
Πρακτική Άσκηση                
Φοιτητών 

Ιδρυματικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. 
Αθανάσιος Σφουγγάρης 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 



Ταυτότητα Πρακτικής Άσκησης στο ΤΠΜ 
 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καλλιόγλου Πολυξένη 
 Διοικητική Υπεύθυνη:   Στελίνα Τσιάντου 
 Στοιχεία επικοινωνίας:  

☎ 2421006381 
@ praktiki.civ @uth.gr  
Site: www.pa.uth.gr  
FB: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
Διεύθυνση: Γιαννιτσών & Λαχανά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα 

 
 Ημέρες & ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας  

Δευτέρα – Παρασκευή: 09.00 – 15.00  
 Ημέρες & ώρες κατάθεσης εγγράφων       
     Δευτέρα –Πέμπτη: 10.00 – 15.00  



Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 
Φοιτητών:  

 είναι επιδοτούμενο πρόγραμμα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2017 – 2020), 

 

 η διάρκεια της ορίζεται σε 8  συνεχόμενες εβδομάδες (2 μήνες), 

 

 δύναται να πραγματοποιηθεί σε φορείς της επιλογής σας, ΚΥΡΙΩΣ σε 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ και κάποιες θέσεις σε δημόσιους, 

 

 και η αμοιβή της είναι 100€/μήνα (συνεπώς 200€) ( ακολουθεί 
αμήχανη σιωπή). 



Προϋποθέσεις Πρακτικής Άσκησης 
ΤΠΜ 

Βάσει της θεσμοθέτησης του Τμήματος, ισχύουν τα ακόλουθα: 
 
 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ! 
 Να είναι ΕΝΕΡΓΟΣ φοιτητής, να  έχει  γραφτεί στο 8ο εξάμηνο_και να 

έχει 120 ECTS 
 Είναι ΔΙΜΗΝΗ, και το επιτρεπόμενο διαστήμα είναι: 
     1 Ιούλιου–  31 Αύγουστου 

SOS: 
 Στην περίπτωση που ο αριθμός των ασκούμενων είναι περιορισμένος, 

με βάση τη  χρηματοδότηση του Προγράμματος εφαρμόζεται ο εξής 
αλγόριθμος «μοριοδότησης», βάσει του οποίου ο/η υποψήφιος(-α) 
είναι σε θέση να υπολογίζει τη μοριοδότηση του είναι ο παρακάτω: 
 

• «(ECTS επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων έως την ημερομηνία 
υποβολής αίτησης) x  10 x ( Μέσο Όρο Βαθμολογίας επιτυχώς 
εξετασθέντων μαθημάτων) / (Συνολικό αριθμό ECTS του 
Προγράμματος Σπουδών)» 

 
 Αμοιβόμενη Πρακτική Άσκηση δεν κάνουν οι: δημόσιοι υπάλληλοι,  

ένστολοι  και όσοι έχουν εξαρτημένη εργασία. 





Στάδια Πρακτικής Άσκησης  
 1ο Στάδιο:  

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ_ Είσοδος στο www.pa.uth.gr με τα στοιχεία του Ευδόξου & ηλεκτρονική 
συμπλήρωση της «Αίτηση – Εγγραφή» από το μενού «Φοιτητές». 

 

 2ο Στάδιο:  

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ & ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 
(Συγκρότημα. Τσαλαπάτα): 

 2 φωτοτυπίες της Ταυτότητας  

 2 φωτοτυπίες Ασφαλιστικής Ικανότητας https://apps.ika.gr/eInsEligibility/  

Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΜΚΑ (www.amka.gr) (2 φορές)+ A.M.A – IKA (με την ταυτότητα μου στο ΙΚΑ) (2 φορές) 
+ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ από το αντίστοιχο ταμείο (1φορά). Σε περίπτωση 
ανασφάλιστου/στης (έως 24 ετών) βεβαίωση από μας ότι υπάγεται στον Νόμο 4368/2016 (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)  

 2  φωτοτυπίες Βεβαίωσης Απόδοσης ΑΦΜ από την Εφορία 
 να γνωρίζετε σε ποια ΔΟΥ ανήκετε. 

 1 φωτοτυπία αναλυτικής βαθμολογίας 

 2 φωτοτυπίες IBAN οποιασδήποτε τράπεζας, αρκεί  ο λογαριασμός σας να είναι   α) 
ΑΤΟΜΙΚΟΣ ή β) να είστε το ΠΡΩΤΟ ΟΝΟΜΑ.  

  Υπεύθυνη Δήλωση για Καθεστώς Εργασίας( http://bit.ly/2Fg2kx7)  

https://apps.ika.gr/eInsEligibility/
http://bit.ly/2Fg2kx7
http://bit.ly/2Fg2kx7


https://apps.ika.gr/eInsEligibility/ 

https://apps.ika.gr/eInsEligibility/


Στάδια Πρακτικής Άσκησης  

 3ο Στάδιο: Περίοδος αξιολόγησης και ενστάσεων 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης 
η λίστα με τους επιτυχόντες.  

