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Άρθρο1 . Γενικά 

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) είναι μια θεσμοθετημένη εκπαιδευτική διαδικασία που αφορά τους 

προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και αποσκοπεί στην 

πρώτη επαφή των φοιτητών του με ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον. Τα οφέλη είναι 

πολλά και σημαντικά, για τους φοιτητές που (α) συσχετίζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους 

με το αντικείμενο μηχανικού περιβάλλοντος έτσι όπως εφαρμόζεται σε διάφορους 

επαγγελματικούς χώρους, (β) αποκτούν νέες ή εμπεδώνουν γνώσεις στο πεδίο της 

μηχανικής περιβάλλοντος, (γ) γίνονται μέρος ενός συνόλου εργαζομένων με συγκεκριμένη 

ιεραρχία και ρόλους, (δ) γίνονται γνωστοί κι εκτιμώνται από πιθανούς μελλοντικούς 

εργοδότες τους και (ε) αποκτούν μεγαλύτερη συνείδηση της αξίας του αντικειμένου των 

σπουδών τους.  Επίσης, το Τμήμα και το ΔΠΘ γίνονται γνωστά στον εργασιακό χώρο και την 

κοινωνία μέσω των φοιτητών του που είναι φιλομαθείς, εργατικοί, πρόθυμοι και αποτελούν 

τους καλύτερους πρέσβεις του έργου που επιτελείται. 

 

Η ΠΑ του Τμήματος εντάσσεται στο Πρόγραμμα της ΠΑ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 

Θράκης (Δ.Π.Θ.) που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 και 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.). Ο παρών κανονισμός 

ακολουθεί τον κανονισμό της ΠΑ του ΔΠΘ (https://praktiki.duth.gr/wp-

content/uploads/2020/01/kanonismos-ths-prakshs.pdf) και ορίζει τους ειδικούς όρους που 

ισχύουν για το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. 

 

Άρθρο 2. . Ένταξη της ΠΑ 

 

Η ΠΑ είναι εντεταμένη στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος από το 2013-2014 στο 4ο 

έτος, είναι προαιρετική για τη λήψη του πτυχίου, ενώ μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή της, οι 

φοιτητές λαμβάνουν 10 πιστωτικές μονάδες χωρίς να βαθμολογούνται. Η περίοδος 

υλοποίησης της ΠΑ  είναι από 1 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου κάθε ακαδημαϊκού έτους. 

 

Άρθρο 3. Επιτροπές. 

Το Τμήμα ορίζει  

• ένα Επιστημονικά Υπεύθυνο (ΕΥ) της ΠΑ που είναι αρμόδιος για την εποπτεία, την 

καθοδήγηση και την αντιμετώπιση κάθε είδους κωλύματος καθ’ όλη τη διάρκεια της 

εκπόνησης της ΠΑ των φοιτητών, τη διεκπεραίωση των απαιτούμενων διαδικασιών για 

τη συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα, την επικοινωνία με τους φοιτητές, τους 

φορείς απασχόλησης, και το γραφείο της ΠΑ,  

• μία Επιτροπή Αξιολόγησης (EA), που αποτελείται από τρία μέλη, ένα από τα οποία είναι 

ο ΕΥ, με σαφή υποχρέωση να αξιολογεί τις αιτήσεις των φοιτητών και να κοινοποιεί την 

κατάταξή τους βάσει της μοριοδότησής τους, στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του 

γραφείου ΠΑ εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και την ίση μεταχείριση 

όλων των υποψηφίων, τηρώντας παράλληλα τις απαιτήσεις προστασίας προσωπικών 

δεδομένων. Ως μέλη της EA μπορούν να οριστούν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος καθώς και 
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ΕΕΠ και ΕΙΔΙΠ υπό την προϋπόθεση ότι συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση και 

διδάσκουν στο Τμήμα,  

• μία Επιτροπή Ενστάσεων (EE), η οποία είναι υπεύθυνη για να διαχειρίζεται ενστάσεις 

που θα μπορούν να υποβάλλονται από τους φοιτητές μετά τη δημοσίευση της 

προσωρινής κατάταξής τους σε διάστημα εντός του εύλογου χρονικού διαστήματος των 

πέντε (5) εργάσιμων ημερών, διαδικασία που εγγυάται την ομαλή και δίκαιη επιλογή 

των υποψήφιων. 

