 άλλη	 πόλη	 εκτός	 της	

Θεσσαλονίκης	αλλά	και	στο	εξωτερικό.	

6. Ο/η	 φοιτητής/τρια	 δε	 μπορεί	 να	 πραγματοποιήσει	 την	 Πρακτική	 Άσκηση	 σε	

συγγενικό	πρόσωπο	(πρώτου	και	δεύτερου	βαθμού).	

	

ΑΡΘΡΟ	4ο	

Αιτήσεις	φοιτητών/τριών	–	Επιλογή		

1. Η	 αίτηση	 συμμετοχής	 στην	 πρακτική	 άσκηση	 υποβάλλεται	 στον	 Επιστημονικό	

Υπεύθυνο	 εντός	 10	 ημερών	 από	 την	 ανακοίνωση	 του	 Πίνακα	 θέσεων	 πρακτικής	

άσκησης	στην	ιστοσελίδα	του	Τμήματος	και	στην	ιστοσελίδα	του	Γραφείου	Πρακτικής	

Άσκησης	Α.Π.Θ.	Η	αίτηση	θα	συνοδεύεται	από:	σύντομο	βιογραφικό	σημείωμα	του	

φοιτητή,	αναλυτική	βαθμολογία	των	μαθημάτων	και	τις	επιθυμητές	θέσεις	πρακτικής	

άσκησης	κατά	σειρά	προτεραιότητας.		

2. Η	απόφαση	για	 την	 έναρξη	Πρακτικής	Άσκησης	 ενός/μίας	φοιτητή/τριας	αποτελεί	

αρμοδιότητα	 του/της	 Επιστημονικά	 Υπεύθυνου/ης	 του	 Τμήματος,	 ο/η	 οποίος/α	
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ελέγχει	τη	συνάφεια	της	θέσης	Πρακτικής	Άσκησης	με	τα	γνωστικά	αντικείμενα	του	

Τμήματος	και	κρίνει	εάν	η	θέση	Πρακτικής	Άσκησης	είναι	κατάλληλη.	

3. Σε	περίπτωση	που	οι	αιτήσεις	συμμετοχής	 είναι	περισσότερες	από	 τις	 διαθέσιμες	

θέσεις	 πρακτικής	 άσκησης	 τότε	 οι	 αιτήσεις	 αξιολογούνται	 από	 τον	 Επιστημονικό	

Υπεύθυνο		σε	δύο	φάσεις.	Στην	Α’	φάση	αξιολογείται	η		δυνατότητα	ανταπόκρισης	

του	 φοιτητή/τριας	 στο	 συνδυασμό	 της	 πρακτικής	 άσκησης	 και	 των	 υπολοίπων	

εκπαιδευτικών	 του	 υποχρεώσεων.	 Στη	 Β’	 φάση	 οι	 αιτήσεις	 βαθμολογούνται	 και	

κατατάσσονται	 εφαρμόζοντας	 τη	 σχέση:	 	 A	 =	 	 (X+Y/2)	 *MO*0,95n*100,	 όπου	 Χ:	 ο	

λόγος	του	αριθμού	υποχρεωτικών	μαθημάτων	στα	οποία	έχει	εξετασθεί	με	επιτυχία	

ο	φοιτητής	 προς	 το	 σύνολο	 των	 υποχρεωτικών	 μαθημάτων	 που	αντιστοιχούν	 στο	

εξάμηνο	φοίτησής	του	σύμφωνα	με	το	πρόγραμμα	του	οδηγού	σπουδών,	Υ:	ο	λόγος	

του	 αριθμού	 μαθημάτων	 επιλογής	 της	 κατεύθυνσης	 στα	 οποία	 έχει	 εξετασθεί	 με	

επιτυχία	ο	φοιτητής	προς	το	σύνολο των	μαθημάτων	επιλογής	της	κατεύθυνσης	που	

αντιστοιχούν	 στο	 εξάμηνο	 φοίτησής	 του	 σύμφωνα	 με	 πρόγραμμα	 του	 οδηγού	

σπουδών,	 ΜΟ:	 ο	 μέσος	 όρος	 της	 βαθμολογίας	 των	 μαθημάτων	 στα	 οποία	 έχει	

εξετασθεί	με	επιτυχία	ο	φοιτητής	λαμβάνοντας	υπόψη	τους	συντελεστές	βαρύτητας	

των	μαθημάτων	όπως	αυτοί	ορίζονται	στον	οδηγό	σπουδών,		n:	ο	αριθμός	εξαμήνων	

φοίτησης	μετά	το	δέκατο.	

