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Τρόποι Πρακτικής Άσκησης

1) Μέσω ΕΣΠΑ: χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα.

2) Εκτός ΕΣΠΑ: με χρηματοδότηση από το Φορέα Υποδοχής.



ΕΣΠΑ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



 Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
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».

ΕΣΠΑ - Γενικές Πληροφορίες 



Άσκηση φοιτητών/τριών για ένα (1) έως τρεις (3) μήνες (η
διάρκεια καθορίζεται ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών του
Τμήματος) σε Ιδιωτικούς και Δημόσιους Φορείς Υποδοχής.

 Το Πρόγραμμα καλύπτει τόσο την αμοιβή των ασκούμενων
φοιτητών/τριών όσο και την ασφαλιστική τους εισφορά
μηνιαίως (10,11 €), έναντι εργατικού ατυχήματος.

Ο Φορέας Υποδοχής δεν έχει καμία οικονομική και
ασφαλιστική υποχρέωση απέναντι στο/στη φοιτητή/τρια.
Καμία σχέση εργασίας μεταξύ των φοιτητών/τριών και των
Φορέων Υποδοχής. Εργοδότης των φοιτητών/τριών είναι η
Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.

ΕΣΠΑ - Γενικές Πληροφορίες 



Εγγραφή στο ΠΣ «ΑΤΛΑΣ» atlas.grnet.gr
Εισαγωγή Θέσεων Πρακτικής Άσκησης μέσω του

Πληροφοριακού Συστήματος «ΑΤΛΑΣ».

ΕΣΠΑ - Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για 
Συμμετοχή  στο Πρόγραμμα ΠΑ



 Απλή διαδικασία.
 Η εγγραφή γίνεται εφάπαξ.
 Η πιστοποίηση απαιτεί 2 -3 ημέρες.
 Η εισαγωγή θέσεων απαιτεί 5 λεπτά.
Παροχή βοήθειας τόσο από το προσωπικό του

συστήματος «ΑΤΛΑΣ» (τηλεφωνικά ή με το
εγχειρίδιο χρήσης) όσο και από το Γραφείο
Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ.

ΕΣΠΑ - Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για 
Συμμετοχή  στο Πρόγραμμα ΠΑ



ΤΕΦΑΑ Σερρών: 3 κύκλοι Πρακτικής Άσκησης:
- Δεκέμβριος 2019- Φεβρουάριος 2020 (δήλωση

στο ΠΣ ΑΤΛΑΣ έως 28/10/2019)
- Μάρτιος - Μάιος 2020 (δήλωση στο ΠΣ ΑΤΛΑΣ

έως 27/1/2020)
- Ιούνιος - Αύγουστος 2020 (δήλωση στο ΠΣ

ΑΤΛΑΣ έως 27/4/2020)

ΕΣΠΑ - Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για 
Συμμετοχή  στο Πρόγραμμα ΠΑ



Να τοποθετήσει τον/την ασκούμενο/η φοιτητή/τρια σε θέση
ΠΑ στον τομέα που έχει δηλώσει στην καταχώρηση της θέσης
στο ΠΣ «ΑΤΛΑΣ» και σχετικού αντικειμένου με το αντικείμενο
σπουδών του/της φοιτητή/τριας.

 Να εξασφαλίσει χώρο εργασίας και να αναθέσει καθήκοντα
στους ασκούμενους με βάση το αντικείμενο σπουδών τους.

ΕΣΠΑ - Υποχρεώσεις Φορέων Υποδοχής



Να αναθέσει σε ένα στέλεχός του την επίβλεψη του/της
ασκούμενου/ης φοιτητή/τριας, ο οποίος θα πρέπει:
• να είναι της ίδιας ή παρόμοιας ειδικότητας με το

αντικείμενο σπουδών του/της φοιτητή/τριας
• να εκπαιδεύσει το/τη φοιτητή/τρια, αφιερώνοντάς του τον