 

 

Άρθρο 4: Κριτήρια επιλογής των ασκούμενων 

(α) Κριτήρια εισαγωγής,  

• Δικαίωμα συμμετοχής στην ΠΑ έχουν όσοι φοιτητές υποβάλλουν  

εμπρόθεσμα την αίτηση συμμετοχής τους. Το κριτήριο αυτό δε 

μοριοδοτείται. 

(β) Έτος φοίτησης (ΕΦ) 

• Οι φοιτητές του τέταρτου έτους προηγούνται έναντι άλλων φοιτητών και 

λαμβάνουν 10 μόρια.  

(γ) Βαθμολογία (Β)  

• Λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος βαθμών υπολογισμένος στο σύνολο των 

μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει μέχρι το εξάμηνο που καταθέτουν την 

αίτηση της συμμετοχής τους στην ΠΑ. Για τους φοιτητές του 4ου έτους που 

έχουν ολοκληρώσει και το 7ο εξάμηνο, το σύνολο των μαθημάτων είναι 43, 

ενώ για τους τελειόφοιτους που έχουν ολοκληρώσει και το 9ο εξάμηνο, το 

σύνολο των μαθημάτων είναι 56. 

(δ) Μοριοδότηση 

• Υπολογίζεται από το άθροισμα των μορίων για το έτος φοίτησης και τη 

βαθμολογία: ΕΦ+Β 

(ε)Κατάταξη 

• Οι φοιτητές κατατάσσονται με βάση τα μόριά τους κι εφόσον πληρούνται τα 

κριτήρια εισαγωγής 

 

Άρθρο 5. Διαδικασία Εφαρμογής Πρακτικής Άσκησης  

 

(α) Η ενημέρωση των φοιτητών για την ΠΑ πραγματοποιείται κατά το 1ο δεκαήμερο του 

Δεκεμβρίου από τον ΕΥ.  

• Μέσω του μαθήματος στο eclass και της ιστοσελίδας του Τμήματος, 

ανακοινώνεται η ημερομηνία και ώρα της συνάντησης του ΕΥ με τους 

ενδιαφερόμενους φοιτητές. 

• Μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος και του γραφείου ΠΑ ανακοινώνεται η 

προθεσμία υποβολής των αιτήσεων που τοποθετείται το τελευταίο 

δεκαήμερο του Μαρτίου, και το πλήθος των θέσεων. 

(β) Οι αιτήσεις των φοιτητών λαμβάνουν κωδικό αριθμό αυτόματα με την ηλεκτρονική 

υποβολή της αίτησής τους και ο αριθμός αυτός γνωστοποιείται στους φοιτητές με email. 



(γ) Μετά τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων των φοιτητών ο ΕΥ λαμβάνει το αρχείο 

του συνόλου των αιτήσεων, στις οποίες εμφανίζεται και ο κωδικός αριθμός αίτησης.  

(δ) Η ΕΑ κατατάσσει τους φοιτητές που υπέβαλαν εμπρόθεσμα την αίτηση 

μοριοδοτώντας τον καθένα σύμφωνα με τον αλγόριθμο που αναφέρεται στο άρθρο 4, 

παράγραφος 4 σε προσωρινό πίνακα.  

(ε) Ο προσωρινός πίνακας δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του 

γραφείου ΠΑ, με αναφορά στον κωδικό αίτησης που είναι γνωστός στον φοιτητή που 

υπέβαλε την αίτηση και χωρίς να αποκαλύπτονται τα προσωπικά του δεδομένα.  