4. Ο	Επιστημονικός	Υπεύθυνος	συντάσσει	πίνακα	προτεραιότητας	που	περιλαμβάνει	το	

ονοματεπώνυμο	του	φοιτητή,	τον	ΑΕΜ,		το	βαθμό	αξιολόγησης,	τη	θέση	πρακτικής	

άσκησης	 που	 καταλαμβάνει	 και	 τον	 επόπτη.	 Ο	 πίνακας	 περιλαμβάνει	 κατάλογο	

επιλαχόντων	για	την	αντικατάσταση	επιτυχόντων	που	θα	αρνηθούν	τη	θέση	τους	για	

οποιοδήποτε	λόγο.	

5. Η	επιλογή	των	φοιτητών/τριών	και	του	Φορέα	Υποδοχής	αναρτώνται	στην	ιστοσελίδα	

του	Τμήματος.		

6. Ειδικά	 για	 τις	 περιπτώσεις	 πρακτικής	άσκησης	που	υπάγονται	 στο	Άρθρο	1	παρ.4	

εδ.(i),	η	επιλογή	των	φοιτητών/τριών	πραγματοποιείται	από	Επιτροπή	Αξιολόγησης	

η	 οποία	 ορίζεται	 από	 το	 Τμήμα.	 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	
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ένστασης	στο	 Γραφείο	Πρακτικής	Άσκησης	Α.Π.Θ.	 εντός	5	ημερολογιακών	ημερών	

από	την	ανάρτηση	των	αποτελεσμάτων.	Οι	ενστάσεις	εξετάζονται	από	την	Επιτροπή	

Ενστάσεων	για	την	Πρακτική	Άσκηση	η	οποία	ορίζεται	από	το	Τμήμα.	

7. Ειδικά	 για	 τις	 περιπτώσεις	 πρακτικής	άσκησης	που	υπάγονται	 στο	Άρθρο	1	παρ.4	

εδ.(iii)	 και	 για	 τις	 οποίες	η	διαδικασία	ανακοίνωσης	θέσεων	πρακτικής,	 υποβολής	

υποψηφιοτήτων,	επιλογής	φοιτητή/τριας	και	αμοιβής	διεξάγεται	αποκλειστικά	και	

μόνο	από	το	Φορέα	Υποδοχής,	τότε	ο	φοιτητής,	εφόσον	επιλεγεί,	ενημερώνει	σχετικά	

τον	Επιστημονικό	Υπεύθυνο.		

	

ΑΡΘΡΟ	5ο	

Υποχρεώσεις	φοιτητών/τριών	

Οι	φοιτητές/τριες,	από	τη	στιγμή	που	θα	επιλεγούν	έχουν	τις	εξής	υποχρεώσεις:	

1. Να	έχουν	δηλώσει	το	μάθημα	της	Πρακτικής	Άσκησης	στη	Γραμματεία,	έτσι	ώστε	με	

την	ολοκλήρωσή	της	να	καταγραφούν	οι	πιστωτικές	μονάδες	(ECTS).	

2. Να	 έχουν	 Αριθμό	Μητρώου	 Ασφαλισμένου	 ΙΚΑ	 ή	 να	 εκδώσουν	 Αριθμό	Μητρώου	

Ασφαλισμένου	ΙΚΑ,	διότι	ασφαλίζονται	για	εργατικό	ατύχημα	κατά	την	διάρκεια	της	

Πρακτικής	τους	Άσκησης.		

3. Ειδικά	για	τις	περιπτώσεις	πρακτικής	άσκησης	που	υπάγονται	στο	Άρθρο	1	παρ.	4	εδ.	

