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Άρθρο 1. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση
Φοιτητών Α.Π.Θ.»
Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» μετά 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 Γεωλογίας υλοποιείται από το 2003 και εντάσσεται στο Πρόγραμμα
«Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.»

Άρθρο 2. Ορισμός της Πρακτικής Άσκησης
1. Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μάθημα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Γεωλογίας Α.Π.Θ. (απόφαση ΓΣ: 272/12.10.2011). 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 Γεωλογίας.
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.

Άρθρο 3. Οφέλη Φοιτητών/τριών από τη 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.
• 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.

Άρθρο 4. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα
1. Στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μπορούν να συμμετέχουν μόνο
προπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες του Τμήματος Γεωλογίας, οι οποίοι βρίσκονται
στο ΣΤ’ εξάμηνο και άνω, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλογής που έχει θέσει το
Τμήμα.
2. Τα κριτήρια επιλογής για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης
είναι ο αριθμός (M) των μορίων που προκύπτει από τον αλγόριθμο:
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Μ = Μ.Ο. Βαθμολογίας *5 + (Χ/236)*50
όπου Χ είναι ο αριθμός ECTS των επιτυχώς ολοκληρωμένων μαθημάτων (απόφαση
ΓΣ: 471/17.03.2017).
3. 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 φοιτητών/τριών – Επιλογή – Ενστάσεις
Η επιλογή των φοιτητών/τριών πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης
του Τμήματος (απόφαση ΓΣ: 501/24.11.2017), 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 τριμελή επιτροπή ενστάσεων για την Πρακτική Άσκηση που έχει
ορίσει το Τμήμα (απόφαση ΓΣ: 501/24.11.2017)

Άρθρο 6. Υποχρεώσεις φοιτητών/τριών για τη 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.» τεχνική έκθεση.

Άρθρο 7. Διάρκεια, ωράριο και Περίοδοι Πρακτικής Άσκησης
1. Η Πρακτική Άσκηση έχει διάρκεια δύο (2) 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 πιο συγκεκριμένα συνήθως του μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο, Μάρτιο
– Απρίλιο και Ιούλιο – Αύγουστο.
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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/τριών 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 (π.χ. γονείς, θείοι, κλπ).

Άρθρο 9. Σύμβαση
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. Ασφάλιση
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.
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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. 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 φοιτητής
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 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.

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.
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Άρθρο 13. 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 τη σύμβασή του/της και μία
βεβαίωση συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
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