(στ) Δίνεται προθεσμία 5 εργάσιμων ημερών για ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων της 

προσωρινής κατάταξης. Μετά τη λήξη των ενστάσεων, και αφού αποφανθεί η ΕΕ, 

αναρτώνται τα οριστικά αποτελέσματα και ανακοινώνονται σε όλα τα μέσα του 

Τμήματος και στο γραφείο ΠΑ (πάντα τηρώντας τις διαδικασίες προστασίας 

προσωπικών δεδομένων).  

 

Άρθρο 6 Επιλογή Φορέα Υποδοχής  

 

Μετά τη δημοσίευση του πίνακα των οριστικών αποτελεσμάτων ξεκινά η διαδικασία 

αντιστοίχισης των φοιτητών με τους Φορείς Υποδοχής (ΦΥ) από τον ΕΥ.  

(α) Οι ΦΥ μπορεί να είναι στην Ελλάδα ή την Κύπρο.  

(β) Οι ΦΥ μπορεί να ανήκουν στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα της χώρας, με 

προτεραιότητα στον ιδιωτικό τομέα λόγω προϋποθέσεων ΕΣΠΑ. Απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι, από την 1η Απριλίου 2014 (http://bit.ly/2BPvaCd), οι 

συνεργαζόμενοι φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στη βάση δεδομένων ΑΤΛΑΣ 

(https://atlas.grnet.gr/) μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει 

τους φορείς που παρέχουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης με όλα τα Ακαδημαϊκά 

Ιδρύματα της Επικράτειας, δημιουργώντας μία ενιαία βάση θέσεων ΠΑ οι οποίες 

είναι διαθέσιμες προς επιλογή στα Ιδρύματα.  

(γ) Οι ΦΥ οφείλουν να εμφανίζουν συνάφεια του αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο 

των σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος.  

(δ) Ως ΦΥ της ΠΑ δεν μπορεί να είναι το ίδιο το ίδρυμα. Σε περίπτωση που ο φοιτητής 

χρειάζεται να κάνει ΠΑ σε εργαστήριο, αυτό θα πρέπει να ανήκει σε διαφορετικό 

Πανεπιστήμιο από το ΔΠΘ.  

(ε) Ως ΦΥ δεν μπορεί να είναι επιχείρηση που ανήκει σε συγγενή του φοιτητή (από β΄ 

βαθμό και άνω σε ευθεία γραμμή, πλάγια γραμμή και εξ αγχιστείας καθώς επίσης να 

μην υπάρχει και συζυγική σχέση με τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα). 

(στ) Ο επόπτης του ΦΥ δεν μπορεί να είναι συγγενής του φοιτητή (από β΄ βαθμό και άνω 

σε ευθεία γραμμή, πλάγια γραμμή και εξ αγχιστείας). Τέλος οι φοιτητές θα πρέπει να 

γνωρίζουν ότι αν διαπιστωθεί συγγένεια σύμφωνα με τα παραπάνω, η δαπάνη για 

την αποζημίωσή τους, κρίνεται μη επιλέξιμη και θα κληθούν να επιστρέψουν το ποσό 

της αποζημίωσής τους στο σύνολό της. Η κάλυψη των ανωτέρω κριτηρίων 

διαπιστώνεται, με μέριμνα του ΕΥ  

(ζ) Οι φοιτητές προτείνουν το ΦΥ που τους ενδιαφέρει από τη βάση δεδομένων «ΑΤΛΑΣ» 

κι επικοινωνούν μαζί του προκειμένου να δημιουργηθεί μια θέση απασχόλησης. 



Υπάρχει η δυνατότητα της ανεύρεσης νέου φορέα από τον φοιτητή ή τον ΕΥ και στην 

περίπτωση αυτή απαιτείται η εγγραφή του φορέα στη βάση δεδομένων «ΑΤΛΑΣ»  

(η) Οι φοιτητές που επιθυμούν να μην συμμετέχουν στην ΠΑ μετά την επιλογή τους, 

πρέπει να καταθέτουν έγγραφη παραίτηση στον ΕΥ, και να παίρνει τη θέση τους ο 

επόμενος στη σειρά τελικής κατάταξης. 