(i)	 και	 (ii)	 να	 προσκομίσουν	 στο	 Γραφείο	 Πρακτικής	 Άσκησης	 Α.Π.Θ.	 τη	 βεβαίωση	

Αριθμού	 Μητρώου	 Ασφαλισμένου	 ΙΚΑ,	 καθώς	 επίσης	 και	 το	 βιβλιάριο	

υγείας/ασθενείας	στο	οποίο	φαίνεται	ότι	είναι	ιατροφαρμακευτικά	ασφαλισμένοι.	

4. Να	διαθέτουν	προσωπικό	 τραπεζικό	 λογαριασμό	 (IBAN)	σε	οποιαδήποτε	 ελληνική	

τράπεζα	ή	να	είναι	συνδικαιούχοι	σε	κάποιο	τραπεζικό	λογαριασμό.	

5. Ειδικά	για	τις	περιπτώσεις	εκτέλεσης	πρακτικής	άσκησης	που	υπάγονται	στο	Άρθρο	

1	παρ.	4	εδ.	 (i)	 και	 (ii),	 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).	 	 Επίσης,	 για	

την	 ολοκλήρωση	 της	 πρακτικής	 άσκησης	 να	 συμπληρώσουν	 στο	 Πληροφοριακό	

Σύστημα	(ΠΣ)	του	Γραφείου	Πρακτικής	Άσκησης	Α.Π.Θ.	τα	παρακάτω	παραδοτέα:	
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• Απογραφικό	δελτίο	εισόδου:	συμπληρώνεται	στις	δέκα	(10)	πρώτες	ημέρες	της	

Πρακτικής	Άσκησης.	

• Εβδομαδιαίο	ηλεκτρονικό	ημερολόγιο:	συμπληρώνεται	υποχρεωτικά	στο	τέλος	

κάθε	εβδομάδας.	

• Αξιολόγηση	 Πρακτικής	 Άσκησης:	 συμπληρώνεται στις δεκαπέντε (15) πρώτες	

ημέρες	μετά	τη	λήξη	της	Πρακτικής	Άσκησης	όπου	καταγράφεται	η	εμπειρία	τους	

στο	μέσω	ενός	δομημένου	ερωτηματολογίου.		

• Απογραφικό	δελτίο	εξόδου:	συμπληρώνεται	στις	δεκαπέντε	(15)	πρώτες	ημέρες	

μετά	τη	λήξη	της	Πρακτικής	Άσκησης.	

6. Για	τις	υπόλοιπες	περιπτώσεις	εκτέλεσης	πρακτικής	άσκησης	του	Άρθρου	1	παρ.	4,	

να	ενημερώσουν	τον	Επιστημονικά	Υπεύθυνο	για	την	επιλογή	του/της	από	τον	Φορέα	

Υποδοχής	 καθώς	 και	 το	 μέλος	 ΔΕΠ/ΕΔΙΠ	 που	 θα	 λειτουργεί	 ως	 Επόπτης	 του/της.	

Επίσης,	 για	 την	 ολοκλήρωση	 της	 πρακτικής	 άσκησης	 να	 υποβάλουν	 στον	

Επιστημονικό	Υπεύθυνο	τα	εξής:	

• Εβδομαδιαίο	ημερολόγιο:	συμπληρώνεται	στο	τέλος	κάθε	εβδομάδας.	

• Αξιολόγηση	 Πρακτικής	 Άσκησης:	 συμπληρώνεται	 στις	 δεκαπέντε	 (15)	 πρώτες	

ημέρες	μετά	τη	λήξη	της	Πρακτικής	Άσκησης,	όπου	καταγράφεται	η	εμπειρία	τους	

μέσω	ενός	δομημένου	ερωτηματολογίου.	