απαιτούμενο χρόνο,
• να επιλύσει τυχόν προβλήματα που προκύπτουν κατά τη

διάρκεια της ΠΑ σε συνεργασία με τον επόπτη καθηγητή
του αντίστοιχου Τμήματος

ΕΣΠΑ - Υποχρεώσεις Φορέων Υποδοχής



Να συμπληρώσει την ηλεκτρονική αξιολόγηση για το
Πρόγραμμα και για τους ασκούμενους με τη λήξη της ΠΑ (θα
αποσταλεί με email από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Α.Π.Θ.) Προσοχή: η ηλεκτρονική αξιολόγηση
πραγματοποιείται μέσω του link που θα αποσταλεί από το
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ και πρέπει να
πραγματοποιηθεί σε άμεσο χρονικό διάστημα.

ΕΣΠΑ - Υποχρεώσεις Φορέων Υποδοχής



 Βάσει της Απ. Αριθμ. 40331/Δ1.13521, ΦΕΚ Β’ 3520/19-09-
2019, Άρθ. 1, §1.2, ο Φορέας Υποδοχής οφείλει να δηλώσει
τον/την εκάστοτε ασκούμενο/η στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ: α) ΠΡΙΝ την
έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, β) META τη λήξη αυτής (η
δήλωση της λήξης γίνεται το αργότερο τέσσερεις (4) ημέρες
από τη λήξη), γ) κατά τη διάρκεια, μόνο εφόσον υπάρχει
κάποια τροποποίηση των όρων της Πρακτικής Άσκησης (π.χ.
ωράριο Πρακτικής Άσκησης).

Σημειώνεται ότι γίνεται προσπάθεια για εξαίρεση της Πρακτικής
Άσκησης ΑΕΙ από τη συγκεκριμένη υποχρέωση.

Ειδική Σημείωση – ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ



 Συγκεκριμένα, θα πρέπει ο Φορέας Υποδοχής να υποβάλλει
το έντυπο Ε3.5 (νέο έντυπο με ισχύ από 1.10.2019)

 Η δήλωση αυτή πραγματοποιείται από το τμήμα
μισθοδοσίας/προσωπικού/λογιστηρίου ή οποιοδήποτε
άτομο από το Φορέας σας είναι υπεύθυνο για τη δήλωση
εργαζομένων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Ειδική Σημείωση – ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ



 Οι φοιτητές/τριες θα δηλώνουν τα στοιχεία τους στους ΦΥ
πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης (λόγοι προστασίας
προσωπικών δεδομένων)

 Τα απαραίτητα στοιχεία για την Πρακτική Άσκηση θα
αποσταλούν στους ΦΥ με email από το Γραφείο Πρακτικής
Άσκησης.

Ειδική Σημείωση – ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ



ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ - Βήματα
Βήμα 1: Είσοδος στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ & Επιλογή Ειδικού 

Εντύπου



ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ - Βήματα
Βήμα 1: Επιλογή Ειδικού Εντύπου

(επιλέγεται ανάλογα με την περίπτωση (έναρξη / διακοπή 
ή λήξη)



ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ - Βήματα
Βήμα 3: Είναι προσυμπληρωμένα τα στοιχεία του ΦΥ με 

βάση το ΑΦΜ του



ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ - Βήματα
Βήμα 4: Ατομικά στοιχεία ασκούμενου – Θα δηλώνονται 

στο ΦΥ από τον ίδιο



ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ - Βήματα
Βήμα 4: Στοιχεία ΠΑ – θα αποστέλλονται από το Γραφείο 

Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ.



ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ - Βήματα
Βήμα 5: Δήλωση Ωραρίου Πρακτικής Άσκησης &  

Επισύναψη Πρωτοκόλλου Συνεργασίας



 Θα πρέπει να αποσταλούν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης:
- 2 Πρωτόκολλα Συνεργασίας με πρωτότυπες υπογραφές και

σφραγίδες
- Αντίγραφο της υποβληθείσας δήλωσης έναρξης της
Πρακτικής Άσκησης του/της φοιτητή/τριας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
(με εμφανές τον αριθμό Πρωτόκολλου και της ημερομηνίας
υποβολής)

- Αντίγραφο της υποβληθείσας δήλωσης λήξης της Πρακτικής
Άσκησης του/της φοιτητή/τριας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (με εμφανές
τον αριθμό Πρωτόκολλου και της ημερομηνίας υποβολής)

- Εάν υπάρξει τροποποίηση των όρων της Πρακτικής Άσκησης,
θα πρέπει να αποσταλεί και το αντίγραφο της υποβληθείσας
δήλωσης τροποποίησης.