(θ) Με βάση την επιλογή του ΦΥ, καταρτίζεται η ονομαστική κατάταξη των φοιτητών κι 

εγκρίνεται η συμμετοχή τους στην ΠΑ, ενώ τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ, προκειμένου να είναι δυνατή η σύναψη συμβάσεων. Οι φοιτητές είναι 

υποχρεωμένοι να υποβάλουν όλα τα συμπληρωματικά έγγραφα που ζητούνται από 

τον οδηγό της ΠΑ, προκειμένου να είναι δυνατή η συμπλήρωση της ονομαστικής 

κατάταξης. 

 

Άρθρο 7. Εκπόνηση της ΠΑ 

(α) Οι ασκούμενοι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν απογραφικό δελτίο 

εισόδου και εξόδου κατά την έναρξη και την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.  

(β) Οι ασκούμενοι φοιτητές πρέπει να τηρούν το πλήρες ωράριο εργασίας των 

εργαζομένων αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου που απασχολούνται στον φορέα 

που υλοποιούν ΠΑ. Η Πράξη «Πρακτική Άσκηση φοιτητών του ΔΠΘ», δεν προβλέπει 

τη δυνατότητα χορήγησης αδειών των ασκούμενων φοιτητών. 

(γ) Οι φοιτητές ασφαλίζονται κάθε μήνα για το 1% του ασφαλίστρου που αντιστοιχεί στην 

κατώτερη κλάση και πρόκειται για ασφάλιση έναντι εργατικού ατυχήματος. Οι 

φοιτητές, με τη συμμετοχή τους στην ΠΑ, δε χάνουν το δικαίωμα ασφάλισης ως 

άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι (από τους γονείς τους), ούτε απαλλάσσονται από 

εισφορές ως άμεσα ασφαλισμένοι/ες στη δική τους ασφάλεια. Το 1% του 

ασφαλίστρου αντιστοιχεί σε 10,11 € μηνιαίως, το οποίο υπολογίζεται, βάσει νόμου, 

επί του τεκμαρτού ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη (δηλαδή επί του μηνιαίου 

ποσού 1.011,00 €). Το ποσό επί του οποίου υπολογίζεται η εισφορά υπέρ ΙΚΑ είναι 

διαφορετικό από το ποσό που αντιστοιχεί στη σύμβαση των ασκούμενων. 

(δ) Η ΠΑ ολοκληρώνεται με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών προς τον ΕΥ 

που προωθούνται στη γραφείο ΠΑ. 

 

Άρθρο 8. Αμοιβή 

Η πληρωμή των ασκούμενων γίνεται εφάπαξ με το πέρας της ΠΑ, μετά τον έλεγχο 

ολοκλήρωσης όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Πράξη. Το χρηματικό ποσό 

ορίζεται κεντρικά από το Ίδρυμα και ενιαία για όλα τα Τμήματα του Δ.Π.Θ. Το ύψος της 

αμοιβής υπολογίζεται αναλόγως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και της εκτίμησης του 

αριθμού των φοιτητών που θα συμμετάσχουν σε αυτή. Η πληρωμή γίνεται με κατάθεση στον 

Τραπεζικό Λογαριασμό που έχει δηλώσει ο φοιτητής. 

 

Άρθρο 9  

Ο παρών κανονισμός προσαρμόζεται κάθε φορά στον κανονισμό της ΠΑ του Δ.Π.Θ. ο οποίος 

μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τις διατάξεις τις κείμενης νομοθεσίας και του εκάστοτε 

επιχειρησιακού προγράμματος. Αναπόσπαστα μέρη του παρόντος κανονισμού αποτελούν 



τα Παραρτήματα Ι "Οδηγός Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών" και ΙΙ "Αναλυτικός Οδηγός 

Διαδικασίας στο πλαίσιο της Πράξης Πρακτική Άσκηση φοιτητών του Δ.Π.Θ" 