	

ΑΡΘΡΟ	6ο	

Αξιολόγηση	φοιτητή/τριας	

1. Η	αξιολόγηση	 κάθε	φοιτητή/τριας	πραγματοποιείται	 μετά	 την	ολοκλήρωση	 της	

της	 άσκησης	 του/της	 από	 τον	 Επιστημονικό	 Υπεύθυνο	 ως	 επιτυχής	 ή	 όχι,	

λαμβάνοντας	υπόψη:	

• Την	αξιολόγηση	ασκούμενου/ης	από	το	Φορέα	Υποδοχής:	συμπληρώνεται	

ηλεκτρονικά	από	το	Φορέα	Υποδοχής	(για	τις	περιπτώσεις	του	Άρθρου	1	παρ	

4	 (i)	 και	 (ii)	 σε	 ειδική	 	 φόρμα	 στο	 Πληροφοριακό	 Σύστημα	 του	 Γραφείου	

Πρακτικής	Άσκησης	Α.Π.Θ.).	

• Την	 αξιολόγηση	 ασκούμενου/ης	 από	 τον	 επόπτη	 μέλος	 Δ.Ε.Π.	 ή	 ΕΔΙΠ:	

συμπληρώνεται	ηλεκτρονικά	από	το	μέλος	Δ.Ε.Π.	ή	ΕΔΙΠ	που	έχει	οριστεί	ως	
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επόπτης	για	τον	ασκούμενο/η	(για	τις	περιπτώσεις	του	Άρθρου	1	παρ	4	(i)	και	

(ii)	 σε	 ειδική	 φόρμα	 στο	 Πληροφοριακό	 Σύστημα	 του	 Γραφείου	 Πρακτικής	

Άσκησης	Α.Π.Θ.).	

2. Σε	 περίπτωση	 επιτυχούς	 ολοκλήρωσης	 και	 προσκόμισης	 από	 τον/την		

φοιτητή/τρια	της	βεβαίωσης	συμμετοχής	στην	πρακτική	άσκηση,	όπως	ορίζεται	

στο	Άρθρο	12,	ο	Επιστημονικός	Υπεύθυνος	ενημερώνει	σχετικά	τη	Γραμματεία	του	

Τμήματος.	

ΑΡΘΡΟ	7ο	

Χρονική	Διάρκεια	

1. Η	 Πρακτική	 Άσκηση	 έχει	 διάρκεια	 τρεις	 μήνες	 πλήρους	 απασχόλησης.	 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	 ειδικότερα	 στους	 μήνες	 Νοέμβριος-Ιανουάριος,	Μάρτιος-Μάϊος,	

Ιούλιος-Σεπτέμβριος	 (με	 περιθώρια	 ελαστικότητας).	 Σε	 κάθε	 περίπτωση	 οι	

περίοδοι	Πρακτικής	Άσκησης	ανακοινώνονται	στην	ιστοσελίδα	του	Τμήματος	και	

στην	ιστοσελίδα	του	Γραφείου	Πρακτικής	Άσκησης	Α.Π.Θ.	στις	αρχές	Οκτωβρίου	

κάθε	έτους.	

3. Ειδικά	για	τις	περιπτώσεις	πρακτικής	άσκησης	που	υπάγονται	στο	Άρθρο	1	παρ.	

4	 εδ.	 (ii),	 η	διάρκεια	 της	άσκησης	μπορεί	 να	παραταθεί	 για	 τρεις	 (3)	 επιπλέον	

μήνες	με	την	εξής	διαδικασία:	

• Ο	 Φορέας	 Υποδοχής	 δηλώνει	 με	 ηλεκτρονικό	 τρόπο	 προς	 το	 Γραφείο	

Πρακτικής	 Άσκησης	 Α.Π.Θ.	 την	 πρόθεσή	 του	 να	 παρατείνει	 την	 Πρακτική	

Άσκηση	 του	 φοιτητή/τριας	 με	 δική	 του	 	 χρηματοδότηση	 τουλάχιστον	 ένα	

μήνα	πριν	τη	λήξη	της	Πρακτικής	Άσκησης.	