Ειδική Σημείωση – ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ



ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ



Εκτός ΕΣΠΑ – Πληροφορίες & 
Διαδικασία

 Παράταση της Πρακτικής Άσκησης ασκούμενου/ης.
 Νέα Πρακτική Άσκηση φοιτητή/τριας-Πρόσκληση

ενδιαφέροντος μέσω του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.
 Η Πρακτική Άσκηση μπορεί:

• να γίνει εντός 15 ημερών από τη λήξη της Πρακτικής
Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ (όταν πρόκειται για παράταση)

• να γίνει οποιαδήποτε στιγμή (όταν πρόκειται για νέα
Πρακτική Άσκηση).

 Δεν απαιτείται εγγραφή στο ΠΣ ΑΤΛΑΣ.
 Απαιτείται δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και σε αυτή την

περίπτωση.



Εκτός ΕΣΠΑ – Πληροφορίες & 
Διαδικασία

 Συνάπτεται μια σύμβαση μεταξύ του Φορέα Υποδοχής και
του ΕΛΚΕ Α.Π.Θ η οποία είναι και το αποδεικτικό σε
περίπτωση ελέγχου από το ΙΚΑ

 Εργοδότης είναι ο ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. και άρα ο Φορέας Υποδοχής
δεν απαιτείται να κάνει καμία ενέργεια για ασφάλιση του
φοιτητή ή πρόσληψή του.

 Ο Φορέας Υποδοχής καταθέτει μόνο τα χρήματα σε
λογαριασμό του ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. Αποστολή τιμολογίου παροχής
υπηρεσιών από το λογιστήριο.



Εκτός ΕΣΠΑ – Πληροφορίες & 
Διαδικασία

 Μηνιαίο Ποσό:
• για Τμήματα με πλήρη απασχόληση (π.χ. ΤΕΦΑΑ Σερρών):
250 € (αμοιβή & ασφάλιση φοιτητή) + 24% ΦΠΑ = 310 € /
μήνα / φοιτητή.
• για Τμήματα με μερική απασχόληση: 125 € (αμοιβή &
ασφάλιση φοιτητή) +24% ΦΠΑ = 155 € / μήνα / φοιτητή. (*
δεν ισχύει για τα



Εκτός ΕΣΠΑ – Πληροφορίες & 
Διαδικασία

 Εκδήλωση ενδιαφέροντος στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Α.Π.Θ. (praktiki@auth.gr) με ένα email:
• με αποδοχή της οικονομικής κάλυψης από τους ίδιους
• με τη διάρκεια Πρακτικής Άσκησης (η διάρκεια μπορεί να

είναι κατ‘ ελάχιστο η διάρκεια μέσω ΕΣΠΑ και μέγιστο 6
μήνες για νέα Πρακτική Άσκηση και έως 3 μήνες για
παράταση).

• το πλήθος των φοιτητών
• σε περίπτωση που ο Φορέας Υποδοχής επιθυμεί

μπορούμε να αναρτήσουμε θέση: περιγραφή της θέσης,
προσόντα και αμοιβή.

mailto:praktiki@auth.gr


Εκτός ΕΣΠΑ – Διαδικασία
 Η διαδικασία απαιτεί συνήθως 15-20 ημέρες (όταν υπάρχει

ήδη ο φοιτητής), και περίπου 40 ημέρες όταν απαιτείται
ανάρτηση θέσεων.

 Πληροφορίες: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ.
Τηλ: 2310 997196, praktiki@auth.gr

mailto:praktiki@auth.gr


ΣΑΣ  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ  ΓΙΑ  
ΤΗΝ  ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ.
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