 

 4ο Στάδιο: (ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ με το που καταθέτω τα έντυπα -2ο στάδιο) 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΡΕΑ_ Αναζήτηση και επικοινωνία-συμφωνία με τον φορέα:  Είσοδος με 
τα στοιχεία του Ευδόξου στο www.atlas.grnet.gr και αναζήτηση. Μπορεί, ο φορέας 
που επιθυμείτε, να μην είναι στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΤΛΑΣ. Τον ενημερώνετε 
πως πρέπει να κάνει Εγγραφή και έπειτα Δημιουργία Θέσης και Δημοσίευσή της.  

Φορείς που δεν υπάρχουν και δεν επιθυμούν την εγγραφή τους στον ΑΤΛΑ, δεν θα 
συνεργαστούν με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.  

Φορείς που ανήκουν σε συγγενικά πρόσωπα των ασκούμενων κρίνονται 
ακατάλληλοι για δεοντολογικούς λόγους. 

 

 5ο Στάδιο:  

ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ_ Είσοδος στο www.pa.uth.gr & ηλεκτρονική συμπλήρωση της 
«Καρτέλα Πρακτικής» από το μενού «Φοιτητές». Συμπληρώνω τη φόρμα και 
προσθέτω  εκεί τον κωδικό θέσης (6ΨΗΦΙΟ).ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΔΏ ΜΗ ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ 







Στάδια Πρακτικής Άσκησης  
 6ο Στάδιο:   

ΣΥΜΒΑΣΗ _ ηλεκτρονική της αποστολή στο μέιλ σας με αναλυτικές οδηγίες 
εκτύπωσης και συμπλήρωσης.  

 

 7ο Στάδιο:  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ(4)_Επιστροφή των 4 αντίτυπων της Σύμβασης στο 
Γρ. Πρακτικής Άσκησης  (  ήδη με υπογραφή και σφραγίδα του Φορέα μου 
και τη δική μου) προκειμένου να υπογραφεί  τέλος και από τον  

a) Επιστημονικό Υπεύθυνο, και   

β)Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών που είναι η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ υπογραφή που 
θα μπει στη Σύμβαση καθώς είναι ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ σας  & έπειτα 
συμπληρώνω ηλεκτρονικά το  ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ( Είσοδος στο 
www.pa.uth.gr  )  

 8ο Στάδιο:  

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ_ της  δίμηνης Πρακτικής Άσκησης.  
 9ο Στάδιο:  

ΕΝΤΥΠΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ_14 ημέρες πριν την ολοκλήρωση της Πρακτικής 
σας Άσκηση θα σας σταλεί μέιλ με τα έγγραφα  ολοκλήρωσης που 
απαιτούνται προκειμένου να οδηγηθείτε στη φάση της πληρωμής.  

 

 

 



ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 ΑΤΛΑΣ (ΔΕΝ ΤΟ διαχειρίζεται το Γραφείο Π.Α) 

 

 ΑΚΥΡΩΣΗ   ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (sos ,πριν υπογραφούν οι Συμβάσεις) 

 

 ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (επιβάρυνση του φοιτητή) 

 

 ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ/ ΣΤΑΔΙΑ 



ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΜΑΙ : 
 
Γιώργος Εφραιμίδης   (Γεωτεχνική Κατεύθυνση) 
 
Ολυμπία Παναγούλη   (Δομοστατική Κατεύθυνση) 
 
Παντελής Κοπελιάς  (Συγκοινωνιακή Κατεύθυνση) 
 
Βασιλική Κατσαρδή, (Υδραυλική Κατεύθυνση) 
 



ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ SOS 

Παρασκευή 09.03.2018 
ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ  ηλεκτρονικά ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΧΩ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΟΥ (ΣΤΑΔΙΟ 1+2) στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 
 
Δευτέρα 12.03.2018 
ΤΣΕΚΑΡΩ  ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, 
Για την υποβολή τυχόν ενστάσεων (μέσω πλατφόρμας στο pa.uth.gr) δίνεται περιθώριο 
πέντε (5) εργάσιμων ημερών αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 
 
 Δευτέρα 19.03.2018 
ΤΕΛΟΣ ΕΝΣΤΑΝΣΕΩΝ (ΣΤΑΔΙΟ 3) 
 
Από 20.03.2018 & μέχρι να μου ανακοινωθεί η τελική προθεσμία 
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΩ ΤΟ 4ο ΚΑΙ 5ο ΣΤΑΔΙΟ = Έχω βρει Φορέα 
Υποδοχής & Υποβάλω ηλεκτρονικά στο pa.uth.gr την  ΚΑΡΤΕΛΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (ΣΤΑΔΙΟ 4+5) μου. 
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