• Το	Γραφείο	Πρακτικής	Άσκησης	Α.Π.Θ.	αποστέλλει	ηλεκτρονικά		τη	σύμβαση	

στο	 Φορέα	 Υποδοχής,	 η	 οποία	 περιγράφει	 όλες	 τις	 λεπτομέρειες	 της	

Πρακτικής	 Άσκησης	 προκειμένου	 να	 υπογραφεί	 σε	 τρία	 (3)	 αντίγραφα	 με	

πρωτότυπες	υπογραφές.	
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• Ο	 Φορέας	 Υποδοχής	 αποστέλλει	 τα	 τρία	 (3)	 πρωτότυπα	 αντίγραφα	 της	

σύμβασης	προκειμένου	να	υπογραφούν	και	από	τα	συμβαλλόμενα	μέρη	του	

Α.Π.Θ.	Η	σύμβαση	αυτή	αποτελεί	και	το	αποδεικτικό	στοιχείο	σε	περίπτωση	

ελέγχου	από	το	ΙΚΑ.	

• Ο	 Φορέας	 Υποδοχής	 οφείλει	 στο	 τέλος	 κάθε	 ημερολογιακού	 μήνα,	

(ανεξάρτητα	 από	 το	 πότε	 ξεκίνησε	 την	 Πρακτική	 του/της	 Άσκηση	 ο/η	

φοιτητής/τρια)	να	καταβάλλει	στο	λογαριασμό	του	ΕΛΚΕ	Α.Π.Θ.	την	μηνιαία	

αμοιβή	 για	 την	 Πρακτική	 Άσκηση,	 έτσι	 ώστε	 να	 γίνουν	 οι	 απαραίτητες	

ενέργειες	 για	 την	 πληρωμή	 των	 ασφαλιστικών	 εισφορών	 του/της	

φοιτητή/τριας.	Με	την	κατάθεση	του	ποσού,	το	λογιστήριο	του	ΕΛΚΕ	Α.Π.Θ.	

αποστέλλει	 στο	 Φορέα	 Υποδοχής	 το	 εξοφλητικό	 τιμολόγιο	 παροχής	

υπηρεσιών.	

4. Ειδικά	για	τις	περιπτώσεις	πρακτικής	άσκησης	που	υπάγονται	στο	Άρθρο	1	παρ.	4	

εδ.	(iii)	και	για	τις	οποίες	η	διαδικασία	ανακοίνωσης	θέσεων	πρακτικής,	υποβολής	

υποψηφιοτήτων,	 επιλογής	 φοιτητή/τριας	 και	 αμοιβής	 διεξάγεται	 αποκλειστικά	

και	μόνο	από	το	Φορέα	Υποδοχής,	τότε	κατ’	εξαίρεση	της	παρ.	1	του	παρόντος	

Άρθρου	η	πρακτική	άσκηση	μπορεί	να	έχει	διάρκεια	έως	δώδεκα	(12)	μήνες	χωρίς	

δυνατότητα	παράτασης.		

		

ΑΡΘΡΟ	8ο	

Σύμβαση	

1. Ειδικά	για	τις	περιπτώσεις	πρακτικής	άσκησης	που	υπάγονται	στο	Άρθρο	1	παρ.	4	

εδ.	(i)	και	(ii),	κάθε	φοιτητής/τρια	με	την	έναρξη	της	Πρακτικής	του/της	Άσκησης	

υπογράφει	στο	Γραφείο	Πρακτικής	Άσκησης	Α.Π.Θ.	σύμβαση	με	τον	ΕΛΚΕ	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.		

2. Για	 τις	 υπόλοιπες	 περιπτώσεις	 πρακτικής	 άσκησης	 του	 Άρθρου	 1	 παρ.	 4,	 κάθε	

φοιτητής/τρια	 με	 την	 έναρξη	 της	 Πρακτικής	 του/της	 Άσκησης	 υπογράφει	 στο	

Γραφείο	Πρακτικής	Άσκησης	Α.Π.Θ.	σύμβαση	με	τον	Φορέα	που	θα	έχει	το	ρόλο	
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του	εργοδότη	κατά	τη	διάρκεια	της	Πρακτικής	Άσκησης	και	προσκομίζει	αντίγραφο	

αυτής	στον	Επιστημονικό	Υπεύθυνο.	

 

ΑΡΘΡΟ	9ο	

Ασφάλιση	

1. Ειδικά	για	τις	περιπτώσεις	πρακτικής	άσκησης	που	υπάγονται	στο	Άρθρο	1	παρ.	4	

εδ.	 (i)	 και	 (ii),	 ο	 ΕΛΚΕ	ΑΠΘ	είναι	 ο	υπόχρεος	 των	ασφαλιστικών	 εισφορών.	Δεν	

απαιτείται	 από	 το	Φορέα	 Υποδοχής	 η	 δήλωση	 του/της	 φοιτητή/τριας	 στο	 ΙΚΑ,	

αλλά	οφείλει	να	τον/την	δηλώσει	στο	ΠΣ	ΕΡΓΑΝΗ	πριν	την	έναρξη	της	Πρακτικής	

Άσκησης	και	μετά	τη	λήξη	αυτής.	

2. Για	 τις	 υπόλοιπες	 περιπτώσεις	 πρακτικής	 άσκησης	 του	 Άρθρου	 1	 παρ.4,	 ο/η	

φοιτητής/τρια	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 Πρακτικής	 Άσκησης	 ασφαλίζεται	 από	 τον	

εργοδότη	 σύμφωνα	 με	 τους	 κανόνες	 της	 εργατικής	 νομοθεσίας.	 Σε	 κάθε	

περίπτωση,	 θα	 πρέπει	 να	 αποδεικνύεται	 η	 ασφάλιση	 έναντι	 εργατικού	

ατυχήματος	.			

 

ΑΡΘΡΟ	10ο	

Άδειες		

1. Ο/Η	 ασκούμενος/η	 δικαιούται	 να	 απουσιάζει	 μία	 ημέρα	 ανά	 μήνα	 κατά	 τη	

διάρκεια	της	Πρακτικής	του/της	Άσκησης.	Οι	ημέρες	απουσίας	μπορεί	να	αφορούν	

λόγους	υγείας,	εκπαιδευτικές	υποχρεώσεις	(π.χ.	εξετάσεις).		

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

είτε	συνολικά.	

3. Ο/Η	ασκούμενος/η	 θα	πρέπει	 να	 ενημερώνει	 για	 την	απουσία	 του/της	 δύο	 (2)	

ημέρες	νωρίτερα	το	Φορέα	Υποδοχής,	καθώς	και	το	Γραφείο	Πρακτικής	Άσκησης	

ΑΠΘ		για	τις	περιπτώσεις	πρακτικής	άσκησης	που	υπάγονται	στο	Άρθρο	1	παρ.	4	

εδ.	(i)	και	(ii).	

4. Στις	 περιπτώσεις	 που	 παρατηρούνται	 αδικαιολόγητες	 απουσίες,	 η	 άσκηση	

διακόπτεται	με	απόφαση	του	Επιστημονικού	Υπευθύνου.		
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ΑΡΘΡΟ	11ο	

Αμοιβή	

Η	μικτή	αμοιβή	του/της	φοιτητή/τριας	(καθαρή	αμοιβή	και	ασφάλιση)	και	ο	τρόπος	

πληρωμής	καθορίζονται	από	το	εκάστοτε	Επιχειρησιακό	Πρόγραμμα	ή	τον	εργοδότη.	

		

ΑΡΘΡΟ	12ο	

Βεβαίωση	συμμετοχής	

Στο	 τέλος	 της	 Πρακτικής	 Άσκησης	 ο/η	 κάθε	 ασκούμενος/η	 προσκομίζει	 στον	

Επιστημονικά	 Υπεύθυνο	 βεβαίωση	 συμμετοχής	 στην	 Πρακτική	 Άσκηση	 από	 τον	

εργοδότη	ή	από	τον	φορέα	που	ορίζεται	στο	σχετικό	Επιχειρησιακό	Πρόγραμμα.		

	

ΑΡΘΡΟ	13ο		

Τροποποιήσεις	του	κανονισμού	

Οι	διατάξεις	του	παρόντος	κανονισμού	εκπόνησης	της	πρακτικής	άσκησης,	μπορούν	

να	 τροποποιηθούν	 με	 απόφαση	 της	 Συνέλευσης	 	 του	 Τμήματος	 Μηχανολόγων	

Μηχανικών	 του	 Α.Π.Θ.	 κατόπιν	 τεκμηριωμένης	 εισήγησης	 του	 Επιστημονικού	

Υπευθύνου.	


